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Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 
2020 г., о начале публичного обсуждения которого Кабмин объявил в 
конце января этого года, содержит ряд задач, необходимость решения 
которых назрела очень давно. 

 
Среди тех, что уже стали притчей во языцех, - подготовка долгосрочного документа - 

Стратегии развития промышленного комплекса Украины и реализация новой 
промышленной политики. Помнится, вопрос необходимости разработки и реализации 
отвечающей национальным интересам новой промышленной политики в Украине 
поднимался на страницах ZN.UA Владимиром Горбулиным еще в 2010 г. За прошедшее с тех 
пор время сменилось не одно правительство. А воз и ныне там… На пороге 2017-го, 
принимаясь за решение этой архиважной задачи, мы должны осознавать, что стратегия 
инновационного развития промышленности станет дееспособным документом лишь при 
условии, если в ее разработке в национальном масштабе будут задействованы 
представители бизнеса, науки, политики и общественности, которые заключат социальный 
договор в ее поддержку. Такой подход позволит, во-первых, осуществить качественную 
диагностику ситуации в различных секторах промышленности и провести сравнительный 
анализ с конкурентами; во-вторых, определить цели и приоритеты развития (технически 
обоснованные и реализуемые), а также необходимые объемы их финансирования; в-
третьих, установить степень участия государства в рамках реализации крупных 
инновационных проектов, которые позволят диверсифицировать промышленность. 
Разумеется, что при реализации любой, даже очень хорошей стратегии всегда будет место 
пробам и ошибкам. Ее формирование является в значительной степени политическим 
процессом. Группы, представляющие разные интересы, так или иначе будут их отстаивать, 
а лица, принимающие управленческие решения, - искать компромисс. От выбора 
приоритетов Стратегии развития промышленности зависит, будет ли Украина субъектом 
мировой экономики или ей уготована роль объекта или даже предмета. Чтобы не 
ошибиться в этом выборе, важно учесть базовые условия, которые могут стать как 
катализаторами, так и барьерами на пути ее реализации. В первую очередь, это 
ограниченные ресурсы и слабый потенциал для развития. Украина по методу Атласа 
Всемирного банка относится к категории стран с уровнем дохода ниже среднего - 2640 
долл. (в 2015 г.). Наши соседи Беларусь и Польша в разы богаче - 6460 и 13340 долл. 
соответственно. Не говоря уже об экономически развитых странах, например Германии или 
США, где показатель превышает 40000 долл. Деиндустриализация экономики привела к 
тому, что добавленная стоимость перерабатывающей промышленности Украины в 2015 г. 
упала до 14% ВВП, тогда как в 1992-м достигала 44%. Инвестиции в основной капитал, 
характеризующие способность страны к развитию, находятся на крайне низком уровне. На 
момент обретения независимости инвестиционный коэффициент (валовое накопление 
основного капитала к ВВП) был на уровне 25% (достаточном, по оценкам ЮНКТАД, для 9-
процентного роста ВВП). Сегодня это 13%. Нельзя не отметить потерю кадрового ресурса. 
Количество работников перерабатывающей промышленности за период с 1998-го по 2015 
г. уменьшилось втрое. Снизилась и производительность труда. Добавленная стоимость на 
одного работающего сегодня в Украине составляет 8 тыс. евро, при этом среднее по ЕС 
почти в семь раз больше - 54 тыс. На высоком уровне остается энергоемкость 
промышленности: расход условного топлива на 1 тыс. долл. добавленной стоимости 
промышленности в Украине в шесть раз превышает среднемировой и в 11 раз - показатель 
по ЕС. При таких параметрах Украина, если поддастся искушению сделать Стратегию 
развития промышленности по образцу аналогичных документов стран с более высоким 
уровнем дохода, рискует оказаться в ловушке собственных амбиций со всеми 
вытекающими социально-экономическими последствиями. Как это было в Гане во времена 
Нкрумы, или в Индии под руководством Неру, или в других развивающихся странах, где 
выбранные приоритеты оказались слишком капиталоемкими, несопоставимыми со 
сравнительными преимуществами страны и запасами ресурсов. В существующих условиях 
разработчики стратегии должны выбирать реалистичные приоритеты, исходя из 
доступных внутренних и внешних ресурсов, учитывая менталитет и исторический опыт. 
Необходимо понимать, что ключевой структурной проблемой отечественной экономики, 
которая не позволит реализовать идеи по возрождению национальной индустрии, остается 
недостаточный уровень финансирования разработок и развития инновационного 
потенциала промышленности. Решение этой проблемы должно быть приоритетным при 
разработке стратегии.Болевыми точками, определяющими сложившуюся ситуацию, 
являются: мизерные вложения промышленного сектора в сферу исследований, разработок 
и инноваций, слабый процесс передачи и освоения их результатов промышленностью, 
низкая вовлеченность малых и средних предприятий в инновационный процесс. К 
примеру, расходы на исследования и разработки на душу населения в Украине - 30,4 долл., 
в ЕС - 713,6, в среднем по миру - 231,5 долл. Недофинансирование, а также нехватка 
специалистов надлежащей квалификации объясняют слабые конкурентные позиции ряда 
ключевых отраслей отечественной промышленности на мировом рынке. При этом в стране 
все-таки сохранился ряд научных школ, способных обеспечить технологическое и 
инновационное развитие индустрии. В контексте разработки стратегии акцент следует 
делать на максимальном использовании потенциала научных учреждений и научно-
производственных комплексов, имеющих специализированные технологические 
компетенции. А также на усилении кадрового ресурса инженерно-технических 
специальностей, подготовка которого остается в стране на достаточно высоком уровне. 
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 При разработке стратегии следует учесть тот факт, что без создания архитектуры и 

запуска Национальной инновационной системы, ориентированной, в первую очередь, на 
удовлетворение спроса промышленности в новых технологиях, достичь приоритетов будет 
нереально. В решении комитета ВРУ по вопросам науки и образования (по результатам 
слушаний вопросов законодательного обеспечения развития Национальной 
инновационной системы в июне 2016 г.) на этот счет были даны очередные рекомендации 
МОН. Очевидно, что без решения этой проблемы очередные попытки, как обозначено в 
проекте Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 г., 
"законодательного введения долгосрочного, идеологического документа под названием 
"Стратегия инновационного развития государства" (сроком на 10 лет)" потерпят фиаско. 
Оппоненты такой позиции могут заявлять о наличии в Украине элементов такой системы. 
Но не нужно забывать, что созданные по образу и подобию западных аналогов, они не 
выстроены в единую конструкцию и не заточены на потребности отечественных 
производителей в новых технологиях. Отсюда отсутствие видимых результатов 
инновационной деятельности, дававших бы мультипликативный эффект. Почти 
ликвидированные как класс государственные отраслевые исследовательские учреждения, 
назначение которых - содействовать инновациям в промышленности, сегодня нуждаются в 
реанимации. Решение этой проблемы возможно путем государственной поддержки 
производственно-ориентированных научных учреждений в рамках Закона Украины "О 
научной и научно-технической деятельности". Еще одним вызовом для Украины является 
сужение пространства для маневра промышленной политики в условиях глобального 
экономического управления. Заключение соглашений Уругвайского раунда, создание ВТО и 
особенно дополнительно соглашения по так называемой деятельности, связанной с 
торговлей, значительно сократили возможности государства использовать механизмы 
ускорения промышленного развития за счет привлечения иностранных технологий. В 
начале 1960-х правительство Южной Кореи, проводя форсированную модернизацию 
промышленности, для достижения максимального эффекта выдвигало требования 
иностранным инвесторам относительно доли местного компонента, поощряя их таким 
образом использовать детали и комплектующие отечественного производства. Требования 
к локализации и передаче технологии способствовали увеличению добавленной стоимости 
корейских предприятий, тем самым создавая дополнительный национальный доход и 
занятость. При разработке стратегии следует понимать, что для ускоренной 
индустриализации экономики Украине необходимо инициировать переговоры с ВТО о 
предоставлении временной возможности использования "запрещенных" инструментов 
промышленной политики, в том числе воспользовавшись статусом страны, подвергшейся 
военной агрессии и аннексии части своей территории. Основанием для этого является ст. 4 
ТРИМС, предусматривающая исключения для развивающихся стран: им разрешается 
сохранять ТРИМС в нарушение отдельных статей ГАТТ ввиду потребности экономического 
развития. Принимая во внимание доминирующую роль ТНК в мировом инновационном 
развитии, а отсюда - влияние на формирование структуры украинской экономики, в 
стратегии необходимо определить степень привлечения ТНК в различные отрасли 
промышленности. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности будет 
способствовать притоку инвестиций и трансферу передовых технологий в реализацию 
национальных планов развития. Еще один немаловажный аспект - встраивание 
отечественных предприятий в цепочки добавленных стоимостей. В структуре экспорта 
Украины на промежуточные товары приходится 44%, тогда как в Германии - 19, Польше - 
17,8%. Стратегия должна предусматривать постепенный переход на более высокий 
технологический уровень операций, а также создание и вывод на рынок конечных товаров 
национальных производителей. Для Украины большой проблемой остается безработица и 
в сельских, и в городских территориях. Сегодня наблюдается наименьший уровень 
занятости населения с 2006 г. Выбранные направления развития промышленности 
должны обеспечить условия для организации новых рабочих мест. Для этого необходимо 
искать компромисс между созданием благоприятного бизнес-климата для инвесторов и 
новых возможностей для трудоустройства украинцев. Поэтому на данном этапе выбор 
стратегических ориентиров должен содействовать развитию не только 
высокотехнологичных производств, но и трудоемких видов деятельности, которые 
задействуют значительное количество рабочих невысокой квалификации. Украина 
наделена богатыми сельскохозяйственными и минеральными ресурсами. Переток 
капитала от промышленности в сторону высокорентабельного АПК привел к тому, что 
соотношение созданной в сельском хозяйстве добавленной стоимости к ВВП Украины 
достигает 14%! Для сравнения: в среднем по ЕС - 1,6%, в Польше - 2,6, Германии - 0,6, США - 
1,3%. Учитывая прогнозы последствий глобального изменения климата и дефицита воды, 
что будет сдерживающим фактором роста, необходимо уже сейчас принимать меры по 
щадящей эксплуатации пахотных земель, в основе которых промышленные инновации. 
Акцент необходимо перенести на создание технологий и оборудования для разумного 
земледелия, новых удобрений и средств защиты растений, на усиление потенциала 
сельхозмашиностроения, а также производств для переработки и хранения 
сельхозпродукции. Это позволит увеличить эффективность экономики, создаст 
дополнительные рабочие места и обеспечит выход на новые рынки. В основу 
стратегических ориентиров развития промышленности должна быть положена интеграция 
национальных хозяйствующих субъектов с целью реализации масштабных инновационных 
проектов в приоритетных отраслях. Этопозволит развить новые конкурентные 
преимущества в производственных сферах с более высокой добавленной стоимостью. 
Приоритетами являются: транспортное, аэрокосмическое, энергетическое 
машиностроение, производство оборудования для альтернативной энергетики, в том числе 
новые материалы и накопители энергии; производство вооружения, военной и 
специальной техники; информационно-коммуникационные технологии и инженерные 
решения для промышленности. Реализация стратегии должна привести к диверсификации 
промышленности и созданию новых, до сих пор не существующих производств, что 
обеспечит межотраслевые структурные изменения и переход экономики на новый 
технологический уровень. В то же время необходимо усиление существующих 
конкурентоспособных производств, а также инновационное развитие их продукции и 
процессов, что обеспечит внутриотраслевые структурные изменения в пользу производств 
с высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что на пути реализации стратегии немало 
препятствий. Одна из них - макроэкономическая нестабильность в Украине. Государство, 
среди прочего, должно сбалансировать доходы и расходы бюджета, обеспечить низкую 
инфляцию и ставку рефинансирования. Это подтолкнет бизнес к принятию решений об 
инвестициях и инновациях в промышленности. 
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Вісім державницьких пріоритетів для України.  
Виклики на 2017 рік 

06.02.2017 
Круглий стіл був організований головою Комітету Верховної Ради 

України у закордонних справах Ганною Гопко за сприяння Інституту 
суспільно-економічних досліджень (ІСЕД). 

У заході, взяли участь народні депутати, представники центральних органів 
виконавчої влади, експерти, науковці, представники міжнародних організацій. Голова 
Комітету у закордонних справах Ганна Гопко, звертаючись до учасників, висловила 
сподівання, що тиск, який здійснює громадянське суспільство на парламент, дозволить 
парламенту більш ефективно працювати, не займатися популізмом, не розгойдувати 
ситуацію на дострокові вибори. Г.Гопко також зазначила, що «успішна зовнішня політика, 
за яку відповідає у парламенті голова Комітету у закордонних справах, є неможливою без 
ефективної внутрішньої політики, зокрема, без тих перетворень, які на міжнародних 
перемовинах дають нам суб’єктну позицію». Голова правління Інституту суспільно-
економічних досліджень (ІСЕД) Анатолій Максюта на початку зазначив, що метою цього 
заходу є визначення пріоритетних напрямів державної політики для країни та створення 
діалогових платформ. А.Максюта повідомив, що на основі аналізу тенденцій реалізації 
державної політики за останні роки ІСЕД виявив низку системних проблем, що потребують 
впровадження ефективного алгоритму вирішення за вісьмома напрямами. Учасники 
«круглого столу» заслухали доповіді експертів на теми: зовнішня політика як фактор 
національної безпеки; ефективне врядування через зміни у системі ухвалення рішень; 
прискорення економічного розвитку; ефективні публічні фінанси та фіскальна прозорість; 
регіональна політика, орієнтована на розвиток; справедлива соціальна політика; 
модернізація будівництва та нова житлова політика: якість і безпека; енергетична безпека: 
незалежність та ефективність. Результатом обговорення доповідей стане формування 
напрямів змін і окреслення конкретних проектів, що мають бути реалізовані у кожному з 
восьми державницьких пріоритетів. 

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 

 

Робота Верховної Ради восьмого скликання 
 протягом 5 сесії 

 

07.02.2017 
Верховна Рада України восьмого скликання протягом 5 сесії провела 54 

пленарні засідання, на яких розглянула 444 питання і ухвалила 106 законів. 
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ. 

Протягом 5 сесії ВРУ восьмого скликання відбулося 54 пленарні засідання, на яких 
розглянуто 444 питання та ухвалено 106 законів. Всього парламент нинішнього скликання 
провів 209 пленарних засідань, розглянув 2131 питання, ухвалив 505 законів. На 5 сесії 
народні депутати ухвалили 242 постанови та інші законодавчі акти, протягом восьмого 
скликання - 962. Також парламентом на попередній сесії дано 30 окремих доручень 
відповідним органам влади та проведено 9 Годин запитань до уряду (протягом всього 
скликання 85 та 32 відповідно). За період 5 сесії у Верховній Раді відбулося 7 
парламентських слухань (всього протягом скликання – 19). Парламентські слухання були, 
зокрема, приурочені до 75-их роковин трагедії Бабиного Яру, також на слуханнях у 
Парламенті обговорювалися актуальні питання зовнішньої політики України, проблемні 
питання фінансування освіти і науки, забезпечення прав дитини в Україні та ціннісні 
орієнтири української молоді. Парламентські слухання були присвячені державним 
гарантіям соціального захисту учасників АТО та Революції Гідності, а також пошуку моделі 
регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення. З початку роботи ВРУ 
восьмого скликання профільними комітетами розглянуто 2656 проектів постанов та інших 
законодавчих актів. За кількістю розглянутих документів лідирують Комітет з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Комітет з 
питань правової політики та правосуддя і Комітет з питань Регламенту та організації 
роботи Верховної Ради. За суб’єктами права законодавчої ініціативи Верховна Рада України 
прийняла 14 законів, ініційованих Президентом України, 31 закон, ініційований Урядом, та 
61 – народними депутатами України. Окрім того, народними депутатами направлено 2048 
депутатських запитів (протягом скликання – 6876). 

 

Читати повністю (iнфографіка) >>> 

 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
 

 

 
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 
 

07.02.2017 

 Відкрилася шоста сесія Верховної Ради України восьмого скликання (відео). докладніше 
 Відбулося вечірнє засідання шостої сесії Верховної Ради України. докладніше 
 

08.02.2017 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

09.02.2017 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

10.02.2017 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

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

 

 
 

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

 
 

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

 РОБОТА В КОМІТЕТАХ 

 
07.02.2017 

 Протягом п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом з питань 
аграрної політики та земельних відносин розглянуто 35 питань. докладніше 

 
08.02.2017 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу проект Закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації 
банків. докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції». докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує прийняти 
законопроект щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до 
товариства на внесок до його статутного капіталу. докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції рекомендує парламенту проект закону "Про 
ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в 
програмі "Конкурентоспроможність підприємств малого й середнього бізнесу" прийняти 
в цілому. докладніше 

 У парламенті відбулося розширене засідання Комітету з питань науки і освіти. докладніше 
 

09.02.2017 
 Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти проект Закону "Про 

внесення змін до додатків №3 та №7 до Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2017 рік" (щодо уточнення назви субвенції) за основу та в цілому як закон з 
пропозиціями Комітету. докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні і в цілому доопрацьований 
законопроект щодо забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями 
гуртожитків. докладніше 

 У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи відбулася презентація проекту Національної стратегії 
поводження з відходами. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо віднесення до застрахованих осіб 
окремих категорій громадян. докладніше 

 
10.02.2017 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти у 
другому читанні та в цілому проект Закону «Про Єдиний державний реєстр 
військовозобов'язаних». докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я обговорив питання державних закупівель для потреб 
галузі. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув ряд законопроектів щодо їх 
відповідності нормам антикорупційного законодавства. докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до статті 20 Закону 
України «Про насіння і садивний матеріал» (щодо ввезення, вивезення зразків насіння та 
садивного матеріалу)». докладніше 

 Перший заступник Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Дирів провів низку зустрічей. 
докладніше 

 Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому 
законопроект щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління 
автомобільними дорогами загального користування. докладніше 

 Про законотворчу роботу Комітету з питань науки і освіти під час п’ятої сесії VІІІ 
скликання. докладніше 

 На засіданні "круглого столу" на тему: "Реформування системи фінансування вищої освіти 
в Україні" обговорено можливу модель системи фінансування освітньої галузі. докладніше 

 
 

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

 
 

    
 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

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 %! 

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

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

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

Проведення виборів на окупованій території за 
присутності іноземних військ є неможливим 

 

 
09.02.2017 

Президент Петро Порошенко під час спілкування з 
представниками ЗМІ наголосив, що проведення виборів на території 
України, які окуповані іноземними військами, є неможливим і 
неприйнятним. 

 
«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних 

військ є твердо та абсолютно неможливим», - сказав Глава держави, відповідаючи на 
запитання щодо нещодавньої заяви Надзвичайного і повноважного посла Німеччини в 
Україні Ернста Райхеля. Президент наголосив, що не можна порівнювати окупацію сходу 
України російською армією і ситуацію в НДР. «Одна справа, коли іноземні війська присутні 
за згодою держави, що приймає. Можна провести паралелі з російською базою в 
Севастополі - ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України 
були присутні на базі в Севастополі. І абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська 
спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів», - підкреслив Петро 
Порошенко. Президент вкотре наголосив, що незаконний референдум в Криму, який 
проводився за присутності десятків тисяч військ РФ, не відповідає законодавству і є 
неприйнятним. «Так само неможливим ми вважаємо проведення виборів за присутності 
військ. Однією з умов є безпековий компонент, який є в середині «дорожньої карти» із 
врегулювання ситуації з російською агресією. І виведення російських військ є абсолютно 
необхідною умовою», - підкреслив Президент. Глава держави також засудив дії депутата 
Верховної Ради Олексія Гончаренка біля посольства Німеччини в Україні. «Разом з тим є 
абсолютно неприйнятною подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною 
позицією. Вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією і не відображає позицію 
політичної сили», - зазначив Президент. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
П.ПОРОШЕНКО 

 

 

 
 АДМІНІСТРАЦІЯ 

Звіт Національної ради  
реформ 

07.02.2017 
Запуск платформи «Декорупція», ProZorro 2.0., реформа правоохорон-

ної системи, судова реформа, децентралізація та нова українська школа – у 
Національній раді реформ поділилися результатами роботи в 2016 році та 
планами на 2017 рік. 

Однією з найбільш перспективних та пріоритетних реформ в Україні є судова. У 2016 
році було прийнято низку законів, які забезпечують її успішне запровадження. Почалося 
створення нового Верховного суду України, до участі в конкурсі на посади суддів допущено 
653 кандидати. Прийняті стратегічно важливі для запровадження і підтримки реформи 
Закони України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій і статус 
суддів» і «Про Вищу раду правосуддя». Крім того, було затверджено Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 
роки. У результаті діяльності НАБУ і САП станом на кінець грудня 2016 року здійснюється 
розслідування у 280 кримінальних провадженнях. У 10 провадженнях суд вже виніс 
обвинувальні вироки. Понад 100 млн грн повернуто до бюджету. В ході розслідувань 
заарештовані грошові кошти (433,6 млн грн, 79,8 млн дол США, 7,1 млн євро), 101 земельна 
ділянка, 52 квартири, 32 житлові будинки, 41 транспортний засіб, 1 цілісний майновий 
комплекс, цінні папери на суму понад 75,5 млн грн. Найбільше досягнення у реформі 
публічних закупівель – запуск системи ProZorro 2.0. «Зробивши у 2016-му використання 
системи електронних закупівель ProZorro обов’язковим для усіх державних замовників, 
держава змогла вивільнити 9 млрд грн коштів, які можуть бути спрямовані на нагальні 
потреби економіки чи оборонного сектору», – повідомив секретар Національної ради 
реформ, заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. У систему 
ProZorro заведено понад 420 тис. торгів (6,32 тис. у 2015 році) на суму понад 200 млрд грн 
(435 млн грн у 2015 році), кількість організаторів торгів – близько 20 тисяч осіб (985 у 2015 
році). Об’єднання територіальних громад в рамках реформи децентралізації триває – наразі 
їх уже 366. В рамках реформи правоохоронної системи розпочато роботу патрульної поліції 
в 32 містах України. Загальна чисельність особового складу перебільшує 12 тис. осіб. 
Дерегуляція залишилася в ТОП-5 пріоритетних реформ, незважаючи на зміну уряду на 
початку 2016 року. Уряд наблизився до повного виконання зобов’язань перед МВФ в 
частині затвердження ліцензійних умов на ведення окремих видів діяльності: наразі з 24 
необхідних документів вже прийнято 22. В рамках реформи системи охорони здоров’я 
наприкінці 2016 року Уряд затвердив дорожню карту і принципи першого етапу розвитку 
компоненту системи E-Health в Україні. Реформа національної безпеки та оборони є однією 
з найбільш важливих. В роботі – 5 основних напрямків реформування системи національної 
безпеки і оборони – «Реформування сектору безпеки – загальна архітектура», «Міністерство 
оборони», «Координація розвідувальної діяльності», «Кібербезпека», «Оборонно-технічне 
співробітництво з іноземними партнерами». Реформа освіти, відповідно з планом 
Національної ради реформ, у першому кварталі 2017 року поповниться концепцією «Нової 
української школи» – стратегічним документом, згідно з яким формуватиметься політика 
щодо реформування загальної середньої освіти, подовживши прогрес 2016 року.  У рамках 
проекту «Цифрова Україна» була впроваджена система електронного документообігу. За 
результатами її публічної презентації отримано 70 заявок на розгортання СЕД від органів 
державної влади та 14 заявок від потенційних партнерів. СЕД офіційно передана 28 
державним установам та органам місцевого самоврядування. Також перше читання 
пройшов законопроект про використання хмарних обчислень. «Це відкриє нашим 
державним установам шлях до користування найкращими світовими послугами зберігання 
та передачі даних. Крім того, Верховна Рада України відповідним рішенням усунула бар’єри 
для експорту послуг, завдяки яким однозначно спроститься робота українських фахівців IT, 
які надають аутсорсингові послуги іноземним замовникам», – вважає Дмитро Шимків. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Прем'єр-міністр: Україна економічно  
піднімається з колін 

 

 
 08.02.2017 

Уряд виконує своє завдання стабілізувати національну 
економіку та відновити її зростання, і статистичні дані вже свідчать, 
що в Україні поступово зменшується безробіття та підвищуються 
заробітні плати. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир 
Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу. 

 "Ми з вами відповідаємо за наші слова. Коли ми приходили в Уряд, наше завдання 
було стабілізувати економіку, зупинити політичну кризу, відновити економічне зростання. 
Сьогодні я хочу констатувати: Україна економічно піднімається з колін. Це надзвичайно 
важкий процес. Ми побачимо статистичні дані про те, що результатом економічної 
стабілізації, економічного зростання є вже поступове зменшення в Україні безробіття і вже 
підвищення заробітної плати. Хочу підкреслити, це тільки початок", - зазначив Володимир 
Гройсман. Він зазначив, що сьогодні вже мільйони українців отримали підвищені заробітні 
плати. Все те, що накопичить українська економіка дасть можливість конвертувати і 
направити на виконання соціального контракту та підвищення якості життя людей, 
наголосив Прем'єр-міністр. Уряд також послідовно виконує обіцянки щодо збільшення 
масштабу будівництва доріг, обсягів видобутку українського газу та зменшення його 
імпорту, підвищення заробітних плат, розвитку внутрішнього виробника. "Це конкретні 
речі. Це не пустопорожні обіцянки, а це виконання зобов'язань, які ми взяли на себе перед 
українськими громадянами, і будемо їх виконувати", - зазначив Глава Уряду. "Зростання 
економіки – це важка праця мільйонів українців. Це спільна робота усіх трудівників і усіх 
людей у нашій країні. Кожен на своєму місці виконує свою функцію і завдання. І ми як Уряд 
теж докладаємо зусиль, щоб забезпечити макроекономічну стабілізацію, макроекономічне 
зростання, - підкреслив Володимир Гройсман. - Я точно знаю, що ми досягнемо успіху". 
 

Читати повністю >>> Читайте також! Глава Уряду: Популісти борються 
за владу - ми боремося за Україну >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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У 2017 р. вдасться закріпити і пришвидшити  
економічне зростання 

09.02.2017 
Уряд докладає зусиль для проведення реформ в усіх сферах для того, 

щоб у 2017 році закріпити і пришвидшити економічне зростання та почати 
змінювати життя українських громадян на краще. 

 
 

 

 
 

 
 

"Я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і пришвидшити економічне 
зростання, і кожен український громадянин відчує, що відбувалося і якими чином починає 
змінюватися його життя", - сказав Прем’єр України під час участі у Конференції високого 
рівня «Заохочення та скерування: Перезавантаження українських реформ» у Брюсселі за 
участі Президента Мартенс Центру, екс-прем’єр-міністра Словаччини Мікулаша Дзурінди, 
депутата Парламенту Литви, екс-прем’єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, співголови 
Ради НУО «Реанімаційний пакет реформ» Тараса Шевченка та екс-міністра фінансів 
Словаччини Івана Міклоша. "Ми насправді віримо у те, що робимо. Ми насправді робимо 
оперативні кроки і вибудовуємо стратегію середньо- і довгострокового розвитку нашої 
країни", - підкреслив Глава Уряду. "Я оптимістично дивлюся у майбутнє. Переконаний у 
тому, що наш Уряд має великий потенціал. Переконаний - успіх буде досягнутий. Ми 
абсолютно налаштовані на якісну роботу у розвитку нашої держави", - наголосив Прем’єр-
міністр. Говорячи про хід реформ в Україні, Володимир Гройсман сказав: "Ми зараз у дорозі, 
дуже нелегкій, але у цій дорозі є дуже чіткий напрямок і певні здобутки. Є різні погодні 
умови: є негода, є прекрасна погода, яка дозволяє йти швидше". З 2014 році в Україні були 
закладені реформи у різних сферах та розпочаті сміливі і системні зміни, незважаючи на 
військову агресію, втрату території через незаконну анексію та тимчасову окупацію, через 
економічні виклики, зазначив Володимир Гройсман. У деяких сферах вже досягнуті 
результати, зауважив він. У 2016 Уряду вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію 
та відновити економічне зростання. "Економіка України і Україна економічно встає з колін. 
Це добрий сигнал, але його потрібно пришвидшувати", - зауважив Володимир Гройсман. 
Прем’єр-міністр наголосив, що на порядку денному завдань Уряду низка секторальних 
реформ: зокрема, на часі створення справедливої пенсійної системи, реформа медицини, 
створення якісної освіти та науки, зокрема модернізація професійно-технічної освіти. Уряд 
докладає зусиль для проведення якісної публічної приватизації, розпочато корпоратизацію 
державних підприємств. З травня 2016 року було розпочато повноцінну реформу державної 
служби, у жовтні завдяки конституційним змінам – судову систему. Уряд проводить 
дерегуляцію, вживає кроки у напрямку боротьби з корупцією, зокрема створивши усі 
інституції, покликані на боротьбу з корупцією, реформу енергетичний сектор. Минулого 
року в Україні запрацювала система електронного декларування для державних 
службовців, що містить одні з найвищих вимог у Європі. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Прем'єр-міністр закликає 
сформувати "План Маршалла" для України >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 
 
 
 

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  

 
Прийнятий закон про службу в органах місцевого самоврядування –  

великий крок вперед 
09.02.2017 

9 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому 
читанні та в цілому проект Закону України №2489 «Про службу в 
органах місцевого самоврядування». За це рішення проголосували 253 
народні депутати. 

«Це дуже важливий законопроект, який дасть можливість залучати компетентних 
осіб до роботи в органах місцевого самоврядування, і які обиратимуться обиратися на 
конкурсних засадах, будуть  отримувати гідну оплату праці. Це логічне продовження 
реформування державної служби.  Це реальна можливість нам приєднатися до виконання 
Європейської Хартії місцевого самоврядування. Це великий крок вперед до майбутнього 
місцевого самоврядування України», - звернувся до парламентської зали Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко перед 
голосуванням. Метою законопроекту є встановлення нових правових та організаційних 
засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично 
неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації 
громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого 
самоврядування. Проектом Закону передбачається створення правових передумов для: 
підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування; врегулювання 
статусу службовця органу місцевого самоврядування; рівного доступу до служби в органах 
місцевого самоврядування виключно на основі заслуг … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Український інститут: м’яка сила для просування  
сучасної України у світі  

09.02.2017 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін презентував в Українському 

кризовому медіа-центрі бачення та напрацювання МЗС щодо Українського 
інституту – установи, яка презентуватиме Україну за кордоном. 

Павло Клімкін зауважив, що першим кроком до розробки концепції та статуту стало 
вивчення світового досвіду функціонування подібних інституцій в інших державах 
(Британська Рада, Гете Інститут, Польський інститут, Чеський центр, Австрійський 
культурний форум, Американський простір тощо), а також консультації з керівництвом 
іноземних культурних інституцій в Україні. Мета створення Інституту – розуміння сучасної 
України і зростання довіри до України у міжнародному інтелектуальному і культурному 
середовищі. «Це ідентифікація України – що є Україна для пересічного голландця, грека чи 
бразильця, з чим вона асоціюється, і, звичайно, привабливість нас як країни – практична, 
туристична, інвестиційна. Це також сприятиме інтеграції нас у контекст не тільки 
мистецтва і культури, але й науки, освіти і багатьох інших сфер», – зазначив Павло Клімкін 
під час презентації. За задумом Інститут буде афілійованою з МЗС установою, яка, проте, 
буде самостійною у визначенні змістовного наповнення роботи інституції. Натомість 
контроль за роботою Українського інституту, а також визначення засад та пріоритетів 
здійснюватиме Наглядова рада. Фінансуватися Інститут буде частково з державного 
бюджету, а також за рахунок благодійних внесків та донорської допомоги. Міністр Павло 
Клімкін наголосив, що як створення цієї інституції, так і її подальша робота, мають 
базуватися на інклюзивному підході - залученні широкого кола учасників від держави, 
громадського сектору, бізнесу, а також експертів з-за кордону, діаспори. Протягом березня 
планується провести серію громадських обговорень питань, пов’язаних з діяльністю 
Українського інституту, про що інформуватимемо на офіційних ресурсах.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 
 ВІДОМСТВА  

Данилюк пригрозил увольнением 
главе ГФС Насирову 

06.02.2017 
Министр финансов Украины Александр Данилюк объявил выговор 

главе Государственной фискальной службы Роману Насирову за нарушение 
поручений Минфина и отсутствие на рабочем месте. 

Министр финансов Украины Александр Данилюк также  намерен расследовать 
поездку Насирова на инаугурацию президента США. Об этом министр финансов рассказал 
во время пресс-конференции. "За систематическое нарушение поручений министра 
финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение 
Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор - это увольнение", - заявил 
Данилюк. Данилюк добавил, что намерен поручить НАБУ и НАПК расследовать поездку 
главы ГФС в США на инаугурацию Дональда Трампа. "Вместо того чтобы реализовывать 
задачи, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром 
финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, 
а это недешевое удовольствие", - сказал глава Минфина. По мнению Данилюка, необходимо 
проверить, внесена ли в декларацию Насирова сумма, которую он потратил на подобную 
поездку, так как по подсчетам главы минфина - это стоит около 250 тысяч долларов. "А 
если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. 
Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен 
обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию", - сказал Данилюк. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mignews.com.ua 
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Холодницький у США домовився з ФБР про спільне  
розслідування кримінальних справ 

06.02.2017 
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар 

Холодницький під час своєї поїздки до США домовився з представниками 
ФБР та Міністерства юстиції про співпрацю в розслідуванні кількох 
кримінальних справ. 

"Зустрічі по лінії ФБР і Мін`юсту відбулися плідно. Суть побачите потім. Ми 
домовилися про співпрацю в конкретних кримінальних провадженнях. Вони запевнили 
САП і НАБУ в подальшій підтримці", - сказав Холодницький. Він додав, що серед іншого 
домовився з американськими правоохоронцями про допомогу у відслідковуванні грошових 
потоків українських корупціонерів. У ході візиту до США Холодницький мав зустрічі з 
сенаторами та конгресменами штату Каліфорнія, а також із самим губернатором Джері 
Брауном. "Замість запланованих п`ятнадцяти хвилин зустріч тривала майже дві години. 
Там знають про Україну і її проблеми, розділяють нашу позицію. Ми заручилися 
підтримкою, у тому числі і правоохоронної системи", - уточнив антикорупційний прокурор. 
Водночас очільник САП розповів, що у складі української делегації мав зустріч із 
представниками Держдепартаменту США. "Незважаючи на зміну президента, в Держдепі 
висловили підтримку Україні. Не все так апокаліптично, як нам розказували після перемоги 
Трампа. Тому це надає оптимізму", - зазначив Холодницький. За його словами, народні 
депутати від парламентської коаліції та опозиції  під час візиту до США продемонстрували 
єдність. "Я задоволений, що українська делегація, попри відмінності коаліції і опозиції, 
змогла надати об`єктивну картину того, що відбувається в Україні, особливо що стосується 
війни на Сході. Делегація продемонструвала єдність. Це було видно у зустрічах, які були 
проведені, у тому числі на українському молитовному сніданку, куди було запрошено 
багато конгресменів", - відзначив очільник САП. 

 

Читати повністю >>> 
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Майже кожна четверта справа НАБУ, скерована до суду, 
залишається без розгляду 

10.02.2017 
З 50 кримінальних проваджень НАБУ, обвинувальні акти в яких 

скеровано до суду, у 12 судовий розгляд досі не розпочався. Такі дані 
оприлюднив Директор НАБУ Артем Ситник. 

«За Законом підготовче засідання призначається упродовж 5 днів після одержання 
обвинувального акту. Ми склали «антирейтинг» справ, у яких воно досі не відбулося. 
Абсолютним чемпіоном в цьому плані є справа екс-виконавчого директора НАК «Нафтогаз» 
Андрія Пасішника. Обвинувальний акт було скеровано до суду ще наприкінці квітня 2016  
року, але підготовче засідання не призначено й до сьогодні», – зазначив Директор НАБУ 10 
лютого під час презентації Звіту про результати роботи Бюро за останні півроку. Артем 
Ситник наголосив, що такий результат є неприйнятним ані для детективів НАБУ, ані для 
прокурорів САП.  «НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не задовольняє, що 
наша робота зависає у нереформованих судах. Тому ми послідовно виступаємо за створення 
Вищого спеціалізованого антикорупційного суду», – наголосив Директор Бюро. За його 
словами, Вищий спеціалізований суд може стати судом першої інстанції, який, маючи 
гарантії оплати праці, безпеки, незалежності, буде готовим до слухання справ, пов’язаних із 
топ-корупцією. «Перший законопроект про його створення – у Верховній Раді України. Це 
радує, адже за наявності політичної волі парламенту ми маємо реальну можливість 
створити Антикорупційний суд до кінця 2017 року», – підкреслив Артем Ситник. 
Відзначимо, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним 
керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють 
розслідування у 264 кримінальних провадженнях, сукупний розмір предмету злочину у 
яких становить 82,9 млрд грн. Вказана сума перевищує граничний обсяг дефіциту 
Державного бюджету України на 2017 рік. 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
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Відтепер можна невідкладно розглядати подання про надання  
згоди на утримання судді під вартою 

07.02.2017 
Вища рада правосуддя ухвалила зміни до Регламенту, які дозволяють 

невідкладно розглядати подання про надання згоди на утримання судді під 
вартою або арештом. Про це повідомляє vru.gov.ua 

З метою дотримання конституційних гарантій незалежності і недоторканності 
суддів, прав прокурорів, керуючись статтею 131 Конституції України, статтею 3 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя, 
Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час засідання 7 лютого 2017 року 
оголосив рішення ВРП про внесення змін до глави 18 Регламенту «Надання згоди на 
затримання судді, утримання його під вартою чи арештом». Відповідно до прийнятого 
рішення подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи 
арештом розглядається Радою не пізніше ніж через п’ять днів з дня його отримання. 
Подання про надання згоди на утримання під вартою чи арештом стосовно судді, який 
затриманий під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
розглядається невідкладно після надходження подання у межах строків, визначених 
Кримінальним процесуальним кодексом України. 

 

Читати повністю >>> 
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Олексій Філатов про прийняття в першому читанні законопроекту 

«Про Конституційний Суд України» 
09.02.2017 

Парламент підтримав проект закону «Про Конституційний Суд України» 
в першому читанні. Законопроект був розроблений Радою з питань судової 
реформи та внесений до парламенту народними депутатами – членами Ради. 

Заступник Глави Адміністрації Президента та координатор Ради з питань судової 
реформи Олексій Філатов підкреслив: «Сьогоднішнє результативне голосування – це ще 
один крок до реформування Конституційного Суду відповідно до потреб українського 
суспільства та положень Основного закону, які набули чинності восени минулого року". 
"Сподіваємося, що він буде проголосований у другому читанні в максимально короткі 
строки», - зазначив Олексій Філатов. Проект закону «Про Конституційний Суд України» 
імплементує зміни до Конституції щодо правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 
року, щодо порядку організації та діяльності КСУ, статусу суддів Конституційного Суду, 
встановлює норми щодо підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним 
справ і виконання рішень Суду, а також інституту конституційної скарги – нового 
додаткового механізму захисту прав і свобод людини. Законопроект запроваджує 
конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, яким 
передбачено, що Президент, Верховна Рада, з’їзд суддів формуватимуть конкурсні комісії, 
члени яких мають бути правниками з визнаним рівнем компетенції. Кожна Конкурсна 
комісія за результатами аналізу інформації щодо кандидатів та проведення співбесід 
надаватиме рекомендації суб’єкту призначення. Конституційний Суд діятиме у складі 
колегій, Сенатів або Великої палати. В рамках колегій вирішуватимуться питання щодо 
відкриття конституційного провадження. Сенати розглядатимуть питання за 
індивідуальною конституційною скаргою особи. Велика палата у повному складі суддів КСУ 
буде вирішувати питання щодо конституційності законів України, актів ВРУ, Президента 
України, КМУ, ВР АРК; офіційного тлумачення Конституції; конституційності законів 
України (їх окремих положень) за конституційними скаргами фізичних і юридичних осіб у 
разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати; вирішуватиме 
процесуальні питання, що виникають під час конституційного провадження та інші 
питання віднесені до компетенції Конституційного Суду. Законопроектом врегульовано 
порядок подання та розгляду конституційних скарг.  Так, передбачено, що подати 
конституційну скаргу зможе фізична або юридична особа за умови, що остаточне судове 
рішення у її справі набрало чинності після 1 жовтня 2016 року, і з дня набрання ним 
законної сили сплинуло не більше 3 місяців, а також було використано всі національні 
засоби юридичного захисту. 
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Суд разрешил заочно арестовать  

Клименко 
09.02.2017 

Апелляционный суд дал разрешение на заочный арест 
бывшего министра доходов Александра Клименко. Об этом говорится 
в сообщении суда.  Решение было вынесено 8 февраля.  

Суд удовлетворил ходатайство следственного управления спецрасследований 
Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания 
под стражей в отношении Клименко. "Избрать подозреваемому Клименко А.В. меру 
пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении. Ранее сотрудники 
Службы безопасности Украины установили место проживания бывшего министра доходов 
и сборов Александра Клименко в России. 

 

Читать полностью >>>  
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 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

Результати фінансової децентралізації  
за 2016 рік 

10.02.2017 
Плюс 48,4 млрд грн до місцевих бюджетів та плюс 2,3 млрд грн до 

бюджетів ОТГ. Про такі результати фінансової децентралізації за 2016 рік 
повідомляє Мінрегіонбуд, передає kmu.gov.ua 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства за сприяння Мінфіну та підтримки Швейцарсько-українського  проекту 
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO підготовлено фінансовий аналіз виконання 
доходів місцевих бюджетів України та 159 об’єднаних територіальних громад за 2016 рік. 
Дані аналізу свідчать про позитивну динаміку впровадження фінансової децентралізації та 
реформи місцевого самоврядування, складовою першого етапу якої є добровільне 
об’єднання територіальних громад. Надходження власних доходів місцевих бюджетів 
України зросли в 1,5 раза (+ 49,3%), або на 48,5 млрд грн порівняно з 2015 роком та склали 
146,6 млрд грн. Власні надходження бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж у 3 
рази порівняно з 2015 роком (з 1 млрд грн до 3,3 млрд грн). Із розрахунку на 1 жителя, в 
середньому, власні доходи бюджетів ОТГ збільшилися на 1645 грн (з 700 грн до 2345 грн). 
Всього ресурси місцевих бюджетів 159 ОТГ (з трансфертами) зросли майже у  7 разів 
(порівняно з надходженнями 2015 р. до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ) 
та склали 7,1 млрд грн. Державна фінансова підтримка на розвиток та інфраструктурні 
об’єкти  склала 7,3 млрд грн, у тому числі об’єднанні громади отримали майже 1,2 млрд грн, 
що дозволило їм реалізувати 1,5 тисячі проектів розвитку. 
 

Читати повністю >>> 
 

Аналіз доходів місцевих бюджетів по 
кожній області >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ & РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 НАТО 
 

Комісія Україна-НАТО провела засідання через  
загострення в Авдіївці 

 

09.02.2017 
У зв'язку з недавнім загостренням в Авдіївці у Брюсселі відбулося 

засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників в Альянсі. 
Про це повідомила віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

"Усі країни Альянсу висловили одностайну підтримку України, територіальній 
цілісності та суверенітету нашої держави. У країн-членів НАТО нема сумнівів щодо того, що 
саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі", - 
повідомила віце-прем’єр з питань євроінтеграції та євроатлантичної співпраці Климпуш-
Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook. За її словами, союзники підтвердили, що скасування 
санкцій проти Росії неможливе, тому що не виконуються Мінські домовленості, які єдиним 
шляхом вирішення конфлікту. "Саме тому НАТО продовжуватиме політичний тиск на Росію, 
хитання з цього приводу не буде. В НАТО також відзначили видимі результати реформ в 
Україні. Члени Альянсу вважають, що такий обмін інформацією з Україною є надзвичайно 
важливим", - зазначила віце-прем’єр. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 
Прем'єр-міністр і в.о. Ген секретаря НАТО обговорили  

поступ Уряду у проведенні реформ 
09.02.2017 

Під час зустрічі Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з 
в.о. Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у Брюсселі сторони 
обговорили поступ Уряду у проведенні реформ в Україні. 

В.о Генсека НАТО відзначила, що останні роки для України є важким періодом, але 
незважаючи на складнощі в Україні, у різних сферах відбуваються реформи, сказала вона та 
запевнила у своїй підтримці. НАТО підтримує програму регіональної повітряної безпеки, 
щоб Україна могла врядувати випадками порушення повітряної безпеки, зазначила вона. 
Також здійснюються програми медичної реабілітації для українських військових, відбулися 
тренування більше 800 військових, надаються поради антикорупційним органам. НАТО 
допоміг розбудувати центр для моніторингу і розслідування порушень кібербезпеки та 
допомогає реформувати інституції безпеки і оборони України, зазначила в.о. Генсека НАТО. 
Глава Уряду подякував за високу оцінку НАТО перетворень, що відбуваються в Україні. В 
України та НАТО є план спільний дій, ухвалений Урядом. Найближчим часом цей план дій 
буде розглянутий і підписаний Президентом, зазначив Прем'єр-міністр. "Це означає, що ми 
будемо поглиблювати нашу співпрацю через використання різних інструментів, у тому 
числі трастових фондів, які створені, в освітній сфері щодо навчань українських військових, 
та багатьох інших сферах, що охоплюють нашу співпрацю", - зазначив Володимир Гройсман. 
Прем'єр-міністр запросив в.о. Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер відвідати 
Україну. "Ми є надійним партнером НАТО. Ми будемо все робити для того, щоб 
поглиблювати нашу співпрацю, робити її результати більш ефективними в інтересах 
безпеки на континенті і розвитку демократії", - наголосив Володимир Гройсман. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 ЄВРОПА 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

Європарламент продовжуватиме пильно стежити  
за ситуацією на Сході України 

 

10.02.2017 
Віце-прем`єр-міністр І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася із Головою 

Комітету із закордонних справ Європарламенту, Віце-президентом 
Європейської Народної Партії Девідом Макалістером. 

На зустрічі сторони погодилися з необхідністю продовження активної залученості 
Європарламенту до розуміння ситуації в Україні. Зокрема, наголошено на важливій ролі ЄП 
у процесі надання нашій державі безвізового режиму з ЄС, додаткових торговельних 
преференцій, а також продовження політичної підтримки України у протистоянні 
російській агресії. Девід Макалістер запевнив І.Климпуш-Цинцадзе в тому, що конфлікт на 
Сході України буде залишатися у фокусі уваги Комітету із закордонних справ ЄП. За його 
словами, наступного пленарного тижня Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці. На 
запрошення Віце-прем`єра Девід Макалістер відвідає Україну найближчим часом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Григорій Немиря провів зустріч з Головою  

Офісу Ради Європи в Україні 
10.02.2017 

Голова Комітету  з  питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин Григорій Немиря і Голова Офісу Ради Європи в 
Україні Мортен Енберг провели важливу зустріч. 

Сторони обговорили ситуацію із захистом прав людини в Україні, зокрема щодо 
порушення прав внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають в зоні 
проведення антитериростичної операції і на тимчасово окупованій території. У цьому 
зв'язку Григорій Немиря повідомив про стан підготовки до проведення  в українському 
парламенті  тематичного дня, під час якого розглядатимуться законопроекти щодо захисту 
прав вимушених переселенців. Мортен Енберг запевнив, що Рада Європи і надалі  
допомагатиме  в контексті поліпшення ситуації  з  дотриманням прав та свобод цієї 
категорії громадян України. Йшлося також про  ратифікацію Україною  Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 
цими явищами (Стамбульську Конвенцію). Голова Офісу Ради Європи в Україні  наголосив 
на важливості якнайшвидшої ратифікації Конвенції. Крім того, сторони розглянули 
перспективи прийняття нового закону про вибори в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

В.Гройсман та Ж.-К.Юнкер обговорили поглиблення співробітництва  
в економічній та енергетичній сферах 

10.02.2017 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі провів 

перемовини із Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. 
Про це повідомляє урядовий портал. 

Однією з головних тем перемовин стало поглиблення співробітництва України та 
Європейського Союзу в економічній, енергетичній сферах. Володимир Гройсман подякував 
Єврокомісії за пропозицію щодо надання Україні додаткових автономних торговельних 
преференцій для українських виробників. "Їх затвердження сприятиме більш  динамічному 
розвитку нашої двосторонньої торгівлі", - сказав він. За його словами, підтримка 
українських виробників та розширення їхніх можливостей на ринку ЄС є важливим 
пунктом співробітництва України та ЄС. Володимир Гройсман та Жан-Клод Юнкер також 
скоординували дії у сфері енергетики. У цьому контексті обговорено питання енергетичної 
безпеки ЄС та важливе значення транзитної ролі України. Підписання Меморандуму про 
стратегічне енергетичне партнерство Україна - ЄС створило передумови для поступу в 
питаннях інтеграції енергетичних ринків України та ЄС, зазначив Глава українського Уряду. 
Україна розраховує на подальшу підтримку та солідарність з боку Європейської Комісії в 
контексті протидії реалізації політичних проектів з будівництва трубопроводів Північний 
потік 2 та Турецький потік, наголосив Прем’єр-міністр. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Європейська Рада високо оцінює 
результати реформ українського Уряду >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА  
 

У Стокгольмі відбудеться українсько- 
шведський бізнес-захід 

 

06.02.2017 
У Стокгольмі відбудеться українсько-шведський бізнес-захід з питань 

економічної співпраці з метою заходу є налагодження співробітництва між 
українськими та шведськими підприємствами. 

Організаторами бізнес-заходу є Посольство України у Королівстві Швеція та 
"Business Sweden". До участі запрошуються компанії, які здійснюють свою діяльність у 
таких галузях: харчова промисловість та виробництво напоїв; текстильна промисловість; 
виробництво меблів, дверей та вікон; ІТ-сектор. Відзначимо, в 2016 році спостерігалася 
тенденція зростання  інтересу до розвитку співпраці як з боку представників шведських, 
так і, помітною мірою, з боку представників українських ділових кіл. Аналіз показників 
торговельно-економічних відносин між Україною та Швецією у 2016 р. у цілому свідчить 
про збільшення обсягів торгівлі товарами та послугами у порівнянні з попереднім роком.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Швеції 
 

 
Україна висловлює заінтересованість у посиленні  

двосторонньої співпраці з Норвегією 
09.02.2017 

Посол України у Норвегії Вячеслав Яцюк провів зустріч з Міністром 
охорони здоров’я та соціального забезпечення Норвегії Бентом Хойе. Про це 
повідомляє ПосольствоУкраїни в Норвегії. 

Під час зустрічі Посол довів заінтересованість української сторони у розширенні 
двостороннього співробітництва з Норвегією у медичній сфері. «Посилення допомоги у 
лікуванні та реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також в отриманні 
українськими лікарнями сучасного медичного обладнання стане одним з особливо 
потужних виявів практичної підтримки з боку Норвегії, якої сьогодні гостро потребує 
Україна», – заявив під час зустрічі Вячеслав Яцюк. Посол України також запропонував 
Міністру охорони здоров’я Норвегії опрацювати можливості залучення норвезької сторони 
до реалізації низки конкретних міжнародних проектів, ініційованих Міністерством охорони 
здоров’я України, зокрема, щодо розвитку в нашій державі національної системи 
переливання крові та створення нової парамедичної служби. 
 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Перспективи українсько-норвезького 
співпраці у сфері рибної промисловості >>> 

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

 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

В Україну прибуде французька  
бізнес-місія 

 

02.02.2017 
Перший віце-прем’єр міністр Степан Кубів та Торговий представник 

України Наталія Микольська зустрілися з Державним секретарем Франції з 
питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та французьких громадян за 
кордоном Матіасом Феклем. 

Франція посідає шосте місце за обсягами двостороннього товарообігу України з 
країнами Європи. За 11 місяців 2016 загальний товарообіг між країнами зріс у порівнянні з 
2015 на 39,7 %, склавши $1,76 млрд. Франція в займає 8-ме місце серед країн, що інвестують 
в Україну. Обсяг її інвестицій становить $ 1,53 млрд. Крім того, як наголосив Міністр Фекль, 
сьогодні в Україні працює 130 французських компаній, які створюють 25 тис. робочих місць. 
“На жаль, зростання української економіки стримують у тому числі торговельні та 
транзитні обмеження з боку Росії. Ми використовуємо всі міжнародно-правові механізми, в 
тому числі в рамках СОТ, щоб захиститися від торгової агресії Російської Федерації. У той же 
час співпраця України з Францією й іншими країнами ЄС набирає все більш позитивну 
динаміку, в тому числі завдяки підписанню Угоди про зону вільної торгівлі. Ми також 
очікуємо на розширення торговельних преференції для України з боку ЄС,” - зазначив 
Степан Кубів.  Наталія Микольська наголосила, що після проведеного у жовтні 2016 року 
бізнес-форуму у Парижі інтерес французького бізнесу до України зріс, були налагоджені 
прямі контакти між компаніями, які Мінекономрозвитку та Офіс з просування експорту 
допомагають підтримувати. Матіас Фекль назвав Україну важливим партнером і повідомив, 
що у 2017 році до України прибуде французька бізнес-місія 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 
 

 
Бізнес-семінар «Відкрийте для себе 

можливості в Україні» 
06.02.017 

3 лютого 2017 року в м.Зотермеер (Нідерланди) відбувся бізнесовий 
семінар на тему: «Відкрийте для себе можливості в Україні». Про це 
повідомляє Посольство України в Нідерландах 

У семінарі взяли участь представники Посольства України в Королівстві Нідерланди, 
Посольства України в Нідерландах, Нідерландського агентства підприємництва (RVO) та 
ділових кіл Королівства. Під час заходу відбувся обмін думками щодо сучасного 
політичного та соціально-економічного життя України, тенденцій розвитку бізнесового та 
інвестиційного середовища, перспектив розбудови торгівельно-економічних відносин між 
Україною та Нідерландами. Глава держави підкреслив, що рішення грудневого засідання 
Європейської Ради відкривають перспективи для завершення Нідерландами процесу 
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Прем’єр-міністр 
Нідерландів підтвердив підтримку України у питанні необхідності продовження 
санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення 
територіальної цілісності держави, включаючи Крим, а також якнайшвидшого 
запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України. Нагадаємо, Президент 
України Петро Порошенко зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у 
Давосі. Глава держави підкреслив, що рішення грудневого засідання Європейської Ради 
відкривають перспективи для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нідерландах 
 

Президент України провів телефонну розмову з Президентом  
Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард 

07.02.2017 
Глави держав наголосили, що за 25 років з часу встановлення 

дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні 
підвалини двостороннього партнерства. 

Президент України детально поінформував про загострення на Донбасі. Петро 
Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв'язку із російськими 
обстрілами Авдіївки. Глава держави підкреслив, що така поведінка має отримати належну 
оцінку з боку міжнародної спільноти. Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна 
зробити все для припинення вогню. Доріс Лойтхард також відзначила прогрес у проведенні 
реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила 
готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи. Під 
час розмови було також узгоджено подальші кроки з прискорення повернення Україні 
коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються 
у швейцарських банках. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Досвід регіонального розвитку гірських районів Австрії  
буде використано в Україн 

07.02.2017 
Практичний досвід Австрії щодо регіонального розвитку гірських 

районів корисний і цікавий для запровадження у Львівській, Чернівецькій 
та Івано-Франківській областях, пише kmu.gov.ua 

Експертна допомога та інструментарій австрійських колег стане у нагоді для 
посилення місцевого самоврядування, створення госпітальних округів, розвитку шкільної 
освіти гірського регіону України. Про це заявив Віце-прем’єр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час зустрічі з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Австрії в Україні Герміне Поппелер. Віце-прем’єр-міністр повідомив, 
що існуючі підходи до формування об’єднаних територіальних громад, надання соціальних, 
освітніх та медичних послуг в гірських районах потребують серйозного вдосконалення. 
«Раніше ми працювали з цими територіями за допомогою субвенції з державного бюджету. 
Але проста фінансова підтримка не дала відчутних результатів. Тому для нас важлива 
фахова допомога експертів з Австрії, які мають досвід у побудові ефективного місцевого 
самоврядування в таких районах», - зазначив Геннадій Зубко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

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

 

 
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Берліні:  

"Німеччина - наш надійний партнер" 
10.02.2017 

Міністр внутрішніх справ України перебуває з дводенним робочим 
візитом у ФРН. Про це повідомляє Посольство України у Федеративній 
Республіці Німеччина. 

10 лютого ц.р. очільник МВС провів зустріч з Президентом федеральної поліції 
Німеччини Дітером Романном. А.Аваков висловив вдячність за налагодження співпраці між 
Державною прикордонною службою України та Федеральною поліцією Німеччини, в тому 
числі за надане технічне та медичне устаткування для потреб прикордонної служби. Він 
також відзначив важливість допомоги, наданої Німеччиною, при підготовці України до 
проведення «Євро-2012». Під час обговорення процесу реформування поліції окремо було 
розглянуто питання можливості започаткування співпраці між двома правоохоронними 
органами  стосовно створення новітньої системи підготовки поліцейських, обміну досвідом, 
підвищення кваліфікації правоохоронців та спільних навчань. «На даному етапі ми 
плануємо заручитися підтримкою Німеччини у наданні експертної допомоги, обміну 
досвідом  та підвищенні кваліфікації, а також у реформуванні системи підготовки кадрів 
поліції», - зазначив Арсен Аваков. Німеччина та Україна також продовжать багаторічну 
співпрацю з Німецькими колегами з Федеральної поліції стосовно вдосконалення та 
переоснащення Державної прикордонної служби. Вже завершено стратегічне планування 
розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року та виконано всі 
заходи, передбачені планом лібералізації ЄС візового режиму для України. Відзначимо, 8-9 
лютого у Києві відбулося десяте засідання постійної українсько-баварської міжурядової 
робочої комісії. Комісію очолили перший заступник Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України Максим Нефьодов та Державний Міністр у справах Європи та регіональних 
відносин Баварської державної канцелярії Беата Мерк. Нагадаємо, 8 лютого 2017 року 
члени Комітету у закордонних справах спільно членами депутатської групи Верховної Ради 
з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина провели зустріч з 
Державним Міністром з питань Європи та міжрегіональних відносин  Федеральної землі 
Баварія Б.Мерк та представниками урядових відомств Баварії. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Повноваження німецьких 
депутатів щодо контролю уряду Німеччини >>> 

За матеріалами Посольства України в Німеччині 
 
 
 
 
 

 

 

 ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

Річниця встановлення дипломатичних стосунків  
між Україною та Святим Престолом 

 

08.02.2017 
Сьогодні, виповнюється 25 років з дня встановлення дипломатичних 

відносин між Україною та Святим Престолом. Про це повідомляє Посольство 
України при Святому Престолі (Ватикан). 

Українсько-ватиканські відносини мають давню історію, які вступили в фазу 
розвитку з проголошенням 22 січня 1918 р. Української Народної Республіки. 16 березня 
1919 р. Уряд УНР призначив графа Михайла Тишкевича керівником дипломатичної місії 
при Святому Престолі, який у 1919 р. представляв українську місію на мирній конференції в 
Парижі. Завдяки його зусиллям Папа Бенедикт XV заявив про підтримку Святим Престолом 
самостійної України. У свою чергу Ватикан призначив отця Джованні Дженоккі 
Апостольським візитатором в Україні. З переходом Уряду УНР у вигнання в листопаді 1920 
року, фактично перестало існувати і його представництво при Ватикані. Після здобуття 
Україною незалежності, у 2000 році в Римі було відкрито Посольство України при Святому 
Престолі. Політичний діалог між двома державами було започатковано візитом до 
Ватикану у квітні 1993 р. Міністра закордонних справ України А.М.Зленка. Відносини між 
Україною та Святим Престолом на сьогодні є достатньо динамічними. Їх потенціал 
використовується ефективно, зростає кількість практичних заходів у рамках двосторонньої 
співпраці, а також постійно відбувається обмін візитами на вищому рівні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України у Ватикані 

 
Зустріч Посла України Анатолія Щерби з Головою  

Конгресу Депутатів Іспанії Аною Пастор 
10.02.2017 

Відбулася зустріч Посла України в Іспанії Анатолія Щерби з Головою 
Конгресу Депутатів Іспанії Аною Пастор, під час якої, зокрема, йшлося про 
інтеграцію української громади в Іспанії. 

Відзначимо, Іспанія однією з перших країн світу визнала незалежність України. 30 
січня 1992 року було підписано Спільне комюніке про встановлення дипломатичних 
відносин між двома державами. За короткий історичний період часу обидві країни і народи 
заклали міцні підвалини для розбудови дружніх двосторонніх відносин і досягли 
позитивних результатів у розвитку взаємовигідного співробітництва у політичній, 
торговельно-економічній, гуманітарній, науковій та інших сферах. Між Україною та 
Іспанією підписано 30 міжнародних угод, які забезпечують правову основу для співпраці у 
різних сферах. Обидві країни успішно співпрацюють в рамках міжнародних організацій. 
Україна щиро вдячна за послідовну підтримку Урядом та народом Іспанії суверенітету та 
територіальної цілісності України у контексті протидії російській агресії. Україна високо 
цінує практичну допомогу, яку Іспанія  надає в питаннях європейської інтеграції. 
Європейська інтеграція стала для українського народу орієнтиром у розбудові успішної і 
демократичної держави, що базується на спільних з ЄС цінностях. Європейський вибір 
також надихає українців у їх боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність 
власної держави. Саме тому відносини України та Іспанії є значно більшими ніж 
партнерство двох європейських сусідів. Це є відносини, спрямовані на утвердження і захист 
демократії, справедливості, солідарності, успішних реформ, безпеки та принципів 
міжнародного права в усій Європі та за її межами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Іспанії 
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http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=04b6ef6e-0f7d-4f7e-be1c-03807926b973&title=VUkrainuPribudeFrantsuzkaBiznesmisiia
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/53840-ukrajina-ochikuje-na-jaknajshvidshu-ratifikaciju-niderlandami-ugodi-pro-asociaciju-mizh-ukrajinoju-ta-jesprezident
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54440-biznes-seminar-vidkrijte-dlya-sebe-mozhlivosti-v-ukrajini
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-sh-39930
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249718421&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54590-v-kijevi-vidbulosya-desyate-zasidannya-postijnoji-ukrajinsyko-bavarsykoji-robochoji-komisiji
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140311.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54611-ministr-vnutrishnih-sprav-ukrajini-arsen-avakov-u-berlini-nimechchinanash-nadijnij-partner
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/139998.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/139998.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54537-25-ta-richnicya-vstanovlennya-diplomatichnih-stosunkiv-mizh-ukrajinoju-ta-svyatim-prestolom
http://spain.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/54160-dvadcyaty-pjata-richnicya-vstanovlennya-diplomatichnih-vidnosin-mizh-ukrajinoju-ta-korolivstvom-ispanija
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54604-zustrich-posla-ukrajini-anatolija-shherbi-z-golovoju-kongresu-deputativ-ispaniji-anoju-pastor
http://www.advantageaustria.org/ua/Oesterreich-in-der-Ukraine.uk.html
http://ccipu.org/ua/about/
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://switzerland.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://vatican.mfa.gov.ua/ua
http://spain.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 БАЛКАНИ  
 

Зустріч Посла України в Республіці Кіпр з головою енергетичного 
комітету кіпрського парламенту 

 

06.02.2017 
Відбулася зустріч Посла України в Республіці Кіпр Б.Гуменюка з 

головою Комітету з питань енергетики, торгівлі, промисловості та туризму 
Палати представників РК, членом Демократичної партії Кіпру А.Вотсісом. 

Під час розмови, до відома кіпрської сторони було доведено інформацію щодо 
позиції Уряду України з окремих питань поставок газу з РФ до України на зимовий період 
2016-2017 рр., наголошено на неконструктивній позиції РФ за результатами тристоронніх 
консультацій 9 грудня 2016 р. у форматі Україна – ЄС – РФ, а також запевнено в 
забезпеченні безперебійності поставок російського газу європейським споживачам 
територією України. У відповідь, А.Вотсіс запевнив українську сторону в підтримці 
суверенітету та незалежності України, привітав налаштованість нашої держави 
забезпечити безперебійний транзит газу європейським споживачам, а також висловив 
готовність поширити отриману інформацію серед усіх членів Палати представників РК з 
метою опрацювання узгодженої позиції кіпрської сторони з вищезгаданого питання. 
А.Вотсіса було також поінформовано стосовно окремих результатів запроваджених 
секторальних та інституційних реформ в Україні та результатів загострення ситуації на 
Сході України в зв'язку з посиленням останнім часом ескалації військових дій РФ на 
Донбасі, зокрема навколо м. Авдіївка. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України на Кіпрі 
 

                                                         
Украинцы смогут ездить в Албанию  

без виз 
08.02.2017 

Кабмин утвердил соглашение с Советом министров Республики 
Албания о взаимной отмене визовых требований. Решение принято во 
время заседания правительства. 

Решение было принято без обсуждения. Напомним, 4 ноября 2016 года главы 
внешнеполитических ведомств Украины и Албании подписали Соглашение между 
Кабинетом министров Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной 
отмене визовых требований. Положениями соглашения предусматривается, что граждане 
Украины и граждане Албании смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и 
находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Україна вдячна Греції за незмінну  
підтримку 

09.02.2017 
Президент України подякував Прем’єр-міністру Греції Алексісу 

Ципрасу за незмінну підтримку його країною суверенітету, територіальної 
цілісності і незалежності України та за тверду позицію невизнання 
незаконної анексії Криму. 

Окремо Глава Української держави позитивно оцінив роль Греції щодо рішень ЄС 
стосовно санкцій проти країни-агресора  - Російської Федерації за невиконання Мінських 
домовленостей. Президент України детально поінформував Главу грецького Уряду щодо 
поточної ситуації на Донбасі. В свою чергу, Алексіс Ципрас поділився з Президентом 
України результатами неформального саміту лідерів країн ЄС, який нещодавно відбувся на 
Мальті. «Ми впевнені в тому, що ця координація є для нас надзвичайно важливою», - сказав 
Петро Порошенко та наголосив на важливості збереження «єдності та солідарності з 
Україною з боку Європейського Союзу». За словами Глави Української держави, під час 
сьогоднішніх перемовин окрему увагу було приділено питанню прискорення ратифікації 
Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Греція була однією з 
перших країн, яка ратифікувала цю угоду, констатував Петро Порошенко. Президент високо 
оцінив роль Греції і підтримку з боку Прем’єр-міністра цієї країни в процесі прискорення 
запровадження безвізового режиму для громадян України з боку ЄС, що суттєво спростить і 
збільшить кількість туристів до Греції. Сторони також домовилися активізувати взаємодію 
в сфері освіти, обміну студентами в рамках навчальних програм між двома країнами, 
культурної співпраці та поглибити співробітництво в енергетичній сфері, дорожньому 
будівництві. Лідери країн досягли домовленості про проведення засідання двосторонньої 
українсько-грецької Міжурядової комісії, яка з 2011 року не діяла. Президент України також 
високо оцінив допомогу, яку надає грецький Уряд українським військовослужбовцям для 
проходження курсів реабілітації в Греції. У свою чергу, Прем’єр-міністр Греції також 
висловився за відновлення роботи Міжурядової комісії двох країн, яка сприятиме 
ефективному розвитку напрямків економічної співпраці Греції та України. Відзначимо, 
Прем'єр-міністри України та Греції Володимир Гройсман і Алексіс Ципрас домовилися 
відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва з 
метою активізації співпраці країн в економічній сфері. Такі результати переговорів 
Прем’єр-міністрів України та Грецької Республіки, що відбулися в Києві.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Зустріч зі словацькими 
парламентарями 

09.02.2017 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в СР Ю.Ю.Мушка 9 

лютого ц.р. зустрівся із Групою з міжпарламентського співробітництва 
НРСР з Україною. Про це повідомляє Посольство України в Словакії 

В ході зустрічі сторони обговорили комплекс питань з двостороннього порядку 
денного, ситуацію в Україні, проблематику євроінтеграції нашої держави, а також шляхи 
поглиблення взаємодії у політичній,  регіональній, торговельно-економічній та 
енергетичній сферах. Окремою темою для обговорення стало ознайомлення словацьких 
парламентарів із ситуацією на сході України, особливо в районі н.п. Авдіївка. У цьому 
зв’язку словацькі колеги підтвердили позицію СР щодо однозначної підтримки 
незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності 
дотримання домовленостей в рамках Мінського процесу, які є запорукою стабілізації 
ситуації на Донбасі. Крім того, словацькі партнери підкреслили важливість активізації 
міжпарламентського співробітництва. Як зазначив Голова групи М.Крайкович: «Україна і 
Словаччина мають чудові відносини, що підтверджує інтенсивність контактів на всіх 
рівнях. У цьому зв’язку ми бачимо нагальну потребу в пожвавленні взаємодії саме на 
міжпарламентському рівні». Враховуючи зазначене сторони домовилися поглибити роботу 
по всіх напрямках взаємного інтересу. Нагадаємо, 8 лютого 2017 року Надзвичайний і 
Повноважний Посол України в Словацькій Республіці Юрій Мушка вручив вірчі грамоти 
Президенту Словаччини Андрею Кісці. Після протокольної частини зустрічі сторони 
обговорили низку актуальних питань українсько-словацького двостороннього 
співробітництва. Відбувся обмін думками щодо поглиблення взаємодії у політичній,  
торговельно-економічній та енергетичній сферах.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словакії 

 
Посол України в Словенії зустрівся з Генеральним директором  

Торгово-промислової палати Словенії 
10.02.2017 

Посол України в Словенї провів зустріч з Гендиректором Торгово-
промислової палати Словенії Само Грібарем Мілічем за участі Голови 
української частини Українсько-словенської ділової ради О.П.Рогози. 

Під час зустрічі Посолом було доведено останню інформацію стосовно загострення 
безпекової ситуації на сході України, що пов’язано з активізацією російських окупантів на 
Донбасі, а також щодо актуального стану виконання сторонами Мінських домовленостей з 
відповідним акцентом на недотриманні Росією та підтримуваними нею бойовиками 
зобов’язань. В ході зустрічі обговорено стан українсько-словенського торговельно-
економічного співробітництва та досягнуто домовленості щодо організації низки спільних 
заходів як в Україні, так і в Словенії з економічної тематики, проведення яких надасть 
значного імпульсу активізації двосторонньої співпраці. Серед заходів на найближчу 
перспективу заплановано проведення Українсько-словенського бізнес-форуму. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словеніяї 
 

Посол України в Хорватії провів зустрічі з Радником  
Президента РХ з питань зовнішньої політики 

10.02.2017 
Посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко провів 

зустрічі з Радником Президента РХ з питань зовнішньої політики Даріо 
Михелином та Особливим радником Президента РХ Мате Граничем.  

Сторони з задоволенням відзначили, що відносини між Україною та Хорватією 
набирають динаміки, зокрема, саме сьогодні розпочинає свою діяльність хорватська 
частина Робочої групи з двосторонньої співпраці, головним завданням якої буде передача 
Україні хорватського досвіду мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Посол 
також поінформував співрозмовників про ескалацію конфлікту в районі Авдіївки та інші 
порушення Мінських домовленостей російськими окупантами. Відзначимо, 8 лютого ц.р. 
Посол України в Республіці Хорватія зустрівся із Заступником Голови Хорватського Сабору 
(парламенту) Желько Райнером, поінформував його про загострення ситуації на Донбасі в 
районі Авдіївки внаслідок провокативних дій  російських окупаційних сил. Особливу увагу 
було присвячено критичній гуманітарній ситуації, яка склалася  на цій території, та 
невідкладним заходам, вжитим керівництвом нашої держави для забезпечення нормальної  
життєдіяльності населення Авдіївки, чиї домівки в результаті обстрілів залишалися певний 
час без водопостачання та обігріву. Посол наголосив, що Україна має намір звернутися до 
Міжнародного суду з метою притягнення провокаторів до відповідальності. Ж.Райнер 
підтвердив принципову позицію Хорватії щодо підтримки територіальної цілісності 
України. Нагадаємо, 6 лютого 2017 р. Посол України в Республіці Хорватія Олександр 
Левченко був прийнятий Прем’єр-міністром РХ А.Пленковичем. Співрозмовники 
погодилися, що офіційний візит А.Пленковича в Україну, здійснений 21 листопада 2016 
року, надав потужного імпульсу українсько-хорватському партнерству. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Хорватія 
 
 
 

 

 

 
 

 БАЛТИКА 
 

Президент обговорив з Міністром закордонних справ Литви Л.Лінкявічусо 
питання європейської інтеграції України 

 

09.02.2017 
Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно 

підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження 
російської агресії, в тому числі окупації Криму. 

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема її загострення у зв'язку з 
останніми обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ, та наголосили на 
першочерговій необхідності дотримання режиму повного припинення вогню. Було 
відзначено важливість подальших скоординованих міжнародних зусиль для протидії 
агресивним діями Росії, передусім шляхом продовження застосування відповідних санкцій. 
Глава держави подякував за активну підтримку Литви у питанні негайного запровадження 
Євросоюзом безвізового режиму для громадян України. Відзначимо, Перший заступник 
Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко провела зустріч з Міністром закордонних 
справ Литви на якій обговорили поглиблення двостороннього співробітництва між 
Україною та Литвою. У ході зустрічі Ірина Геращенко серед іншого підняла питання щодо 
Остаточного Звіту ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної 
Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року, оприлюднений у грудні 2016 
року, і який повністю ігнорує факти незаконної анексії Криму Російською Федерацією. У 
цьому контексті Перший віце-спікер зауважила, що у Верховній Раді було підготовлено 
звернення до всіх країн-членів ОБСЄ щодо необхідності удосконалення методики 
моніторингу, яку використовує ОБСЄ/БДІПЛ. Також під час зустрічі обговорювалися 
конкретні ініціативи поглиблення двостороннього міжпарламентського діалогу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua, rada.gov.ua 
 

 
Голова комітету із європейських справ Саейму Латвії Лоліта Чигане 

закликала до єдності ЄС у продовженні санкцій проти РФ 
10.02.2017 

Посол України в Латвії Євген Перебийніс завітав до Саейму 
Латвійської Республіки на запрошення Голови Комісії європейських справ 
Лоліти Чигане. Про це повідомляє Посольство України в Латвії 

Під час зустрічі, на якій також був присутній член парламенту, Голова постійної 
делегації Саейму до Парламентської асамблеї ОБСЄ Едвінс Шноре, сторони окреслили 
пріоритетні напрямки подальшого співробітництва і підбили підсумки співпраці з Послом 
України, у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Латвії.    Посол Євген 
Перебийніс ознайомив латвійських парламентарів із ситуацією на сході України і 
наслідками нещодавньої ескалації воєнних дій в Авдіївці. У контексті важливості 
євроатлантичних зв’язків для вирішення викликів, які стоять перед ЄС, Посол 
поінформував про інтенсивні контакти української влади із новою адміністрацією США. Під 
час зустрічі сторони погодилися з безальтернативністю Мінських домовленостей та  з 
необхідністю продовжити політичний тиск на РФ з боку міжнародного співтовариства з 
метою змусити Росію повернутися до виконання своїх зобов’язань в рамках Мінського 
процесу та міжнародного права. «Росія має відчути наслідки порушення територіальної 
цілісності та суверенітету України, тому міжнародна спільнота і ЄС мають залишатися 
єдиними у питанні продовження санкційного тиску на РФ», зазначила Л.Чигане. Учасники 
зустрічі також порушили питання ведення Росією агресивної пропаганди проти України та 
ЄС, у тому числі щодо історії країн, у зв’язку з чим Едвінс Шноре відзначив важливість 
донесення правдивої історії Латвії та України до світу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Латвійській Республіці 
 
 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54436-zustrich-posla-ukrajini-v-respublici-kipr-z-golovoju-jenergetichnogo-komitetu-kiprsykogo-parlamentu
http://forbes.net.ua/news/1428006-ukraincy-smogut-ezdit-v-albaniyu-bez-viz
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249725567&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vdyachna-greciyi-za-nezminnu-pidtrimku-prezident-39962
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54533-vruchennya-virchih-gramot
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vdyachna-greciyi-za-nezminnu-pidtrimku-prezident-39962
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54588-posol-ukrajini-v-respublici-slovenija-mbrodovich-zustrivsya-z-generalynim-direktorom-torgovo-promislovoji-palati-sloveniji-sgribarem-milichem
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54529-vidbulasya-zustrich-posla-ukrajini-v-khorvatiji-oleksandra-levchenka-iz-zastupnikom-golovi-khorvatsykogo-saboru-zhelykom-rajnerom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54422-posol-ukrajini-v-khorvatiji-oleksandr-levchenko-buv-prijnyatij-premjer-ministrom-rkh-aplenkovichem
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http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140305.html
http://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-ministrom-zakordonnih-sprav-litvi-situ-39966
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54595-golova-komitetu-iz-jevropejsykih-sprav-sajejmu-latviji-lolita-chigane-zaklikala-do-jednosti-jes-u-prodovzhenni-sankcij-proti-rf
http://cyprus.mfa.gov.ua/ua
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http://greece.mfa.gov.ua/ua
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua
http://slovenia.mfa.gov.ua/ua
http://croatia.mfa.gov.ua/ua
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
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 СХІДНА ЄВРОПА  
 

Зустріч народних депутатів з Надзвичайним і Повноважним  
Послом Румунії в Україні 

 

10.02.2017 
Відбулася зустріч народних депутатів, членів Міжфракційного 

об'єднання «Буковина», з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в 
Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. 

Під час зустрічі депутати МФО «Буковина» звернули увагу на декілька важливих 
питань українсько-румунської співпраці. Зокрема, добудови та введення в експлуатацію 
нових пунктів пропуску через державний кордон в Чернівецькій та Івано-Франківській 
областях. Наразі існують черги, нові пункти пропуску дадуть змогу зменшити час 
очікування громадян і пришвидшити перетин кордону. Крім того, йшла мова про старт 
спільної операційної програми Румунія-Україна, розрахованої до 2020 року. Це хороший 
інструмент для розширення співпраці двох країн, який сьогодні не використовується. 
Також депутати МФО «Буковина» ініціювали проведення прес-турів українських 
журналістів в Румунію і румунських в Україну з метою посилення культурної дипломатії і 
налагодження більш тісних взаємин. Серед іншого у ході зустрічі наголошувалося, що 1 
лютого виповнилося 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та 
Румунією. Довідково: Міжфракційне об’єднання "Буковина" створено в грудні 2014 року.  До 
його складу входять Оксана Продан, Михайло Гаврилюк, Вадим Денисенко, Марія Матіос, 
Богдан Онуфрик, Іван Рибак, Роман Романюк, Сергій Рудик, Владислав Севрюков, Григорій 
Тіміш. За сприяння депутатів МФО "Буковина" був запроваджений малий прикордонний 
рух з Румунією, не допущена ліквідація українського консульства в Сучаві (Румунія) та 
реалізовано ряд інших проектів в рамках співпраці України з Румунією. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ  
 

Посол України в Державі Ізраїль взяв участь у відкритті Міжнародної  
туристичної виставки «IMTM 2017» 

 

07.02.2017 
Посол України в Державі Ізраїль Г.Надоленко взяв участь у відкритті 

23-ої Міжнародної туристичної виставки «IMTM 2017», яка на сьогодні є 
найбільшою професійною туристичною виставкою в Ізраїлі. 

Також Посол Г.Надоленко провів зустрічі з головою української делегації на виставці 
«IMTM 2017» заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України М.Тітарчуком, 
під час якої були обговоренні питання розширення  співробітництва в галузі туризму між 
Україною та Ізраїлем, а також збільшення числа ізраїльських туристів в Україну. Крім того, 
Посол Г.Надоленко та голова української делегації М.Тітарчук відвідали і привітали 
учасників «IMTM 2017» з України, зокрема офіційні делегації КМДА, Львівської обласної 
державної адміністрацій, м.Львова, а також представників МАУ, українських туристичних 
операторів та курортних регіонів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль 
 

 
Участь Посла України в Йорданії у семінарі «Антикорупція  

та принциповість 2017-2025» 
09.02.2017 

Посол України в Йорданії Сергій Пасько взяв участь у семінарі 
«Антикорупція та принциповість 2017-2025», організованому з ініціативи 
йорданського мецената Т.Абу Газале.  

У семінарі також взяв участь Президент Національної комісії з антикорупції та 
принциповості бригадний генерал М.аль-Алаф, який окреслив бачення керівництва 
держави щодо стратегії з боротьби з корупцією. Відзначимо, у приміщенні Посольства 
України відбулась зустріч Посла України Сергія Паська з генеральним директором компанії 
«InCore» Саміром Хабайбе. Під час переговорів співрозмовники обговорили питання щодо 
стану українсько-йорданського співробітництва, розширення співпраці у різних галузях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

Глава держави провів зустріч з Міністром  
закордонних справ Туреччини 

09.02.2017 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Міністром 

закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу. Про це 
повідомляє прес-служба Президента України. 

Сторони обговорили порядок денний наступного засідання Стратегічної ради 
високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під 
співголовуванням Глав двох держав навесні поточного року. Сторони відзначили високу 
динаміку двосторонньої взаємодії у контексті реалізації досягнутих домовленостей і 
заявили, що це є міцною базою для подальшого розвитку стратегічного партнерства. У ході 
зустрічі також було окремо наголошено на важливості якнайшвидшого завершення 
переговорного процесу щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та 
Туреччиною. Міністр закордонних справ запевнив, що Туреччина й надалі залишатиметься 
непохитною у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі невизнанні 
незаконної окупації Криму. Відзначимо, в рамках сприяння виходу та закріплення 
вітчизняних компаній на ринок Туреччини Посольством України в Турецькій Республіці за 
сприянням експертів провідного турецького юридичного бюро «Sarıibrahimoğlu»  
підготовлено та оприлюднено інформацію стосовно вимог до організації та участі в 
тендерних процедурах Туреччини ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 

 

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

 

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ  
 

Конференція Організації Ісламського  
Співробітництва в Катарі 

 

06.02.2017 
Посол України в Катарі Євген Микитенко взяв участь у Міжнародній 

конференції Організації Ісламського Співробітництва, присвяченій 
діяльності гуманітарних фондів ОІС. 

На заході, що проходив під патронатом Прем’єр-міністра Катару шейха Абдулли Аль 
Тані, було проаналізовано діяльність чотирьох фондів ОІС – фонду Єрусалиму та Палестини, 
водних ресурсів, мечетей, дітей-сиріт, діяльність яких фокусується головним чином на 
державах-членах та спостерігачах ОІС.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

 

Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот ново- 
призначеного Посла ОАЕ в Україні 

09.02.2017 
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 

прийняв копії Вірчих грамот новопризначеного Посла ОАЕ в Україні Салема 
Ахмеда Аль-Каабі. 

Сергій Кислиця привітав Посла Об’єднаних Арабський Еміратів в Україні з початком 
дипломатичної місії в Україні та підкреслив налаштованість нашої держави на подальшу 
співпрацю з ОАЕ, перш за все, у торговельній, інвестиційній і медичній сферах. Посол С.Аль-
Каабі зазначив, що Україна є важливим партнером ОАЕ та запевнив, що докладатиме 
максимум зусиль для зміцнення дружніх українсько-еміратських відносин.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ  
 

Урядом Таїланду прийнято рішення про продовження  
терміну безкоштовного оформлення віз 

 

08.02.2017 
Урядом Королівства Таїланд прийнято рішення про продовження 

терміну безкоштовного оформлення дипломатичними та консульськими 
установами Таїланду за кордоном віз з терміном перебування до 60 днів. 

Зазначене рішення стосуватиметься зменшення на аналогічний період 2017 р. 
вартості т.зв. “віз про прибуттю”, яку іноземні громадяни з 21-ї країни світу, включаючи 
Україну, мають змогу оформляти у 48 міжнародних пунктах пропуску в Таїланді. 
Відзначимо, Україна розглядає розвиток відносин з Королівством Таїланд в торговельно-
економічній сфері як один з головних пріоритетів зовнішньої політики в Південно-Східній 
Азії, зокрема в контексті запровадження з 2016 р. Економічної Спільноти АСЕАН.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Таїланді 
 

 
Рада ратифікувала угоду з урядом Індонезії  

в оборонній галузі 
08.02.2017 

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди між 
Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індонезія про 
співробітництво в оборонній галузі". 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за ухвалення закону проголосували 227 
депутатів. Ця угода підписана 5 серпня 2016 року, повідомив на засіданні перший 
заступник міністра оборони Іван Руснак. За його словами, угода передбачає такі напрями 
співробітництва: обмін візитами, розвиток військово-технічного співробітництва, 
співробітництво в галузі оборонної промисловості та логістики, обмін інформацією з 
оборонних та військових питань, розвиток військової освіти та підготовка персоналу. 
Нагадаємо, індонезійський Корпус морської піхоти успішно протестував українські БТР-4М 
на березі Яванского моря, недалеко від міста Тангеранг. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Посол України провів зустріч з Міністром  
туризму та культури Малайзії 

08.02.2017 
Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч з 

Міністром туризму та культури Мохамедом Назрі Абдул Азізом. Про це 
повідомляє Посольство України в Малайзії. 

Раніше Посол провів зустріч з Міністром оборони Хішаммуддіном Хуссейном. 
Нагадаємо, Олександр Нечитайло зустрівся із Генеральним директором малайзійського 
Агентства з питань ядерної енергії. Відзначимо, українсько-малайзійське інвестиційне 
співробітництво знаходиться на початковій стадії свого розвитку. Зараз взаємні інвестиції 
між Україною та Малайзією не зареєстровані. Пропозиції щодо співробітництва між нашими 
країнами у сфері інвестицій, а також проведення презентації інвестиційних можливостей 
України (роуд-шоу) на базі Національної інвестиційної компанії Малайзії «Казана» та 
Малайзійського агентства з інвестиційного розвитку (MIDA) були направлені Державному 
агентству з інвестицій та управління національними проектами України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Малайзії 
 
 

 
 
 
 

 

 

 ПІВНІЧНА АЗІЯ  
 

Виповнюється 25 років з дати встановлення дипломатичних  
відносин між Україною та Республікою Корея 

 

10.02.2017 
Протягом 25 років відносини між нашими країнами інтенсивно 

розвивалися і, після процесу становлення, на сьогоднішній день 
характеризуються активною співпрацею, як на двосторонньому рівні, так і 
на міжнародній арені. 

Підтримується активний політичний діалог, розширюється торговельно-економічне 
співробітництво, зміцнюються культурні та гуманітарні зв’язки, взаємодія у сфері освіти і 
науки, створено і діють низка інституційних механізмів співробітництва, які відіграють 
важливу роль у поглибленні взаємин між країнами. Українсько-корейські відносини завжди 
характеризувалися спільними підходами до розв’язання актуальних глобальних проблем, 
включаючи нерозповсюдження, зміну клімату, боротьбу з тероризмом і т.д. Україна завжди 
була активним прихильником встановлення миру і процвітання на Корейському півострові. 
Підтримка Республікою Корея суверенітету й територіальної цілісності України добре 
відома. Ми впевнені, що українсько-корейські відносини, які мають значний потенціал, і 
надалі динамічно розвиватимуться на благо народів наших держав.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140386.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54489-posol-ukrajini-v-derzhavi-izrajily-vzyav-uchasty-u-vidkritti-mizhnarodnoji-turistichnoji-vistavki-imtm-2017
http://jordan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/54567-posol-ukrajini-v-jordaniji-proviv-zustrichi-z-generalynim-direktorom-kompaniji-incore
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54572-uchasty-posla-ukrajini-v-jordaniji-u-seminari-antikorupcija-ta-principovisty-2017-2025
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54427-vimogi-shhodo-provedennya-ta-uchasti-v-tendernih-procedurah-turechchini
http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnih-sprav-39970
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54418-konferencija-ois-u-katari
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54572-uchasty-posla-ukrajini-v-jordaniji-u-seminari-antikorupcija-ta-principovisty-2017-2025
http://thailand.mfa.gov.ua/ua/ukraine-th/trade
http://thailand.mfa.gov.ua/ua/
http://uprom.info/news/vpk/video-viprobuvannya-btr-4m-v-indoneziyi
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2171932-rada-ratifikuvala-ugodu-z-uradom-indonezii-v-oboronnij-galuzi.html
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/54360-posol-ukrajini-v-malajziji-oleksandr-nechitajlo-zustrivsya-iz-generalynim-direktorom-malajzijsykogo-agentstva-z-pitany-jadernoji-jenergiji
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-my/trade
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54509-posol-ukrajini-v-malajziji-oleksandr-nechitajlo-proviv-zustrich-z-ministrom-turizmu-ta-kulyturi-mohamedom-nazri-abdul-azizom
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/54596-syogodni-vipovnyujetysya-25-rokiv-z-dati-vstanovlennya-diplomatichnih-vidnosin-mizh-ukrajinoju-ta-respublikoju-koreja
http://tusib.org/language/uk/golovna/
http://romania.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://jordan.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://qatar.mfa.gov.ua/ua
http://uae.mfa.gov.ua/ua
http://thailand.mfa.gov.ua/ua
http://indonesia.mfa.gov.ua/ua
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
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 АФРИКА 
 МАГРІБ 
 

Візит марокканської делегації  
до Києва 

 

07.02.2017 
В Києві перебувала делегація Палати народних промислів регіону 

Марракеш-Сафі, яку очолював її Президент Х.Шуме. До складу делегації 
також входив Почесний консул України в Марракеші М.Ель Ідріссі. 

Делегація була прийнята Президентом ТПП України Г.Чижиковим. Було вирішено 
відкрити представництво ТПП України в Марокко, яке очолить  Почесний консул України в 
Марракеші. Сторони також домовилися про проведення у першій половині ц.р. в Києві 
виставки виробів народного прикладного мистецтва Марокко та зустрічей між 
підприємцями двох країн. Делегація мала зустріч з заступником Міністра аграрної політики 
і продовольства України з питань європейської інтеграції О.Трофимцевою. Було відзначено 
обопільний інтерес сторін до активізації торгівлі в аграрній сфері, зокрема, аграрних 
технологій, машинобудування, управління якістю та безпекою продукції. Було підкреслено, 
що Марокко зацікавлене у збільшенні постачання цитрусових, оливок і риби в Україну. У 
свою чергу Марокко очікує збільшення імпорту українських добрив, виявляє інтерес до 
українського досвіду у галузі тваринництва та управління водними ресурсами. Відбулися 
переговори марокканської делегації з Першим заступником голови КМДА Г.Плісом щодо 
започаткування  співпраці між містами Київ та Марракеш.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко 
 

 
Зустріч з Міністром промисловості та торгівлі  

АРЄ Тареком Кабілем 
09.02.2017 

У четвер, 9 лютого 2017 року Посол України в Арабській Республіці 
Єгипет Геннадій Латій провів зустріч з Міністром промисловості та торгівлі 
АРЄ Тареком Кабілем. 

Під час зустрічі обговорювався стан та перспективи розвитку та диверсифікації 
товарообігу між двома країнами,. Була відзначена взаємна зацікавленість у поглибленні 
двостороннього співробітництва у торгівельній сфері. Відзначимо, Посол України Геннадій 
Латій відвідав з робочим візитом Александрію. Під час перебування в Александрії відбулася 
зустріч з губернатором Александрії Родою Фархатом. Під час діалогу було обговорено 
шляхи активізації побратимських зв’язків між Одесою та Александрією, а також 
перспективи залучення українських компаній до реалізації проектів у Александрії. Після 
зустрічі Посол, на запрошення єгипетської сторони, разом із Губернатором, був присутній 
при підписанні контракту між українською компанією ТОВ «Татра-Юг» та 
Александрійською Адміністрацією пасажирського транспорту на закупівлю 15-ти 
трамвайних вагонів українського виробництва. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 
 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

Участь Посла України у щорічній зустрічі керівництва Партії національної дії  
з керівниками дипломатичного корпусу 

 

10.02.2017 
9 лютого ц.р. на запрошення Президента найбільшої в Мексиці 

опозиційної Партії національної дії (PAN) Рікардо Анайа Кортеса Посол 
України Руслан Спірін взяв участь у щорічній зустрічі керівництва PAN. 

У ході бесіди з Р. Анайа Кортесом Посол України поінформував Президента PAN про 
ситуацію в Україні. Порушивши питання тимчасової окупації РФ територій АР Крим, а 
також російської агресії на території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
Посол наголосив на відданості України мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі у 
рамках досягнутих у Мінську домовленостей. Він висловив вдячність Мексиці, зокрема 
депутатам від PAN, за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності 
України. Зі свого боку, Р.Анайа Кортес, серед іншого, поінформував Посла про останні 
електоральні успіхи його партії, зазначивши, що на сьогодні вже 40% населення країни 
проживають у штатах, які очолюють представники PAN, та наголосивши, що PAN має 
реальні шанси на перемогу під час президентських виборів у Мексиці у 2018 році. Водночас, 
він підкреслив, що Мексика надає важливого значення розбудові відносин з Україною, а 
його партія продовжить курс на подальше розширення двосторонньої співпраці.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 США 
 

Україна та США підписали міжурядову Угоду щодо  
застосування положень FATCA 

 

07.02.2017 
Міністр фінансів України та Посол США в Україні підписали 

міжурядову Угоду для поліпшення виконання податкових правил та 
застосування положень FATCA між Україною та США. 

Першого липня 2014 р. набув чинності Закон США «Про податкові вимоги до 
іноземних рахунків» (FАТСА - Foreign Account Tax Compliance Act), що містить вимоги до 
іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з 
Податковою службою США; здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються 
платниками податків США в українських фінансових організаціях. Саме тому для реалізації 
положень FATCA був розроблений та узгоджений з Американською Стороною проект 
міжурядової Угоди за моделлю 1В. Мінфін з метою імплементації положень FATCA 
ініціюватиме внесення змін до ряду законів України, розробку та затвердження процедур 
здійснення обміну інформацією та форм звітності, а також розробку програмного 
забезпечення для збору та передачі інформації. "У подальшому Уряд України 
працюватимемо над поглибленням та розширенням інформації, яка надається в рамках 
Угоди, що сприятиме більш ефективному виконанню закону. Це значно зменшить ухилення 
від сплати податків. Ми докладатимемо усіх зусиль, аби співпраця між Україною та США в 
даному напрямку була взаємовигідною.", - зазначив Міністр О. Данилюк. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінфіну України 
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 КАНАДА 
 

Угода про вільну торгівлю з Канадою повинна бути  
ратифікована щонайшвидше 

 

07.02.2017 
В понеділок, 6 лютого ц.р., відбувся круглий стіл щодо Угоди про 

вільну торгівлю між Україною і Канадою. Про це на своєму сайті повідомляє 
прес-служба Мінекономрозвитку України. 

У заході взяли участь Степан Кубів, Перший віце-прем’єр – Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - 
Торговий представник України Наталія Микольська, голова Комітету у закордонних 
справах Верховної Ради України Ганна Гопко, заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, Надзвичайний та Повноважний 
Посол Канади в Україні Роман Ващук, Надзвичайний та Повноважний Посол України в 
Канаді Андрій Шевченко, народні депутати, бізнесмени, експерти. Під час круглого столу 
обговорювали співпрацю українського та канадійського бізнесу, розширення присутності 
української аграрної та харчової продукції на ринку Канади, залучення інвестицій. Степан 
Кубів висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує Угоду про вільну торгівлю з 
Канадою у лютому 2017 року: “Це – перша Угода з країною північноамериканського регіону, 
яка охоплює ринок такого значного масштабу, – зауважив Степан Кубів. – Цей документ 
передбачає поглиблення торговельного та економічного співробітництва, появу нових 
ринків збуту для вітчизняної продукції, розширення доступу до ланцюгів доданої вартості”. 
Наталія Микольська окреслила перспективи для українського бізнесу, які відкриються 
завдяки преференційному доступу до потужного канадського ринку: “Канада - це країна зі 
зростаючою економікою, що відкриває великі можливості для українського експорту. В 
2015 році Канада імпортувала товарів на $419,3 млрд. Беручи до уваги кількість населення 
Канади (близько 35.1 млн), це споживання близько $12 тис. на людину в рік. Ми говоримо 
про величезний ринок та можливості для українського бізнесу. Потенціал збільшення 
нашого експорту в Канаду майже $40 млн. Угода передбачає також спрощення ряду 
експортно-імпортних процедур, що призведе до здешевлення витрат, пов'язаних з 
експортом”. За словами Наталії Микольської, після ратифікації Угоди новий злет очікує 
передусім на традиційні ланки експорту, зокрема на продукцію машинобудування. У цій 
галузі зафіксовано стрибок обсягів збуту з $7,0 млн (2014) до $10,6 млн (2016). За короткий 
час переваги від ратифікації Угоди зможуть відчути українські виробники олії, цукру, 
кондитерських виробів, шоколаду, алкогольних напоїв, пива, соків. Із промислових товарів 
– продукція металургії, хімічної індустрії, одяг. Зелене світло очікує на кооперацію двох 
країн в авіабудівній галузі. Спектр експортних найменувань значно розшириться, і це 
спричинить вливання до українсько-канадського бізнесового процесу чималої кількості 
висококваліфікованих кадрів.   
 

Читати повністю >>> Читайте також: У ВРУ відбулося засідання на 
тему: "Угода про вільну торгівлю з Канадою" 
>>> 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

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 %! 

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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Кто в Украине в 2017 г. планирует самые  
крупные стройки 

06.02.2017   
Индикатором перспектив экономики может служить положение дел в 

строительстве. Если объемы строительства падают, значит, у инвесторов 
стало меньше денег и больше тревожных опасений. 

Для украинской строительной отрасли наилучшим за последние 20 лет был 2007 г. 
Далее последовали три года кризиса, когда объем выполненных строительных работ 
ежегодно сокращался. В 2010-м он оказался в 2,42 раза меньше, чем в 2007-м. Оживление 
произошло благодаря подготовке к Евро-2012. Понятно, что на тех стройках были 
разворованы миллиарды, но все же в 2011 г. объем строительной продукции вырос на 20%. 
Однако затем возобновился спад, и длился он четыре года. В 2015 г. объем строительной 
продукции оказался на 42,4% меньше, чем в 2011-м. Тем важнее тот факт, что в 2016 г. - 
впервые после четырех лет спада - строительство продемонстрировало рост. Причем не 
какой-нибудь, а самый большой среди всех отраслей экономики - на 13,1%. В частности, 
объемы строительства жилья выросли на 13%, нежилых зданий - на 17,4%, инженерных 
сооружений - на 11%. Это говорит о том, что по сравнению с предыдущими годами у всех 
категорий инвесторов - компаний, населения, государства, территориальных общин - 
прибавилось денег и, наверное, стало больше оптимизма или по крайней мере меньше 
паники. Но все же до уровня, который был достигнут в 2011 г., пока очень далеко. Чтобы 
превзойти его, нужны еще четыре года роста с темпами по 10–13% в год. В 2017 г. 
обеспечить такие темпы вполне реально, если реализуют свои инвестпланы крупнейшие 
государственные и частные компании. Например, НАК «Нафтогаз України» в минувшем 
году впервые за многие годы получила прибыль, причем немалую - свыше 20 млрд грн, не 
имея финансирования из госбюджета. Половина этой суммы уйдет на выплату дивидендов 
собственнику, то есть государству, а остальное плюс-минус то, что позволят кредитные 
возможности, НАК намерена направить на выполнение программы «20/20» ПАО 
«Укргазвидобування». Эта программа обещает увеличение добычи газа до 20 млрд куб. м в 
2020 г. В прошлом году «Укргазвидобування» добыло свыше 14,6 млрд куб. м - на 77 млн 
куб. м больше, чем годом ранее. При этом объемы бурения выросли на 14%, было введено 
70 новых скважин (в 2015 г. - 63). В нынешнем году компания планирует нарастить добычу 
еще на 400–600 млн куб. м, увеличить объемы бурения почти вдвое и ввести в 
эксплуатацию 100 новых скважин. Также большие планы у НАЭК «Энергоатом». Она 
рассчитывает, что в 2017 г. наконец-то будет положительно решен вопрос о завершении 
строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Общая стоимость 
строительства - 3,7 млрд евро. Строительная готовность этих энергоблоков оценивается в 
75 и 28% соответственно. В компании утверждают, что обойдутся без российского 
поставщика реакторной технологии и оборудования. Будет использована реакторная 
установка европейского поставщика, при этом проект обеспечит более высокий уровень 
безопасности, чем на ныне действующих украинских АЭС. Среди частных компаний, 
принадлежащих иностранным инвесторам, особенно масштабные инвестпланы имеет ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». В 2017 г. компания начинает строительство второй машины 
непрерывного литья заготовок мощностью 1,4 млн т в год. Первая такая машина 
мощностью 1,2 млн т в год была введена в эксплуатацию в 2011 г. Строительство второй 
будет завершено к середине 2018 г. Ориентировочная стоимость проекта - $100 млн. Уже 3 
января 2017 г. были начаты инженерно-геологические изыскания на площадке будущего 
строительства. По планам компании общий объем инвестиций в ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» в ближайшие четыре года составит $1,2–1,5 млрд, в том числе в 2017 г. - $375–
400 млн. Амбициозные планы имеют украинские агрохолдинги, наращивающие экспорт 
зерна. Они собираются к 2020 г. вчетверо увеличить перевалку зерновых в украинских 
портах. Для этого запланировано построить 36 объектов по перегрузке зерновых грузов 
общей мощностью почти 100 млн т в год. В ноябре 2016г. замглавы Администрации 
морских портов Украины Вячеслав Вороной рассказал, что 10 терминалов общей 
мощностью 33,8 млн т/год уже строятся. После этого появилась информация о запуске еще 
нескольких проектов. Так, в декабре Мининфраструктуры сообщило, что агрохолдинг 
«Кернел Груп» получил в долгосрочную аренду территорию в морском порту в 
Черноморске (бывший Ильичевск) для строительства нового терминала. По словам 
владельца холдинга Андрея Веревского, терминал мощностью 4 млн т/год будет введен в 
строй к концу 2018 г. и обойдется в $120 млн, из которых $40 млн будут освоены в 2017 г. В 
январе Международная финансовая корпорация (IFC) одобрила выделение компании «МВ 
Карго» $37 млн кредита для реализации проекта по строительству зернового терминала 
мощностью 5 млн т/год в порту «Южный». Ранее такую же сумму на этот проект решил 
выделить Европейский банк реконструкции и развития. А компания «Новотех-Терминал» в 
январе уже приступила к строительству нового зернового терминала в порту г. Одесса. 

Читать полностью (инфографика) >>>   
 

© Юрий Вишневский,  
Деловая Столица 

По материалам minprom.com.ua 
 

 
 
 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП. ВНП 
 

 
 

Уряду вдалося досягнути макроекономічної стабілізації в економіці –  
в III кварталі 2016 р. ВВП збільшився на 2% 

08.02.2017 
Уряду вдалося досягнути макроекономічної стабілізації в економіці 

– у III кварталі 2016 р. ВВП збільшився на 2%. Про це повідомив під час 
засідання Уряду Голова Держслужби статистики України Ігор Вернер. 

«Вдалося досягнути одного з головних стратегічних пріоритетів Уряду, визначеного 
у Плані пріоритетів Уряду на 2016 рік, а саме досягнути макроекономічної стабілізації в 
економіці України. Зокрема, після двох років безперервного падіння економіка України 
стабілізувалася і демонструє поступове зростання. У III кварталі 2016 р. ВВП збільшився на 
2%», - наголосив Ігор Вернер. За його словами, найбільш суттєве зростання валової доданої 
вартості зафіксовано у будівництві, торгівлі, сільському господарстві,  транспорті. Крім 
того, Голова Держстату зазначив, що позитивними чинниками є збільшення майже на 
чверть валового нагромадження основного капіталу. За попередніми оцінками, вже можна 
говорити про прискорення ВВП у ІV кварталі. «Орієнтовне зростання ВВП у ІV кварталі 
порівняно з відповідним періодом 2015 р. може становити від 4,5 до 4,8%», - повідомив він. 

 

Читати повністю >>> 
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Підвищення удвічі мінімальної заробітної плати забезпечить  
додатково зростання ВВП на 0,5% 

10.02.2017 
Уряд очікує від підвищення удвічі мінімальної заробітної плати 

додатково зростання ВВП на 0,5%. Про це заявив Прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами у Брюсселі. 

"Вона [підвищена удвічі мінімальна заробітна плата] абсолютно позитивно вплине 
на справедливість в оплаті праці та на зростання економіки. Ми розраховуємо, що тільки 
від цього рішення ми будемо мати додатково +0,5% зростання ВВП", - зазначив Володимир 
Гройсман. Глава Уряду позитивно відзначив, що Національний банк України залишає 
прогноз інфляції на 2017 рік у межах 7-9%. Це ніяк не позначиться на розвитку 
національної економіки, зазначив він. "Ми будемо свідками того, що реальні заробітні 
плати зростають в країні, мінімальна заробітна плата буде забезпечена на належному рівні. 
Ми зменшимо дефіцит Пенсійного фонду, що може бути передумовою початку створення в 
Україні справедливої пенсійної системи. Ми від цього рішення  очікуємо абсолютно якісний 
вплив на національну економіку", - підкреслив він. Також Прем'єр-міністр зазначив, що в 
Україні спостерігається зростання зайнятості громадян. "Це все є наслідком того, що у 
четвертому кварталі 2016 року ми добилися економічного зростання. Економічне 
зростання також прогнозується у 2017 році", - зазначив Володимир Гройсман. 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

Украина ждет решения суда по  
"долгу Януковича" 

09.02.2017 

Лондонский суд вынесет решение по делу о так называемом "долге 
Януковича" в апреле 2017 года. Об этом заявил министр финансов 
Александр Данилюк.  

"Две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня, сейчас судья 
готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает", – сказал Данилюк и добавил, 
что, по его мнению, суд примет сторону Украины. Министр уточнил, что общения с 
российской стороной на эту тему уже не предполагается. "Это правило Лондонского суда. 
Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может 
быть в апреле",  - подчеркнул Данилюк. Напомним, Украина получила от РФ кредит в $3 
млрд при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 г. Всего Россия планировала 
выдать Украине $15 млрд кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события 
Революции достоинства, выделить успели только первый транш. Киев настаивал на 
признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части 
задолженности. В свою очередь РФ отказалась от реструктуризации на условиях, принятых 
частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.  

 

Читать полностью >>>  
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Данилюк анонсировал скорое завершение переговоров  
с МВФ по новому траншу 

06.02.2017 
Украина находится на последних этапах процесса переговоров с 

Международным валютным фондом о получении от него очередного транша 
макрофинансовой помощи.  

"Мы на последних этапах и все технические моменты обговариваются для 
получения следующего транша", - сообщил в ходе пресс-конференции министр финансов 
Украины Александр Данилюк. Данилюк также выразил мнение, что полученный осенью 
транш от МВФ и получение следующего станет позитивным сигналом "не только внутри 
страны, но и для инвесторов извне". Отметим, четвертый транш кредита МВФ в объеме $1 
млрд Украина ожидает получить в феврале. До конца 2018 года Украина рассчитывает 
получить еще восемь траншей кредита МВФ в объеме $9,9 млрд. Четырехлетняя программа 
EFF общим объемом более $17 млрд была открыта Международным валютным фондом для 
Украины в марте 2015 года. Тогда же был выделен первый транш объемом $ 5 млрд. Второй 
транш в объеме $1,7 млрд Украина смогла получить лишь в августе 2015 года. 14 сентября 
2016 года МВФ решил выделить Украине третий транш в размере $1 млрд в рамках 
программы расширенного финансирования. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина планирует выпуск евро- 
облигаций в 2017 г. 

06.02.2017 
Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований в 2017 

году и привлечь небольшой объем кредитных средств. Об этом сообщил 
министр финансов Александр Данилюк. 

«Мы планируем в этом году выйти на рынки внешних заимствований. Это не будет 
большая сумма. Скорее всего, это будет сигнал, что мы присутствуем на рынке», - сказал он. 
Министр сообщил, что в нынешнем году нет необходимости в привлечении значительного 
объема кредитных средств, поскольку ресурсы, предоставляемые МВФ и Всемирным 
банком, являются более дешевыми. По словам Данилюка, через два года программа с МВФ 
завершится, и Украина должна иметь к тому моменту условия для привлечения внешнего 
финансирования на выгодных условиях. «Сейчас у нас улучшаются рейтинги, 
экономическая ситуация и финансовая система становятся более стабильными», - сказал 
министр. Ранее Минфин сообщал о том, что в 2017 году на внутреннем рынке планируются 
заимствования на сумму 103,9 млрд грн (54,5% от общей суммы заимствований), а на 
внешних рынках - на сумму 86,9 млрд грн (45,5%). В специальный фонд госбюджета 
планируется привлечь средства международных финансовых организаций для 
финансирования проектов развития в объеме 16 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Володимир Кістіон та Вазіл Гудак обговорили перспективи  
будівництва сміттєпереробного заводу 

 
09.02.2017 

Віце-прем’єр-міністр В.Кістіон та Віце-президент Європейського 
інвестиційного банку Вазіл Гудак обговорили перспективи будівництва 
сміттєпереробного заводу у Львівській області. 

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що проблематика, яка склалася у Львові у зв’язку із 
Грибовицьким полігоном твердих побутових відходів, є дійсно важливою. Він також 
наголосив, що Уряд готовий надавати посильну допомогу міській владі, у тому числі, для 
початку реалізації спільного з ЄІБ проекту з будівництва сміттєпереробного заводу. «Уряд, 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і я особисто працюємо над тим, щоб у межах наших 
можливостей надати допомогу місту Львову у вирішенні цієї проблеми», - наголосив 
Володимир Кістіон. Крім того, у ході зустрічі Володимир Кістіон і Вазіл Гудак обговорили 
можливість участі ЄІБ у будівництві Канівської ГАЕС, низці інфраструктурних проектів, 
окремих проектах у сфері енергетики. Віце-прем’єр-міністр наголосив на тому, що Уряд 
України високо цінує співпрацю з ЄІБ і сподівається на її плідне продовження. «Уряд високо 
цінує активну діяльність Європейського інвестиційного банку в Україні і зацікавлений у 
подальшому нарощуванні співпраці», - підкреслив Володимир Кістіон. 

 

Читати повністю >>> 
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Тарас Кутовий обговорив реформування лісової галузі  
з представниками Світового банку 

09.02.2017 

Відбулася зустріч Міністра аграрної політики та продовольства 
України Тараса Кутового з представниками місії Світового банку на чолі з 
головним експертом Ендрю Мічелом та експертом Валері Хікей.  

Основною метою зустрічі стало обговорення сучасного стану лісової галузі України 
та нагальної потреби у її комплексному реформуванні завдяки активній співпраці зі 
світовими партнерами. «Реформування лісового сектору є одним із пріоритетів у роботі 
міністерства. Питання гостре, дискусійне і складне у плані соціального напруження. Є 
багато думок, багато розбіжностей і неправильних тлумачень. Тому нам дуже важливо 
комунікувати, правильно пояснювати мету реформ і залучати усіх зацікавлених сторін. І що 
головне – нам треба рухатися вперед, щоб обговорення не залишись просто словами», - 
зазначив Міністр. За словами Тараса Кутового, в питанні реформування лісового 
господарства вже є багато напрацювань. Створена робоча група з питань реформування 
підходів до управління лісовими ресурсами, залучена велика кількість сторін. Ведуться 
переговори з європейськими експертами. Важливим завданням у цьому процесі є 
об’єднання усіх зусиль та створення єдиного бачення на платформі Світового банку. Зі 
свого боку експерти поінформували про свій досвід у реалізації подібних проектів 
реформування лісової галузі в Болгарії та Албанії та виявили готовність сприяти цьому в 
Україні. За словами Міністра, питання реформування на платформі Світового банку буде 
перебувати на його особистому контролі, а також заступника Міністра з питань 
європейської інтеграції Ольги Трофімцевої та Офісу підтримки реформ при Міністерстві 
аграрної політики та продовольства. 
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 МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА 

 
Україна та ЄС переглянули результати діяльності  

проектів технічної допомоги ЄС 
09.02.2017 

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий 
представник Наталія Микольська зустрілася з головою делегації ЄС в Україні 
Хьюгом Мінгареллі, щоб обговорити портфель проектів ЄС в Україні. 

Євросоюз є найбільшим донором фінансової та технічної допомоги для України. На 
початок 2017 р. в Україні впроваджуються 87 проектів зовнішньої допомоги ЄС на загальну 
суму € 245 млн (включаючи проекти міжнародної технічної допомоги та бюджетної 
підтримки). Допомога ЄС надається відповідно до пріоритетів Уряду України в рамках так 
званих «спеціальних заходів» (special measures), які узгоджуються з українською стороною 
на щорічній основі. У 2016 році було підписано угоди з Європейською Комісією про 
фінансування масштабних програм допомоги у сферах: державного управління (104 млн 
євро) для реалізації комплексної Стратегії реформування державного управління на 2016-
2020 рр; децентралізації (97 млн євро) для створення та ефективного функціонування 
близько 600 Центрів надання адміністративних послуг; підтримки імплементації Угоди про 
асоціацію (29,75 млн євро); боротьби з корупцією (16,34 млн євро) для підтримки 
новостворених державних антикорупційних органів України. Крім того, в рамках 
виконання програм бюджетної підтримки ЄС Україна отримала в 2016 році 109,1 млн євро 
безоплатної допомоги для фінансування державного бюджету та підтримки реформ Уряду. 
Наталія Микольська подякувала ЄС за багаторічну та послідовну підтримку України: 
“Проекти допомоги ЄС спрямовані на імплементацію Угоди про зону вільної торгівлі. З 
моменту дії Угоди,1 січня 2016, ми спостерігаємо ріст експорту України до ЄС. За 
результатами 11 місяців 2016 український експорт до ЄС становить близько 40% всього 
обсягу експорту. Віримо, що цей рік та наступні роки буде продовжено конструктивним 
партнерством з нашими європейськими колегами саме щодо просування українського 
експорту на ринок ЄС та посилення торговельного потенціалу України”. Хьюг Мінгареллі 
відзначив: “ЄС має в Україні дуже багато проектів і донорів, тому вони потребують чіткої 
координації, яку Представництво ЄС і надає. Разом з Урядом України треба слідкувати за 
тим, щоб проекти ЄС у кожному окремому секторі гармонійно працювали на спільну мету”.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Прем'єр-міністр домовився про виділення Україні  
другого траншу у розмірі 600 млн євро 

10.02.2017 
Прем'єр-міністр України на переговорах у Брюсселі домовився із 

Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером про виділення Україні 
другого траншу у розмірі 600 млн євро у найближчі тижні. 

"Це буде зроблено найближчими тижнями. Я думаю, що після того, як ми 
спостерігаємо за зусиллями України щодо реформ, українці мають право побачити щось 
натомість", - зазначив Жан-Клод Юнкер під час спільного з Прем'єр-міністром 
спілкуваннями із журналістами за результатами переговорів. Рішення, яке прийнято 
Європейською Комісією про виділення макрофінансової підтримки у розмірі 600 млн євро є 
свідченням високого рівня довіри до Уряду і Прем'єр-міністра і  є відчутною підтримкою 
для України в таких непростих умовах. "Це кошти, які будуть направлені в Державний 
бюджет нашої країни, і вони абсолютно  позитивно позначаться на макроекономічній 
стабільності", - наголосив Володимир Гройсман. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІЯ 

 
В НБУ не ожидают значительных  

скачков курса гривни 
07.02.2017 

Установившаяся тенденция к улучшению макроэкономических 
показателей развития Украины и условий работы финансового сектора 
будет способствовать сохранению умеренной волатильности курса гривни 

Об этом сказано в материалах заседания Совета финансовой стабильности, 
прошедшего под руководством главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и министра финансов 
Александра Данилюка. «Участники заседания отметили улучшение макроэкономических 
условий работы финансового сектора, в частности, ускорение темпов экономического 
роста. В то же время появились дополнительные инфляционные риски, а потому текущий 
прогноз изменения индекса потребительских цен Национального банка Украины на уровне 
9,1% на конец 2017 года находится ближе к верхней границе целевого диапазона 8% +/- 2 
процентных пункта, - говорится в материалах заседания. - При этом фискальная политика 
остается сдержанной, а дефицит бюджета находится в пределах определенных ориентиров. 
Обменный курс гривни стабилизировался после периода повышенной турбулентности в 
декабре-январе. В дальнейшем, в течение 2017 года фундаментальные условия будут 
способствовать сохранению умеренной волатильности курса».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Хто зображений на новій купюрі  
номіналом в 1000 грн? 

07.02.2017 
Нова купюра номіналом в 1000 грн вже видрукувана і чекає офіційної 

презентації, яка планується в лютому. Про це розповіло поінформоване 
джерело на банкнотно-монетному дворі. 

Найбільшу банкноту України, можливо, покажуть 20 числа - в День пам'яті Небесної 
сотні.  Однак хто на ній зображений - тримається в таємниці. Можливо - сюжет на тему 
Майдану. З інших варіантів - Павло Скоропадський, глава директорії УНР Володимир 
Винниченко, голова греко-католицької церкви в минулому столітті Андрей Шептицький і 
навіть Степан Бандера. "Ми всі знаємо, що її надрукували, але хто на ній зображений - 
відомо буквально декільком людям, з яких взяли підписку про нерозголошення. Начебто її 
повинні презентувати до якоїсь найближчої пам'ятної дати", - повідомило джерело при 
банкнотно-монетному дворі. "Вони вирішили відійти від історичних особистостей і 
малювати тільки вчених, культурних діячів. Серед трьох варіантів є Сікорський і 
Вернадський. Кого вибрала Гонтарєва не знаю", - сказало поінформоване джерело. На думку 
радника голови асоціації українських банків Олексія Куща, нова банкнота дозволить 
зарахувати Україну до групи країн з високою інфляцією. «Це лише покаже, що гривня 
переступила поріг високої інфляції. За кількістю номіналів в обігу оцінюється, наскільки 
вдало країна бореться з інфляцією. Ми впритул наблизилися до тієї кількості номіналів, яку 
мають країни з високим рівнем інфляції», – каже Кущ. До речі, експерти кажуть, що 1000-а 
купюра може стати улюбленою банкнотою тіньової економіки. «Коли європейці 
обговорювали доцільність 500-єврової купюри, аргументом проти була корупційна 
складова. Давати хабар легше великою купюрою. У нас теж цією купюрою навряд чи будуть 
видавати зарплати в 3200 грн», – сміється Кущ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 

Інфляція у січні 1,1% - переконливе досягнення макро- 
економічної стабілізації економіки України 

08.02.2017 
Інфляція у січні цього року 1,1% - переконливе досягнення 

макроекономічної стабілізації економіки України. На цьому наголосив під час 
засідання Уряду Голова Державної служби статистики України Ігор Вернер. 

«Хочу зробити наголос на наведених переконливих показниках досягнення 
економікою України макроекономічної стабілізації та початку відновлення економічного 
зростання. Про це свідчать, зокрема, й перші статистичні дані за 2017 рік.  Так, інфляція у 
січні становила 1,1%, що навіть нижче за середній рівень цього показника для січня за 
останні 10 років», - сказав він. Відзначимо, у 2016 році ціни на продукти харчування зросли 
лише на 3,2% проти росту на 40,1% в 2015, а на деякі продукти – знизилися. Як повідомив 
під час засідання Уряду Голова Державної служби статистики України Ігор Вернер,  ціни на 
овочі у минулому році в порівнянні з 2015 роком знизились на 28,6%. Найбільш відчутним 
падіння цін було в Львівській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, 
Чернівецькій, Черкаській та Запорізькій областях. Там овочі за рік подешевшали 32% і 
більше.  Значне здешевлення овочів спостерігалось і в Житомирській, Чернігівській, 
Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській,  харківській областях (мінус 26-32%). 
Повільніше овочі дешевшали в Закарпатській та Херсонській областях (менше, ніж на 20%). 
Також в 2016 році зменшувалася ціна і на сало, яйця, фрукти, рис та цукор.  За рік ціни на ці 
товари впали на 10,1-1,2%. При цьому подорожчали житло, вода, електроенергія, газ та інші 
види палива (на 47,2%) та алкогольні напої і тютюнові вироби на 22,5%. «В цілому 
відбулася істотна стабілізація цінової ситуації на споживчому ринку –  тут інфляція 
становила 12,4% і була у 3,5 рази нижчою порівняно з 2015 роком», - зазначив  Ігор Вернер. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
Українська промисловість у 2016 р.  

почала зростати 
08.02.2017 

У 2016 році вітчизняна промисловість зросла на 2,4% після падіння 
на 13% у 2015 році. Про це заявив під час засідання Уряду Голова Державної 
служби статистики України Ігор Вернер.  

З найкращими результатами 2016 рік закінчили металурги, які змогли наростити 
виробництво на 5,9 %. Приріст також був зафіксований у харчовій (+ 3,9%) і переробній 
(+3,5%) промисловості, постачанні електроенергії і газу (+2,6%), машинобудуванні (+1,3%). 
За словами Ігоря Вернера, скорочення виробництва (на 0,3%) було зафіксоване  в добувній 
промисловості. Найкращі результати у минулому році показали промисловці Луганської, 
Кіровоградської та Миколаївської областей. «Загалом приріст промислової продукції 
спостерігався у 16 регіонах проти лише 3 у 2015 році», - підкреслив він. 

 

Читати повністю >>> 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром ЄС  

з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом 
06.02.2017 

У рамках візиту Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції до інституцій ЄС у Брюсселі відбулася її 
зустріч з Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом. 

Сесілія Мальмстрьом підтвердила налаштованість Європейської Комісії просувати 
схвалення Європейським Парламентом рішення про надання Україні додаткових 
автономних торговельних преференцій у обсязі запропонованому Комісією без будь-яких 
змін. Сторони домовилися продовжувати діалог з державами-членами ЄС для ухвалення 
цього рішення відповідно до пропозицій Комісії. Віце-прем'єр-міністр наголосила на 
необхідності якнайшвидшого підписання сторонами Угоди АСАА (Угода про оцінку 
відповідності та прийнятності промислової продукції), яка започаткує новий етап у 
функціонуванні зони вільної торгівлі та стане невід'ємною частиною Угоди про асоціацію. 
Сторони привітали позитивну динаміку реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
та наголосили на необхідності використання усіх можливостей щодо її виконання, зокрема, 
через адаптацію законодавства, узгодження та схвалення відповідних дорожніх карт. 
Питання додаткових торговельних преференцій ЄС для України також порушувалися Віце-
прем’єр-міністром під час її зустрічі із членом Європарламенту, доповідачем із цього 
питання в Комітеті міжнародної торгівлі ЄП, Ярославом Валенсою. Іванна Климпуш-
Цинцадзе висловила сподівання, що Європейський Парламент схвалить пропозиції 
Європейської Комісії, які сприятимуть підтримці економіки України у складних умовах 
військового конфлікту, торговельної війни з боку РФ та непростих економічних реформ.  

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ІНІЦІАТИВИ 

Створення служби фінансових розслідувань  
дозволить зняти тиск на бізнес 

07.02.2017 
Створення служби фінансових розслідувань за проектом Мінфіну  

України дозволить зняти тиск на бізнес з боку фіскальних органів. Про це 
написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 

«Вважаю, що ліквідація функцій економічного контролю у податковій міліції, МВС і 
СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск з боку 
податкових і силових органів. Пора, нарешті, припинити практику, коли кожна з цих служб 
приходить і проводить свої перевірки бізнесу! Повинна бути єдина служба, побудована на 
європейських принципах, яка займатиметься протидією фінансовим злочинам в Україні», - 
наголосив прем’єр-міністр. Раніше глава Мінфіну Олександр Данилюк зазначав, що 
ліквідація силових підрозділів у структурах МВС, СБУ, а також ДФС, є однією зі складових 
загальної реформи Фіскальної служби. В уряді також припускали, що на зміну податковій 
міліції повинна прийти служба фінансових розслідувань, проте її структура, функції і 
підпорядкованість були предметом обговорення. До початку лютого в Міністерстві 
фінансів України повідомили про плани найближчі днями внести на розгляд уряду 
законопроект про створення фінансової поліції, що передбачає проведення глибокої 
реформи силового підрозділу податкових органів і перетворення його на аналітичну 
службу. При цьому на рівні уряду йшлося про те, щоб до кінця поточного року сформувати 
Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової міліції, а також 
економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і 
Службу безпеки України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 

 
 

Презентовано основні показники  
Бюджету - 2017 

06.02.2017 
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату 

Кабінету Міністрів України у рамках урядової стратегії «Єдиний голос» 
презентував основні показники Бюджету - 2017 року. 

Забезпечення обороноздатності країни, розвиток економіки, особливо дорожнього 
та сільського господарства, підвищення соціальних стандартів - найважливіші пріоритети 
головного кошторису країни. Щоб донести цю інформацію до якомога більшої кількості 
людей, ми намагалися зробити інформацію доступною та зрозумілою.  

 

Читати повністю >>>                                      Основні показники Бюджету – 2017 >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію управління  
державними фінансами на 2017-2021 р. 

08.02.2017 

На засіданні Уряду 8 лютого затверджено нову Стратегію управління 
державними фінансами на 2017-2021 рр., розроблену Міністерством 
фінансів України. 

Чому нова Стратегія є необхідною? Її виконання забезпечить стійке економічне 
зростання, якісно новий рівень надання держпослуг, а також стане стимулом для реформ в 
інших сферах. Метою Стратегії є побудова сучасної та ефективної системи управління 
державними фінансами, яка здатна надавати якісні державні послуги, ефективно 
акумулювати ресурси та розподіляти їх у чіткій відповідності з пріоритетами розвитку 
держави у середньо- та довгостроковій перспективі. Впровадження нової Стратегії включає 
запровадження середньострокового бюджетування. Це означатиме розподіл бюджетних 
ресурсів згідно з пріоритетами розвитку на 3 роки, а також розробку чітких цілей розвитку 
на 5 років та ключових показників ефективності для оцінки імплементації Стратегії. Сама 
стратегія складається з 4 частин: дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни; 
підвищення ефективності розподілу ресурсів; забезпечення ефективного виконання 
бюджету; підвищення рівня прозорості та підзвітності. У наступні 4 місяці Уряд буде 
розроблювати Національний план дій з її імплементації на всіх рівнях. Стратегія 
забезпечить високий рівень прозорості та підзвітності усіх державних інституцій і 
дозволить громадянам здійснювати прямий контроль планування та розподілу бюджетів. 
 

Читати повністю >>> 
 

Стратегія управління державними 
фінансами на 2017-2021 роки >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 ПРИВАТИЗАЦІЯ 

План приватизации на 2017 год опубликован  
в официальном издании фонда 

06.02.2017 
ФГИУ планирует в ноябре 2017 г. выставить на приватизацию 75,22% 

акций «Турбоатома», в декабре – повторно провести аукцион по продаже 
99,6% акций временно неработающего ОПЗ. 

В то же время глава Фонда госимущества Игорь Билоус неоднократно отмечал, что 
Одесский припортовый завод целесообразно сдать в аренду либо управление компании, 
которая имеет доступ к основному сырью завода – газу, либо перевести ОПЗ на 
«давальческую» схему работы. Также Фонд госимущества намерен в марте выставить на 
продажу 99,99% «Сумыхимпрома», а в октябре - 78,3% акций крупной энергогенерирующей 
компании «Центрэнерго». В августе ведомство планирует начать приватизацию 70% акций 
«Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% 
«Тернопольоблэнерго», 60% «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, ФГИУ намерен выставить 
на продажу в июле на фондовых биржах по 25% плюс одной акции «Сумыоблэнерго», 
«Одессаоблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», 
«ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «Донбассэнерго». Поступления в 
государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 
млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 г. В то же время, сумма поступлений составляет 
чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн в бюджете страны на 2016 год. В 2017 
году запланировано также получить от приватизации госпредприятий 17 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 
 

 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ 
Горсезерв решили в восьмой раз  

"покошмарить" проверкой 
07.02.2017 

Глава Госрезерва Вадим Мосийчук заявил о том, что его ведомство 
вновь стало объектом проверки со стороны Минэкономики. Об этом он 
написал в Фейсбук, сообщает "ОЛИГАРХ". 

"Как и говорил, очередная проверка Минэкономики со вчера в Госрезерве, - написал 
Вадим Мосийчук. - С 2016 года это уже восьмая !!!". Мосийчук считает, что Минэкономики 
проводит очередные проверки "с надуманными причинами и притянутыми за уши 
аргументами". "Господин министр Степан Кубов, поймите наконец, что борьба с 
коррупцией - наше общее с вами дело! - восклицает Мосийчук. - А все шаги, которые сейчас 
предпринимает Министерство экономики, все проверки, которые оно инициирует - 
кулуарные игры. Их я расцениваю исключительно как давление на работу Госрезерва. С 
нетерпением жду выводов проверки". Мосийчук также разместил на своей странице копию 
приказа Минэкономики "О проведении внеплановой проверки отдельных вопросов 
деятельности Государственного агентства резерва".  

 

Читать полностью (документы) >>>  

 

По материалам oligarh.org.ua 
 
 

 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ 

 
Фактичні інвестиції на колишні державні об‘єкти на 50% перевищують 

заплановані договорами купівлі-продажу 
07.02.2017 

Обсяги інвестування приватизованих підприємств у 2016 р. збільшилися 
на 5,7 млрд. грн. Такі результати перевірки ФДМ стану виконання покупцями 
державних об‘єктів умов договорів купівлі-продажу. 

Всього на кінець 2016 року за договорами купівлі-продажу пакетів акцій, об’єктів 
незавершеного будівництва та об’єктів малої приватизації було зафіксовано внесення 
інвестицій у сумі 16,73 млрд грн, 2,08 млрд дол. США та 72 млн євро, що у перерахунку на 
національну валюту становить 33,5 млрд грн. Для порівняння – на кінець 2015 року 
загальна сума інвестицій складала 27,83 млрд грн. При цьому обсяг внесених інвестицій 
перевищує запланований договорами купівлі-продажу на 50,4%. Договорами на 1 січня 
2017 року було передбачено інвестування 11,1 млрд. грн., фактично надійшло 16,7 млрд. 
грн. Також на 170 млн. доларів та майже 53 млн. євро перевищили заплановані договорами 
показники інвестування у валюті.  

 

Результати інвестиційної діяльності >>> 

 

За матеріалами прес-центру ФДМ України 
 

В МЭРТ хотят ликвидировать больше тысячи  
убыточных предприятий 

10.02.2017 
В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть 

из 3,5 тысячи госпредприятий будет приватизирована, а часть ликвидирована. 
Об этом министр экономики Степан Кубив. 

"Более 3500 предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая 
называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке. С этой целью 
принята четкая программа. Предприятия, которые ориентированы на улучшение и 
модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу", - сказал Кубив во 
время часа вопросов к правительству. Он отметил, что в отношении тех государственных 
предприятий, которые являются эффективными, есть четкая программа приватизации. "А 
те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более 1000, 
по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации", - добавил Кубив. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrinform.ru 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 ОЛІГАРХИ  

Жеваго обошел кредиторов  
с фланга 

06.02.2017 

Константин Жеваго долгое время считался одним из самых 
успешных украинских бизнесменов и в довоенное время стабильно 
входил в число долларовых миллиардеров. Но, начиная с 2014 г., его 
финансово-промышленная группа «Финансы и Кредит» в 
буквальном смысле оказалась в осадном положении.  

Одноименный банк, который являлся финансовым центром всей группы, начал 
трещать по швам и в 2015 г. был признан неплатежеспособным, после чего контроль над 
ним перешел к Фонду гарантирования вкладов физлиц. Вслед за этим Национальный банк 
затеял разбирательства с самим Жеваго, пытаясь арестовать его имущество. Параллельно с 
крупнейшими промышленными предприятиями бизнесмена начали судиться кредиторы 
во главе с государственным Ощадбанком. Как уже сообщал «ОЛИГАРХ», этот банк уже 
несколько лет предпринимает попытки получить заложенный у него контрольный пакет 
акций «АвтоКрАЗа», который принадлежит близкой к Жеваго группе миноритарных 
акционеров завода, поручившихся за предприятие. Общая задолженность этого 
предприятия, являющегося крупнейшим в стране производителем большегрузных 
автомобилей, оценивается более чем в 5 млрд. гривен, из которых на Ощадбанк приходится 
порядка 2 млрд. гривен. Чтобы вернуть деньги, банкиры добиваются ареста счетов своего 
должника и пытаются взыскать с него заложенное имущество - акции уже упомянутого 
ПАО «АвтоКрАЗ», а также его дочерних компаний. Но, несмотря на положительные 
решения судов, Ощадбанку пока так и не удалось стать акционером стратегического 
предприятия благодаря тому, что его противник успешно затягивает в судах принятие 
финальных решений (его главным оружием стало инициирование «комплексной судебной 
оценочной строительно-технической и экономической экспертизы»). В ответ Ощадбанк с 
лета прошлого года пытается инициировать открытие дела о банкротстве «АвтоКрАЗа», но 
эти попытки пока также являются безуспешными. Понимая, что надвигающихся на него 
противников удастся в лучшем случае замедлить, но не остановить, группа «Финансы и 
Кредит», как выяснил «ОЛИГАРХ», решила действовать на опережение. И начала операцию 
перехвата контроля над заложенными в банках активами под носом у кредиторов. Обкатка 
этой стратегии сейчас ведется на Херсонском заводе карданных валов - одного из 
ключевых предприятий «АвтоКрАЗа», банкротство которого началось еще весной 2014 
года. В рамках этого процесса изначально основным кредитором предприятия выступил 
банк «Финансы и кредит» - в мае 2015 г. суд утвердил его требования к должнику на сумму 
почти 400 млн. гривен, и дополнительно включил в реестр еще 150 млн. гривен, 
обеспеченные залогом. Однако после того, как Жеваго утратил контроль над банком, его 
требования были уменьшены до 50 млн. гривен «в связи с частичным погашением другими 
кредиторами задолженности по кредитным договорам, заключенным между банком и ПАО 
«Херсонский завод карданных валов». В итоге контроль над комитетом кредиторов завода 
достался группе предприятий, входящих в орбиту Жеваго - ПАО «Ужгородский турбогаз», 
ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод», ООО «Агрибизнес», ООО «Перт» и ООО 
«УАУ». Как выяснил «ОЛИГАРХ», в конце прошлого года они провели собрание кредиторов, 
на котором одобрили предложение ходатайствовать перед хозяйственным судом 
Херсонской области о введении процедуры санации Херсонского завода карданных валов. 
На этом же собрании кредиторы приняли к сведению заявление ООО 
«Машиностроительная комплектация» об участии в санации завода. За это проголосовали 
все, кроме банка «Финансы и кредит», голосов которого не хватило, чтобы заблокировать 
указанное решение. Таким образом, уже в марте может быть принято решение о санации 
Херсонского завода карданных валов, в ходе которой его имущество достанется новому, не 
обремененному долгами юрлицу. Что известно об ООО «Машиностроительная 
комплектация»? Эта компания была создана еще в 2013 г. и с того времени она фактически 
управляет херсонским предприятием, размещая на нем заказы по давальческой схеме (это 
было сделано после ареста счетов завода исполнительной службой за долги). Юридически 
Жеваго не имеет отношения к этой компании - контрольным пакетом 
«Машиностроительной комплектации» владеет житель Кременчуга Виталий Белявский. Но 
фактически, учитывая, что Белявский уже почти 10 лет работает главным юрисконсультом 
ПАО «АвтоКрАЗ», можно сделать вывод о том, что эта структура, мягко говоря, 
небезразлична Жеваго. Который, таким образом, за спиной кредиторов, пытающихся 
отсудить его имущество, имеет шансы обезопасить свои профильные активы. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>                               © Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ» 
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Николай Толмачев: история  
свободного падения 

07.02.2017 
Похоже, бизнес-карьера одного из самых известных киевских 

девелоперов Николая Толмачева подходит к концу. Как сообщают 
СМИ, в ближайшее время могут быть арестованы принадлежащие 
ему корпоративные права на кипрскую компанию TMM Real Estate 
Development plc, владеющую 100% девелоперско-строительной 
компании Фирма "Т.М.М." - ООО (Киев).  

Если это произойдет, с высокой долей вероятности можно допустить, что 
финансирование объектов незавершенного строительства ТММ будет на неопределенный 
срок заблокировано, и, соответственно, проведение строительных работ - остановлено. 
2016 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса Николая Толмачева. Сразу три крупных 
банка занялись взысканием задолженности по кредитам, взятым структурами ТММ. Так, в 
августе 2016 по решению Хозяйственного суд Киева ТММ пришлось передать Укрсоцбанку 
ипотечное имущество - квартиры и офисы общей стоимостью около 400 млн грн. Возврата 
долгов по договорам кредитования и поручительства потребовали Ощадбанк и банк ПУМБ. 
Сумма требований Ощадбанка превышала 619 млн грн, ПУМБа – $15 млн. Рассчитываться с 
кредиторами Толмачеву было нечем. По искам банков исполнительная служба 
конфисковала квартиру и личный автомобиль предпринимателя. В ноябре 2016 Толмачеву 
запретили покидать пределы Украины. Соответствующее решение по обращению 
государственного в рамках исполнительного производства о взыскании с Толмачева 
задолженности по кредитному договору в пользу банка ПУМБ на сумму более $15 млн 
вынес Печерский районный суд Киева. Опротестовать это решение владельцу ТММ не 
удалось - 20 декабря Апелляционный суд Киева оставил вердикт Печерского суда без 
изменений. В коммуникациях с кредитными учреждениями Толмачев занял жесткую 
позицию, которая, как отмечают участвовавшие в переговорах юристы, коротко можно 
было бы описать фразой – "деньги возвращать не могу, не хочу и не буду". В качестве 
иллюстрации своей позиции Толмачев предпринял ряд действий, в которых никогда ранее 
замечен не был, характерных, скорее, для мелких недобросовестных заемщиков, нежели 
для представителя высшей лиги украинского бизнеса. Так, сожительница Н.Толмачева 
Раиса Черкес подала иск в Святошинский райсуд Киева, требуя признать недействитель-
ным договор поручительства по кредиту, выданного ПУМБом компании ТММ-Энергобуд, на 
том основании, что этот договор был заключен Толмачевым без ее согласия. Суд, однако, 
отказал Черкес в принятии иска к рассмотрению, указав, что на момент заключения 
договора, согласно фигурирующей в ней копии паспорта предпринимателя, тот был связан 
официальными узами брака со своей женой – Светланой Толмачевой. Да и в других сделках, 
где требовалось согласие жены, как было указано в предоставленных суду документах, 
фигурировала законная супруга Толмачева, а не Раиса Черкес.  

 
 
Еще одним "трюком" Толмачева для затруднения взыскания задолженности 

банкирами стала изменение места регистрации компании ТММ-Энергобуд, кредитные 
обязательства которой перед банком ПУМБ превышают $15 млн. Маркером отношения 
самого Толмачева к ситуации отношений с кредиторами и фактическим развалом его 
бизнеса выступает двусмысленная запись предпринимателя на своей странице в Facebook, 
комментирующая его прыжок с парашютом – "2016 года – свободное падение, полет 
нормальный". Впоследствии бизнесмен удалил этот статус. С 2012 года бизнес-империя 
Николая Толмачева уменьшается как шагреневая кожа. Сегодня один из пионеров 
украинского рынка девелопмента, который в 2000-х годах вел десятки масштабных 
проектов по стране/ Ранее ТММ была известна как один из самых инновационных и 
надежных застройщиков в сегментах "бизнес" и "премиум". Одной из первых в Украине 
компания начала внедрять современные технологии в проектировании и сооружении 
недвижимости, ТММ была среди первопроходцев в строительстве жилых микрорайонов 
бизнес-класса с мощной социальной инфраструктурой - супермаркетами, аптеками, 
детскими площадками, кафе, ресторанами, салонами красоты, фитнес-центрами, 
торговыми помещениями. В Харькове компания первой начала строительство 
недвижимости класса "делюкс". В 2001 году ТММ основала собственное архитектурно-
дизайнерское бюро и приобрела бетонный завод в Киеве. В 2005 – запустила завод "ТММ-
Энергобуд", который производил в том числе энергогенерирующие подстанции для 
автономного обеспечения домов. В 2007 году ТММ даже разместила свои акции на 
Франкфуртской бирже. Все эти успехи были достигнуты под руководством Николая 
Толмачева, который в 2000-х годах не только обладал реноме одного из ведущих 
украинских девелоперов, но и выступал в качестве автора и соавтора ряда инновационных 
проектов и изобретений. Так, в 2002 году Толмачев, являющийся кандидатом технических 
наук, получил государственную премию за создание, организацию производства и 
применения в строительстве украинских полиминеральных смесей. Однако стечение 
обстоятельств и стратегические просчеты в развитии бизнеса почти полностью 
уничтожили империю Толмачева, подорвав репутацию ее создателя. Главными ударами, 
которые сократили масштабы бизнеса Толмачева в разы, лишили его инвестиционного 
ресурса и доверия партнеров, стал крах двух его проектов – аграрного и энергетического. В 
2012 году обанкротилось главное предприятие созданного в 2008 году аграрного холдинга 
Толмачева Sintal Agriculture - "Синтал"Д". Компания купила два сахарных завода, стала 
одним из главных арендаторов земли в Харьковской области и вошла в десятку 
крупнейших агрокомпаний страны. Но на этом успехи аграрного бизнеса Толмачева 
закончились – в 2012 произошел обвал цен на рынке сахара и аномальная засуха, 
полностью уничтожившая посевы компании примерно на трети площадей - 48 тыс. га. 
"Синтал"Д" пришлось экстренно отказываться от земли и продать один из заводов. Этого 
оказалось недостаточно – на момент банкротства обязательства "Синтал"Д" составляли 
около 186 млн грн – примерно $23 млн по тогдашнему курсу. Провальными оказались и 
инвестиции в энергетический сектор. ТММ-Энергобуд была ориентирована на 
энергетический рынок России. Именно там находились основные клиенты компании. 
После закрытия российского рынка в 2014 г. ТММ-Энергобуд не смогла перестроиться на 
новые территории сбыта, и теперь ежегодно терпит миллионные убытки. Крест на планах 
Толмачева поставил глубокий экономический кризис в Украине, обвальное снижение цен 
на рынке недвижимости с одновременным усилением конкуренции. Остатки бизнес 
группы Толмачева не способны генерировать доход, который бы покрывал его долговые 
обязательства на десятки миллионов долларов, взятые под проваленные проекты. Мало 
кто сомневается, что крах строительного бизнеса некогда успешного бизнесмена лишь 
дело времени. Остается только надеяться, что война Толмачева со своими кредиторами не 
отразится на инвесторах недостроенных объектов ТММ. Ведь в случае ареста и 
последующей конфискации активов компании инвесторы рискуют остаться у разбитого 
корыта – объекты незавершенного строительства Толмачеву банально уйдут за долги. 

 

Читать полностью >>>                                                                       © Дмитрий Хмельницкий 
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Экс-президет VS Energy Спектор назначен  
президентом Black Iron 

10.02.2017 
Известный кризисный менеджер Михаил Спектор, до сентября 

2015 года бывший президентом финансово-промышленного холдинга 
VS Energy, назначен президентом канадской горнорудной компании 
Black Iron с активами в Украине для ускорения реализации проекта по 
добыче и обогащению железной руды. 

Как сообщается в пресс-релизе Black Iron, М.Спектор сразу приступил к выполнению 
своих обязанностей. "Мы ожидаем, что приход М.Спектора в команду Black Iron поможет 
ускорить реализацию нашего Шимановского железорудного месторождения (Кривой Рог 
Днепропетровской обл.) особенно с учетом роста цен на железорудное сырье", - отметил 
гендиректор компании Мэт Симпсон (Matt Simpson, Black Iron's CEO), ранее также 
занимавший пост президента, слова которого приводятся в пресс-релизе. Кроме того, 
сообщается, что М.Спектор будет заниматься получением всех необходимых разрешений от 
правительства Украины для доведения проекта выпуска продукции, а также вести 
переговоры по заключению контрактов с местными компаниями по строительству 
комбината и предоставлении сервисных услуг. Как сообщалось, канадская компания 
реализует свой проект по строительству нового ГОКа в Украине, стоимость этого проекта 
составляет более $1 млрд. Уже проинвестировано в этот проект более $60 млн. Black Iron в 
октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne 
украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited 
вместе с лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в BKI Cyprus. Этому предприятию 
принадлежит свыше 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр), 
которые владели лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных 
руд сроком, соответственно, до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года. В июле 2013 года 
после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей 
украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих 
железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в 
BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта, заявив, что сосредоточится на 
развитии уже имеющихся предприятий. В третьем квартале-2014 компания получила 
разрешение на разработку месторождения, проходила процедуру отвода земельного 
участка. Кроме того, Black Iron Inc. обратилась в Минприроды Украины за пролонгацией 
разрешения на разведку прилегающего Зеленовского месторождения, который намерена 
изучить для определения его потенциала. В соответствии с презентацией, Шимановское 
месторождение имеет 355,1 млн тонн измеренных и 290,7 млн тонн исчисленных запасов, а 
также 188,3 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах – 32%, 
магнетита – 19,5%. Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими 
действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс 
ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, 
железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро 
реализовать проект до стадии производства. 
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Германия не видит оснований для  
выдачи Онищенко 

10.02.2017 
Немецкий суд не видит оснований для выдачи беглого 

депутата Онищенко. Это следует из документа, который оказался в 
распоряжении "Апострофа". В комментарии "Апострофу" защита 
Онищенко объяснила решение немецкого суда. 

"Вполне естественно, что немецкая сторона отказала в выдачи моего клиента. 
Немецкий суд отказал выдать Александра Онищенко по двум вполне очевидным причинам. 
Первая причина – украинские правоохранители до сих пор не могут предоставить хоть 
каких-то доказательств совершения самого факта преступления в рамках так называемого 
"газового дела". А вторая причина – нет никаких доказательств причастности именно 
Онищенко к этому мифическому преступлению. Говоря юридическим языком, немецкий 
суд не видит состава преступления", - заявил адвокат Олег Ищенко. Напомним, НАБУ 
обвиняет А.Онищенко в организации газовых схем, в результате которых государству был 
нанесен многомиллиардный урон. Сам А.Онищенко еще летом выехал за рубеж, откуда 
начал серию компроматных публикаций против высшего руководства страны. Стоит 
отметить, что после публикации этого документа появился комментарий генпрокуратуры 
о том, что ГПУ об экстрадиции Онищенко не просила. Но вопросами международного 
сотрудничества, в том числе экстрадиции, занимается именно ГПУ, а не НАБУ. Так что 
подобный запрос, в случае необходимости мог быть инициирован с их стороны. Напомним, 
что Онищенко обнародовал запись разговора якобы с депутатом Олесем Довгим, а 
накануне появилась вторая часть "пленок Онищенко" – якобы с Николаем Мартыненко. 
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Результаты торгов на ФБ «Перспектива»  
январь 2017 г. 

03.02.2017 
В январе 2017 года на ФБ «Перспектива» заключено 363 

договора на общую сумму 8,24 млрд грн. (на 36% меньше, чем в январе 
2016 года). Об этом сообщает портал cbonds.info 

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, в январе ФБ 
«Перспектива» заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 
57%), второе место - у ПФТС (39%), третье - у Украинской биржи (2%). В разрезе 
финансовых инструментов рыночная доля ФБ «Перспектива» за январь 2017 года 
составляет: по ОВГЗ - 60%, облигациям предприятий - 20%, опционным сертификатам - 
13%. Наибольший объем торгов в январе был зафиксирован с государственными 
облигациями Украины (99,11%) и облигациями предприятий (0,52%). При этом 38,91% 
торгов проведено на рынке РЕПО, 1,02% - на рынке заявок, 60,07% - на адресном рынке. 
Объемы торгов по государственным облигациям по сравнению с январем 2016 года 
выросли на 35%, опционными сертификатами - более чем вдвое. Также в 9,3 раз выросли 
объемы торгов на рынке заявок и в 1,7 раза - на рынке РЕПО. По состоянию на 31.01.2017 
количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к торгам, 
составляло 579. Из них 262 - 1-го уровня листинга, 4 - 2-го уровня листинга. Структура по 
видам финансовых инструментов: 262 серии ОВГЗ (1-го уровня листинга), 60 серий 
облигаций предприятий (4 - 2-го уровня листинга), 1 государственный дериватив, 164 
выпуска акций, 9 выпусков акций КИФ, 34 серии инвестиционных сертификатов, 27 серий 
опционных сертификатов, 22 серии фьючерсных контрактов. В январе договоры на ФБ 
«Перспектива» заключались по 50 финансовым инструментам, в частности, 36 сериям 
ОВГЗ. Количество членов ФБ «Перспектива» по состоянию на 31.01.2017 - 88 торговцев 
ценными бумагами. В январе статус членов биржи получено ООО "Краун АЛЬЯНС" (г. Киев) 
и ООО "СПАЙК-ИНВЕСТ"(г. Днепр). В январе договора с финансовыми инструментами 
заключал 31 член ФБ «Перспектива», в т.ч. 29 - с государственными облигациями. 
Количество членов ФБ «Перспектива», допущенных к торгам, составляет 66 (наибольший 
показатель среди фондовых бирж в Украине, в том числе в 1,5 раза больше, чем на 
«Украинской бирже», которая формально лидирует по количеству членов, но 93 членов в 
торгов допущено меньше половины). «В январе объем торгов на биржевом рынке Украины 
составил 14 млрд грн. (на уровне января предыдущего года). Из них на государственные 
облигации пришлось 95,1%, опционные сертификаты - 1,6%, облигации предприятий - 
1,5%, акции и срочные контракты - по 0,9%, совокупная доля долговых инструментов - 
96,6%», - сообщил Станислав Шишков, директор ФБ «Перспектива». Объем торгов на ФБ 
«Перспектива» по сравнению с январем 2016 года уменьшился из-за отсутствия операций с 
депозитными сертификатами, биржевой оборот которых пока приостановлено. Зато по 
ОВГЗ объемы торгов выросли на 35%, количество договоров - на 25%.  Круг 
негосударственных листинговых инструментов на биржевом рынке продолжает 
сокращаться - в совокупном биржевом реестре всех функционирующих в Украине 
фондовых бирж в конце января 2017 года насчитывается 12 выпусков акций (в т.ч. акций 
КИФ), 1 серия инвестиционных сертификатов и 22 серии облигаций предприятий. Для 
сравнения: по данным Европейской федерации фондовых бирж наименьший показатель 
количества акций в листинге в начале 2017 года зафиксировано на Мальтийской бирже - 
23, то есть почти вдвое больше совокупный показатель 8 фондовых бирж Украины. 

 

Читать полностью >>>  
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 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
 

 
 

Прокуратура задержала на взятке чиновницу  
департамента земресурсов КГГА 

06.02.2017 

Следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ 
разоблачили на получении 40 тыс. грн взятки должностное лицо отдела 
департамента земельных ресурсов КГГА. 

Как написала в понедельник пресс-служба прокуратуры Киева, указанные денежные 
средства чиновница получил в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о 
заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским 
городским советом«, - сказано в сообщении. Сведения о содеянном правонарушении 
внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, 
обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). «Сейчас 
злоумышленнице готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании 
меры пресечения», - говорится в сообщении. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Чиновника Госгеокадастра в Днепре задержали  
на взятке в 364 тыс. грн. 

11.02.2017 
Правоохранители на взятке в 364 тыс. грн задержали 

чиновника Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской 
области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Чиновник ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области согласился предоставить 
проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. 
Однако, за ускорение процедуры оформления заместитель чиновника попросил «плату» в 
364 тыс. грн. Правоохранители задержали чиновника и изъяли пакет с деньгами, который 
он получил от представителя фермерского хозяйства за решение земельного вопроса. По 
его словам, эти средства он должен был передать руководителю госучреждения. Кроме 
этого, во время обыска служебного кабинета изъяли изготовленную документацию на 
выделение земельных участков на территории Днепропетровского района. По факту 
вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом областного управления 
Госгеокадастра военной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 
368 Уголовного кодекса. Проверяется причастность к коррупционной деятельности других 
работников государственного учреждения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sud.ua 
 

 
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  

 
Держгеонадра продовжила терміни повторної оцінки  

запасів родовищ корисних копалин 
08.02.2017 

Державна служба геології та надр України продовжила терміни 
проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів родовищ 
корисних копалин для власників близько 200 спецдозволів.  

Це рішення Держгеонадр позитивно вплине на соціально-економічні показники, 
зокрема унеможливить призупинення діяльності підприємства і  скорочення його штату. 
Зазначимо, рекомендації щодо продовження термінів надали члени Комісії з питань 
надрокористування після численних звернень власників спецдозволів. Керівництво 
Держгеонадр продовжило терміни для проведення повторної оцінки запасів в Державній 
комісії по запасах. Таке рішення прийняли після надання рекомендації від членів Комісії з 
питань надрокористування. «Ми прийняли до уваги усі рекомендації Комісії з питань 
надрокористування щодо надання додаткових термінів для повторної оцінки запасів в ДКЗ. 
Відтак ми продовжили терміни повторної оцінки запасів для власників близько 200 
спецдозволів. Таке рішення економічно оправдане, оскільки підприємства не зупинятимуть 
своєї діяльності, а їх співробітники збережуть свої робочі місця», – зазначив керівник 
Держгеонадр  Микола Бояркін. Зауважимо, що останнім часом до Держгеонадр надійшла 
чимала кількість звернень від надрокористувачів з документами, які підтверджують хід 
проведення експертизи та проханнями продовжити терміни її проведення. З метою 
сприяння виробничій діяльності підприємств, у межах чинного законодавства, 
Держгеонадра встановила додаткові терміни для проведення експертизи. Відповідні 
накази Держгеонадр від 01.02.2017 №№ 49, 50. Довідка: Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.12.94 №865 та у зв’язку із змінами, внесеними до законодавчої 
бази або нормативно-правових документів, надрокористувачі мають захищати запаси 
корисних копалин кожні п’ять років. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Держгеонадра 

 
 ЕКОЛОГІЯ 

На території України виявлено 344 багатотонажні  
накопичувачі промислових відходів 

08.02.2017 
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що 

нинішню   екологічну ситуацію в країні  ускладнює  техногенний вплив 
української промисловості, яку Україна успадкувала від радянської влади. 

«Безпека експлуатації багатотоннажних накопичувачів промислових відходів -  
проблема не нова. Проте на широке експертне обговорення вона виноситься вперше. 
Мінприроди ініціювало її обговорення, розуміючи потенційну екологічну загрозу, яку несе 
ця проблема  для довкілля та здоров’я людей. Наразі це  питання не лише внутрішнє. Від 
подальших кроків української влади  у його вирішенні нині залежить і репутація країни на 
транскордонному  рівні», - зазначив О.Семерак. За словами Міністра, обговорення проблеми 
розташування багатотоннажних накопичувачів промислових відходів сьогодні надважливе 
в контексті комплексної стратегічної роботи, яку проводить Уряд  України у  формуванні   
нової політики поводження з відходами. «Офіційні дані обласних реєстрів місць  видалення 
відходів  свідчать, що в Україні  близько 200 багатотоннажних накопичувачів промислових 
відходів. Водночас дані, отримані Мінприроди  у співпраці з міжнародним проектом з 
безпеки хвостосховищ свідчать, що їх кількість значно більша і становить 344 об’єкти. Це 
говорить про те, що на місцях володіють недостатньо повною інформацією і ця проблема 
потребує детальнішої інвентаризації»,- зазначив Остап Семерак.За даними міжнародного 
проекту найбільша кількість таких об’єктів розташована на території Донецької, 
Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Львівської обл. На прес-конференції Міністр 
презентував базу даних накопичувачів промислових відходів (хвостосховищ), які після 
експертного обговорення будуть нанесені на інтерактивну мапу Мінприроди 
(ecomapa.gov.ua) і стануть доступними широкому загалу. … 
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Кабмин понизил соцнормативы тепло-, газо- и  
электроснабжения с 1 мая 

07.02.2017 
Согласно постановлению №51 от 6 февраля, Кабинет министров 

Украины уменьшил социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м 
на 1 кв. м отопительной площади. 

Также КМУ понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизован-
ного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы 
домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м 
отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для 
индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади. 
Снижение соцнормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий 
Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита.  

 

Читать полностью >>> 
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Міністр розвіяв міфи щодо бездіяльності влади з вирішення  
питань забезпечення вугіллям ТЕС та ТЕЦ 

07.02.2017 
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик 

розказав про основні кроки, зроблені Міненерговугілля України з метою 
зменшення використання вугілля антрацитової групи.  

Зокрема, він назвав успішне завершення проекту будівництва повітряної лінії 
«Рівненська АЕС – ПС «Київська», що дало можливість використовувати незадіяні 
потужності Рівненської та Хмельницької АЕС, а також забезпечити для Києва та Київської 
області додатково 1 млн кВт електроенергії. Крім того, завдяки впровадженню проекту 
відтепер можна зекономити 1 млн 400 тис. тонн вугілля щороку, а також суттєво зменшити 
викиди вуглецю в атмосферу, як того вимагають директиви ЄС. Ще одним проектом, який 
дозволив зекономити 700 тисяч тонн вугілля на рік, є будівництво Дністровської ГАЕС. Уже 
введено в дію три гідроагрегати і планується введення четвертого. «Ефект, який очікуємо 
завдяки реалізації цього проекту – економія 2 млн тонн антрациту», - зазначив Ігор 
Насалик. Одним із проектів, спрямованих на зменшення використання антрациту, є проект 
переведення двох блоків Зміївської ТЕС на спалювання вугілля газової групи. За словами 
Міністра, 2 та 5 блоки будуть введені цього року, що також дасть можливість замінити 
близько 1 млн тонн антрациту на рік  вугіллям газової групи. «Практично 35 відсотків 
антрациту, необхідного для забезпечення теплової генерації,  ми замістили внаслідок 
проведеної роботи», - підсумував Міністр та додав, що за дорученням Президента України 
та Прем’єр-Міністра опрацьовується питання щодо переведення Трипільської ТЕС на 
споживання газового вугілля. Крім того, Міністр зауважив, що тільки цього року ТЕС 
зменшили споживання природного газу понад 1 млрд куб. метрів. «Тому будь-які розмови 
про те, що держава нічого не робить, не відповідають дійсності», - підкреслив Ігор Насалик. 

 

Читати повністю >>> 
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 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. НДІ. ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. EVENT & PROJECT 

 
Затверджено Угоду між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в 

галузі використання ядерної енергії в мирних цілях 
09.02.2017 

Уряд схвалив проект постанови КМУ «Про затвердження Угоди між 
Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі 
використання ядерної енергії в мирних цілях». 

Положеннями Угоди передбачається, що Україна та Австралія здійснюватимуть 
співробітництво за такими напрямами як: передача ядерних матеріалів; фундаментальні та 
прикладні дослідження, розробка, проектування, будівництво, експлуатація та виведення з 
експлуатації дослідницьких реакторів та інших установок ядерного паливного циклу, 
атомних електростанцій; поводження з відпрацьованим ядерним паливом та 
радіоактивними відходами; ядерна безпека, радіаційний захист та захист навколишнього 
середовища; геологічні та геофізичні пошуково-розвідувальні роботи, розробка, 
виробництво, подальша переробка та використання уранових ресурсів. Зазначена Угода 
набирає чинності з дати, коли Сторони повідомлять одна одну в письмовій формі 
дипломатичними каналами про виконання відповідних процедур, потрібних для набрання 
чинності цією Угодою. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

Прем'єр-міністр з Віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного 
союзу обговорили питання забезпечення енергетичної безпеки 

10.02.2017 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у п'ятницю у Брюсселі 

зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного 
союзу Марошем Шефчовічем. 

Основною темою зустрічі стала координація спільних зусиль з питань забезпечення 
енергетичної безпеки. Зокрема, сторони торкнулися питання протидії використання 
Російською Федерацією енергетики у якості політичної зброї, зокрема у контексті планів із 
реалізації проекту «Північний потік-2». Володимир Гройсман наголосив, що Україна 
розраховує на подальшу підтримку та солідарність ЄС в контексті протидії реалізації Росією 
політичних проектів в енергетичній сфері, зокрема щодо будівництва трубопроводів 
«Північний потік-2» та заповнення газопроводу OPAL російськими енергоносіями. Глава 
Уряду також поінформував співрозмовника про вжиті Урядом зусилля щодо накопичення 
достатніх обсягів енергоносіїв для забезпечення стабільного проходження Україною 
опалювального сезону. «Україна - надійний транзитер. Система працює і жодних загроз 
немає», - підкреслив він. Сторони також торкнулися питання перспектив посилення 
використання можливостей України щодо транзиту газу. 

 

Читати повністю >>> 
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Украина в январе 2017 г. импортировала  
1.25 млн т угля на $171 млн 

06.02.2017 
По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе 

2017 года импортировала 1 млн 249,104 тыс. тонн угля каменного и 
антрацита (код ТНВЭД 2701) на сумму $170,897 млн. 

Из РФ поступил уголь на $114,59 млн, из США – на $24,856 млн, из Казахстана – на 
$15,127 млн, из других стран – на $16,324 млн. Таким образом, в денежном выражении 
импорт угля и антрацита в минувшем месяце возрос на 61,3% по сравнению с январем-2016 
($105,943 млн). При этом Украина в прошлом месяце экспортировала 45,741 тыс. тонн угля 
каменного и антрацита на $3,898 млн, в том числе в Турцию – на $2,566 млн, Словакию – на 
$0,838 млн, Боснию и Герцеговину – на $0,251 млн, другие страны – на $0,242 млн. Как 
сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, 
а экспортировала – на $775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и 609,392 млн, в 2013 – 
на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 
2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, в 2016 – $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн. 
Украина импортирует в основном коксующийся уголь, экспортирует – энергетический. 

 

Читать полностью >>> 
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Протеже Кононенко получил еще 67 млн грн  

за углеобогащение 
07.02.2017 

ГП «Красноармейскуголь» 3 февраля заключило соглашение с ПАО 
«Центральная обогатительная фабрика «Комсомольская» об услугах по 
обогащению угля на 66,72 млн гривен, сообщается в системе «Прозорро». 

В течение года со дня подписания договора переработают 695 тысяч тонн угля 
марки ГЖП 0-200 по 96 гривен за тонну. В декабре ГП «Селидовуголь» заказало ОАО 
«Центральная обогатительная фабрика «Украина» и ОАО «Центральная обогатительная 
фабрика «Россия» аналогичные услуги дешевле на 1 гривню — по 95 гривен за тонну. Это 
дороже всех тендерных цен 2016 года за одним исключением. В мае прошлого года ГП 
«Дирекция по строительству объектов» заказала ОАО «Львовская угольная компания» 
обогащение по 176 гривен за тонну, но впоследствии этот тендер отменили. Нынешнюю 
закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. В обосновании 
говорится, что существующие конвейерные линии ОП «Шахта Стаханова» позволяют 
транспортировать уголь только на ЦОФ «Комсомольская», а отгрузки в железнодорожные 
вагоны или автотранспорт невозможны из-за отсутствия подъездных путей. С августа 2016 
года обязанности директора «Красноармейскуголь» выполняет Виталий Довгаль. Лицо с 
такими ФИО в 2007-2010 годах руководило ООО «Шахта «Садовая» из Алчевска Луганской 
области, владельцами которого называют Александра Толстоухова и Сергея Стецурина. В 
конце прошлого года «Экономическая правда» писала, что фабрики «Украина», «Россия» и 
«Комсомольская», которые ранее принадлежали структурам старшего сына экс-президента 
Александра Януковича, перешли в собственность структур Виталия Кропачева. Последний 
является креатурой первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера 
президента Петра Порошенко — Игоря Кононенко. Кропачев ранее был депутатом 
Донецкого облсовета и заместителем директора ГП «Торезантрацит». Во времена 
Януковича фаворитом тендеров «Торезантрацит» было ООО «Торговый дом 
«Промышленные инвестиции» Валентина Горностаева, которое в 2013 году всего за 
несколько месяцев получило подряды на 271,450 млн гривен. Сейчас Горностаев является 
директором ООО «Донэнергоэкспорт», которое в 2016-2017 годах стало фаворитом 
тендеров «Селидовуголь», получив с августа и до конца января подряды этого 
госпредприятия на 267,32 млн гривен, в том числе 11,69 млн гривен на "допороговых 
"закупках размером 199,999 тысяч гривен каждая.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

«Роттердамські» «чайові» для Ахметова  
зрівнялись з собівартістю вугілля 

07.02.2017 
Собівартість вугілля на шахтах «ДТЕК «Павлоградвугілля» складає 

800-900 грн./, тоді як формула «Роттердам+» збільшує його ціну вдвічі – 
до 1800 грн./т. Такі розрахунки навів екс-член НКРЕКП Андрій Герус. 

В Україні для роботи теплової електрогенерації використовується дві марки вугілля 
– марка «А» (антрацит), доля якої у вугільному балансі складає 35%, і марка «Г» (газове 
вугілля) – на неї припадає 65%. Хоча це два різних види вугілля з різною ціною, для них 
обох введена одна формула розрахунки ціни – «Роттердам+» (індекс АРІ2). Коли НКРЕКП у 
2016 році ввело цю формулу, планувалося, що за рахунок підвищеної ціни на профіцитну 
марку «Г» буде профінансована закупівля за кордоном дефіцитного антрацитного вугілля і 
Україна відмовиться від його ввезення з тимчасово окупованих територій Донбасу. Але 
цього не сталося і Україна продовжує закуповувати вугілля в ОРДЛО. Подорожчання 
вугілля у тому числі виступило чинником підвищення комунальних тарифів для населення, 
а власники теплової генерації почали отримувати надприбутки. Графік цін на вугілля у 
Роттердамі показує поступове зростанні цін на цей товар. Якщо у грудні паливо коштувало 
$56,5 за тону, то зараз вже ціна перевищує $65 і має всі підстави для подальшого зростання. 
Нагадаємо, нову формулу для розрахунку вартості вугілля НКРЕКП ввела у квітні 2016, 
формула отримала неофіційну назву «Роттердам+», бо відтоді вартість вугілля у тарифі на 
електроенергію закладається у розмірі його вартості у порту Роттердама і віртуального 
транспортування вугілля з Голландії до України. Бо насправді Україна ніколи не завозила 
вугілля по такій схемі. Найбільшими виробниками «вугільної» електроенергії є ДТЕК Ріната 
Ахметова (76% теплової генерації країни), набагато менше виробляють державне 
«Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем. За півроку 
дії формули ціна електроенергії ТЕС зросла удвічі. Найбільше вугілля в Україні видобуває 
група Ахметова, до якої входить і ПАО «ДТЕК «Павлоградвугілля». Після введення в дію 
«роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були 
дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї гроші проводилась скупка – наразі 
невідомо. Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир 
Демчишин. У цій же компанії раніше працював Дмитро Вовк, нинішний очільник НКРЕКП. 
Сам Вовк визнавав, що штучне включення до тарифу вартості транспортування вугілля з 
Голландії до України насправді є просто такими собі «чайовими», які з мають гарантувати 
«відсутність проблем з вугіллям». Саме в час прийняття формули «Роттердам+» Вовк 
зареєстрував на себе Мерседес GL 550 2010 р.в., який коштує до $40 тис. Продавцем автівки 
виступила Лілія Сільченко, співмешканка Вовка. Також у лютому Сільченко купила будинок 
в селі Іванковичі під Києвом. Вартість маєтку, який раніше належав покійному заступнику 
голови Верховної Ради та співзасновнику телеканалу «Інтер» Олександру Зінченку, 
ріелтори оцінюють у $1,5-2 мільйони. Сусідами є екс-міністр палива й енергетики Юрій 
Бойко та екс-міністр екології Микола Злочевський. 
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Госгеослужба лишает угольного бизнеса  
основателей Sadovaya Group 

07.02.2017 
Один из старожилов угольного рынка - Sadovaya Group 

Александра Толстоухова и Сергея Стецурина - оказалась в шаге от 
окончательного разорения. Об этом пишет oligarh.org.ua 

Последний гвоздь в гроб компании решила забить Государственная служба геологии 
и недр, лишившая ключевой угледобывающий актив бизнесменов – ООО «Шахта «Садовая» 
- права на легальную работу в Украине. Таким образом, негласным куратором 
Госгеослужбы Игорем Кривецким будет доведено до логического завершения дело 
Александра Януковича, атаковавшего несколько лет назад угольный холдинг Толстоухова-
Стецурина. Первые признаки производственной блокады Sadovaya Group ощутила на себе в 
2012 г. Тогда Государственная служба геологии и недр впервые подняла вопрос об 
аннулировании спецразрешения на пользование недрами №5259, выданном ООО «Шахта 
«Садовая» для работы в поле шахты «Роскошная» (Антрацитовский район, Луганской обл.). 
Формальным поводом для этого было нарушение лицензиатом Земельного кодекса 
Украины и невыполнение условий спецразрешения. Но в реальности, по данным 
«ОЛИГАРХА», основная суть проблем группы Александра Толстоухова и Сергея Стецурина 
заключалась в том, что в 2012 г. глаз на их бизнес положил сын тогдашнего президента 
Виктора Януковича Александр Янукович, от команды которого тогда тандему поступило 
предложение поделиться частью своих пакетов в Sadovaya Group. Время для атаки на 
компанию было выбрано идеально. С одной стороны, 2012 год – это период, когда на рынке 
Украины отмечался профицит угля антрацитовых марок, под давлением которого 
производители этой продукции, включая «Шахту «Садовая», были как никогда зависимы от 
своих главных клиентов в стране – государственной энергогенерации, находившейся на 
тот момент под контролем групп «Мако» и «ДТЭК». Незадолго до этого упомянутая 
холдинговая компания Sadovaya Group провела первичное размещение 25% своих акций в 
Польше, выручив $32 млн. Источники «ОЛИГАРХА» утверждают, что из-за того, что 
Анатолий Толстоухов и Сергей Стецурин не проявили должной реакции на поступившее от 
основателя группы «Мако» предложение «поделиться», у их бизнеса впоследствии и стали 
возникать проблемы. Вначале - с Госгеослужбой, которая после проверки шахты «Садовая» 
в 2012 г. подняла вопрос об аннулировании для нее разрешения до добычу угля. А еще чуть 
позже – в начале 2013 г. - Sadovaya Group объявила в техническом дефолте из-за 
невозможности рассчитаться по кредиту с Европейским банком реконструкции и развития, 
связанной со сложностями сбыта своей продукции на внутреннем рынке Украины. В 2014 
г., когда после перезагрузки власти в стране влияние Александра Януковича приравнялось 
к нолю, у основателей Sadovaya Group появилась надежда на восстановление бизнеса. Но 
эти ожидания не оправдались: новый глава Государственной службы геологии недр 
Николай Бояркин, которого называют креатурой спонсора ВО «Свобода» Игоря Кривецкого, 
пошел дальше своих предшественников, решив использовать выявленные ими у 
лицензиата нарушения для аннулирования спецразрешения. Первой инстанции этой 
аргументации показалось недостаточно: 26 января 2016 г. Луганский окружной 
административный суд отказал в удовлетворении иска. Но сейчас ситуация кардинально 
изменилась. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», 25 января 2017 г. Донецкий апелляционный 
административный суд посчитал иск Госгеослужбы о необходимости аннулирования 
разрешения для ООО «Шахта «Садовая» обоснованным, отменил решение первой 
инстанции и удовлетворил требования ведомства. Если это решение оставит в силе 
Высший админсуд, Sadovaya Group можно смело вычеркивать из списка легальных 
угледобытчиков. Ведь с момента проведения АТО, шахта «Садовая», по слухам, сбывала 
основную часть своей продукции внутри оккупированного региона, а лишение ее лицензии 
означает, что она уже не сможет вернуться к легальному бизнесу.  
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ДП “Львіввугілля” отримало майже 13 млн грн. 
на модернізацію шахт 

08.02.2017 

У середу, 8 лютого, ДП “Львіввугілля” отримало 12,9 мільйонів гривень 
на закупівлю обладнання для модернізації та переоснащення шахт. Про це 
пише портал gazeta.lviv.ua 

В департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської 
облдержадміністрації, повідомили, що кошти, у першу чергу, скеровуватимуть на 
модернізацію шахт “Відродження”, “Лісова” та “Степова”. У перспективі це дозволить ДП 
“Львіввугілля” суттєво збільшити вуглевидобуток та покращити якість продукції. 
Нагадаємо, що реорганізація вугільної промисловості – це одне із пріоритетних питань для 
Львівщини на 2017-тий рік.  

 

Читати повністю >>> 
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 ТОРФ & ПАЛИВНІ БРИКЕТИ 

 
На Житомирщині СБУ викрила на незаконному видобутку  

торфу філію держпідприємства 
09.02.2017 

Співробітники СБУ спільно з Держфінінспекцією викрили на 
незаконному промисловому видобутку торфу філію житомирського 
підприємства, що входить до структури одного з державних концернів. 

Правоохоронці з’ясували, що філія-завод держпідприємства впродовж 2014-2016 рр. 
видобувала корисні копалини у промислових масштабах за відсутності у державного 
підприємства спецдозволів на користування надрами. Незаконний видобуток торфу та 
грунтосуміші здійснювався на території родовищ «Озерянське» і «Гвоздь» у Овруцькому, 
Олевському та Лугинському районах Житомирщини. Співробітники СБУ задокументували, 
що копалини посадовці реалізовували без жодного відображення у фінансово-
бухгалтерській звітності комерційним структурам з різних регіонів України. Ініційована СБ 
України перевірка фінансово-господарської діяльності підтвердила, що за час нелегального 
видобутку на рахунки заводу надійшло майже три мільйони гривень. Правоохоронці 
з’ясували, що 1,8 мільйона гривень з цієї суми посадовці зняли готівкою та використали 
нібито на господарські потреби філії. Проте, чиновники не змогли надати документи, які б 
підтвердили чи обґрунтували законне використання коштів. Відкрито кримінальне 
провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 
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НАБУ задержало сотрудника "Энергоатома"  
за закупку 5-летней давности 

06.02.2017 
Сотрудник одной из атомных станций НАЭК "Энергоатом" задержан 

по подозрению в причастности к коррупционной схеме - организации 
поставки оборудования по завышенным ценам.  

Детективы НАБУ совместно со следователями САП  6 февраля задержали сотрудника 
"Энергоатома" и четырех представителей коммерческих структур. В НАБУ считают, что 
благодаря схеме подозреваемые завладели 30 млн грн. Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 
Уголовного кодекса Украины. Во время расследования детективы обнаружили, что 
комплектующие поставлялись по цене, завышенной в 18-34 раза. Пресс-секретарь НАБУ 
Светлана Олифира уточнила для Delo.UA, что речь идет о двух закупках оборудования для 
Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) в 2012 году. В марте-декабре 2012 года Южно-Украинской 
АЭС организовала аукцион на поставку блочного щита постоянного тока. В НАБУ считают, 
что компания "Арстрейд" выиграла по сговору со представителями атомной станции и 
представителями ЧАО "СКБ Электрощит", Корпорации Харьковский электрощитов завод -
Элетекс-С" и ЧАО "Унис-Центр". "Астрейд" привлекла подрядчика "Платинум Систем" (в 
НАБУ считают, что подрядчик был с фиктивной компанией). Благодаря завышенным ценам 
на оборудование, компании удалось завладеть 9,3 млн грн - разница между стоимостью 
оборудования и стоимостью его реализации ЮУАЭС. В декабре 2012 году служебные лица 
ЮУАЭС, сговорившись с теми же игроками, что и в прошлый раз, обеспечили победу в 
аукционе ЧАО "Унис-Центр". Компания поставила по завышенным ценам 52 щита КТПСН 
через фирму-посредника ООО "Ремтех-Проект" (НАБУ также подозревает ее в 
фиктивности). В результате второй закупки, утверждают в НАБУ, "в тень" вывели 19,2 млн 
грн - разница между стоимостью оборудования и ценой, по которой его поставили для 
Южно-Украинской АЭС. 

 

Читать полностью >>>  
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ПАТ «Укргідроенерго» з другої спроби дало півмільярда на будівництво 

 Канівської ГАЕС по суперзавищеним цінам 
07.02.2017 

ПАТ «Укргідроенерго» 26 грудня за результатами тендеру уклало 
угоду з Консорціумом «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» 
про будівництво першочергових об’єктів та споруд Канівської ГАЕС за 
496,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Із загальної суми контракту на будівельні роботи з матеріалами піде 380,77 млн грн., 
на обладнання – 115,84 млн грн. За даними сайту замовника, загальна кошторисна вартість 
будівництва Канівської ГАЕС у цінах на 2012 рік складала 11,98 млрд грн., або $1,5 млрд. 
Кошти на це будівництво планують позичити у «Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку» (400 млн грн.) і «Європейського інвестиційного банку» (318 млн грн.). Плани по 
запозиченням внесено у проект фінплану «Укргідроенерго», який нині проходить розгляд в 
уряді. Однак самі кредитні лінії наразі ще не відкрито. Тендер на будівництво провели з 
другої спроби. Перші вересневі торги відмінили, відхиливши всіх учасників, крім 
«Укргідроенергобуду». У субпідрядників ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» 
(«КЕБК») із найнижчою ціною в 337,68 млн грн. були прострочені ліцензії, ТОВ 
«Будмонтажсервіс 1» не подало графік виконання робіт, а ТОВ «Центрбуд» – графік і 
забезпечення пропозиції. ТОВ «Квартал» («Concord Group») не принесло ліцензію на 
протипожежні роботи, не вказало в банківській гарантії умови внесення змін до неї та 
подало одну з довідок без підпису бухгалтера. На повторно оголошені в жовтні торги 
прийшли ті ж фірми, крім «Центрбуду», причому «КЕБК» одразу підняла ціну на 170 
мільйонів у порівнянні зі своєю попередньою заявкою – до 505,05 млн грн. Фірму «Квартал» 
не допустили до аукціону через відсутність у аналогічних договорах робіт з 
лісорозчищення та будівництва ліній електропередач і підстанцій. Її первинна пропозиція 
була на 3% дешевшою від ціни угоди з переможцем «Укргідроенергобудом». Відповідно до 
цієї угоди, до кінця 2018 року мають придбати і поставити обладнання, розчистити ліс, 
збудувати лінії електропередач, підстанції, дороги, корпуси, їдальню, стоянку, кисневу 
станцію, склади, цехи, майстерні тощо. Гарантійний строк експлуатації об’єкту складає 10 
років. «Укргідроенергобуд» зараз очолює Валентина Зіміна. Її заступником є В’ячеслав 
Павловський, який у 2008 р. займав цю посаду в ТОВ «Енергопром». Засновниками 
консорціуму є ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», ТОВ «Науково-технічна компанія 
Енпаселектро», ПрАТ «Метробуд» і ТОВ «ШДСУ». Також серед кінцевих бенефіціарів 
значаться Олег Кузнєцов і Віталій Бортновський. Найбільшою часткою статутного капіталу 
«НТК Енпаселектро» володіє Юрій Бондаренко – екс-директор консорціуму. По 25% акцій 
«Метробуду» належить Олександру Русану та Олегу Токареву – голові наглядової ради ПАТ 
«Київметробуд». Ще 15% має домініканська фірма «T&A Industries Ltd», яка також володіє 
23% акцій «Київметробуду». До наглядової ради останнього раніше входив і Русан. 
Основним власником «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ 
«Спецгiдроенергомонтаж» та українці Сергій Поливаний і Юрій Ковальов. Фірма «ШДСУ» 
належить Тетяні Алексейчук, Артуру Антоненку та Лесі Олексюк. За даними «Ділової 
столиці», консорціум не чужий Ігорю Сироті, який очолив «Укргідроенерго» у 2011 році і 
зберіг своє крісло при президенті України Петру Порошенку. 

 

Читати повністю >>> 
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Уряд затвердив фінплан «Укргідроенерго»  
на 2017 рік 

09.02.2017 
Відповідну постанову «Про затвердження фінансового плану ПАТ 

«Укргідроенерго» на 2017 рік» схвалено на засіданні Уряду 8 лютого. Про це 
повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 

Фінансовий план ПАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік розроблено на виконання вимог 
пункту 2 статті 75 Господарського кодексу України, пункту 4 Порядку складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання 
державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205. Також розрахунки здійснені на підставі 
тарифу на відпуск електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 09.12.2016 
№ 2154, з урахуванням планових доходів і витрат, складених відповідно до Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників 
економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, схвалених постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 та інвестиційної програми Товариства на 
2017 рік. У 2017 р. сума податків та інших обов’язкових платежів, яку ПАТ «Укргідроенерго» 
планує сплатити до державного бюджету, становить 1 944,8 млн грн, що на 403,5 млн грн 
більше від затвердженого на 2016 рік (1 541,3 млн грн). 

 

Читати повністю >>> 
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Антимонопольний комітет України оштрафував  
Київенерго на 18 млн грн 

09.02.2017 
АМКУ оштрафував теплопостачальну компанію Київенерго на 

17,959 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку 
передачі (розподілу) електричної енергії власними місцевими 
локальними електромережами на території Києва. 

"Тимчасова адміністративна колегія встановила, що Київенерго створювало 
перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ ЕК 
Енолл і ЗАТ Карбон на ринок постачання електроенергії", - йдеться в повідомленні.  
Відзначається, що Київенерго обмежувало ПНД у виборі ними потенційних споживачів і 
позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність в Києві, зокрема, шляхом 
висунення необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії. Такі дії 
Київенерго визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у 
вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електричної енергії 
власними місцевими локальними електромережами на території Києва. За вказане 
порушення на ПАТ Київенерго накладено штраф розміром 17,958 млн гривень. 

 

Читати повністю >>> 
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Фонд государственного имущества заявил об угрозе срыва  

собрания акционеров Черкассыоблэнерго 
10.02.2017 

ФГИ обратился в МВД, СБУ и ГПУ с просьбой обеспечить защиту от 
провокаций и предотвратить срыв проведения собрания акционеров 
энергопоставляющей компании "Черкассыоблэнерго" 13 февраля. 

"Фонд имеет все основания считать, что нынешнее руководство общества вновь 
попытается совершить действия по нарушению процедуры регистрации акционеров и 
проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 13 февраля", – 
сказано в сообщении. Как отмечают во ФГИ, со стороны руководства "Черкассыоблэнерго" 
постоянно совершаются действия, следствием которых является невозможность 
проведения общего собрания акционеров. В частности, в Нацполицию передавалась 
информация о действиях, повлекших срыв внеочередного общего собрания акционеров 
общества, назначенных на 26 декабря и 4 августа 2016 года. Назначение внеочередного 
собрания "Черкассыоблэнерго" обусловлено необходимостью смены главы и членов 
коллегиального исполнительного органа в связи с существенным ухудшением финансовой 
ситуации в компании, ненадлежащим уровнем расчетов за электроэнергию, 
использованием в работе сомнительных схем расчета за потребленную электрическую 
энергию. Как сообщалось, акционеры "Черкассыоблэнерго" рассматривают возможность 
назначения исполняющим обязанности председателя правления Юрия Касича, который с 
декабря 2014 по октябрь 2015 года исполнял обязанности гендиректора национальной 
энергетической компании "Укрэнерго". При этом в декабре 2016 года наблюдательный 
совет энегопоставляющей компании "Черкассыоблэнерго" назначил своим председателем 
и.о. гендиректора "Украинской энергосберегающей сервисной компании" ("УкрЭско", 
99,66% принадлежит государству) и помощника депутата от фракции "Блок Петра 
Порошенко" Александра Домбровского Василия Богатыря. 46% акций "Черкассыоблэнерго" 
принадлежит государству в лице Фонда госимущества, 25% - компании "УкрЭСКо" (перед 
приватизацией Кабмин намерен объединить эти пакеты). Еще 23,99% 
"Черкассыоблэнерго" принадлежит КУА "Сварог Эссет Менеджмент", аффилированной с 
бизнесменом Константином Григоришиным. Государству принадлежит 46% акций 
"Черкассыоблэнерго", Garsenia Enterprises, связанной с бизнесменом Константином 
Григоришиным, – 26,6% акций, ЧАО "УкрЭСКо" – 25%. Напомним, "Укрэнерго" летом 2015 
года, когда компанию возглавлял рекомендованный к назначению Григоришиным Юрий 
Касич, объявило проведение тендера на покупку 22 транформаторов на сумму свыше 2 
млрд грн. Однако его проведение заблокировала СБУ после появления публикаций о том, 
что цена трансформаторов завышена минимум на 40%, а победителем тендера заранее 
определено предприятие "Запорожтрансформатор" Григоришина. В октябре 2015 года 
Касич был отстранен от руководства компании, а исполняющим обязанности директора 
"Укрэнерго" был назначен его заместитель Всеволод Ковальчук. После этого компания 
объявила новый тендер по закупке трансформаторов, пригласив к его участию ряд 
международных компаний. 

 

Читать полностью >>>  
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Президент Порошенко одобрив передачу 5% ренти  
за користування надрами 

07.02.2017 

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо зарахування рентної 
плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та 
газового конденсату в місцеві бюджети. 

Закон спрямований на розвиток територій, на яких йде видобуток вуглеводнів, та 
налагодження плідного співробітництва між підприємствами нафтогазовидобувного 
комплексу та органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Встановлений розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування 
нафти, газу та газового конденсату сприятиме зацікавленості місцевого населення у 
розвитку газовидобувної галузі у місцевості, де вони проживають, а також справедливому 
розподілу коштів між бюджетами різних рівнів, громадами сіл, селищ, міст, де здійснюється 
виробнича діяльність підприємств нафтогазової галузі. Відповідно до внесених змін у 
бюджетний кодекс, до доходів загального фонду Держбюджету зараховуються 95% рентної 
плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 
конденсату. Окрім цього, 2% рентної плати за користування надрами для видобування 
нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до районних бюджетів за 
місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. Законом 
встановлюється, що  3% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, 
природного газу та газового конденсату зараховується до бюджетів міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Аудит "Укртрансгаза" обнаружил подозрительные  

сделки на 1,5 млрд 
10.02.2017 

Внутренний аудит НАК "Нафтогаз Украины" обнаружил в системе 
дочерней компании – оператора газотранспортной системы "Укртраснгаз" – 
подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн. 

"В 2015 году наша дочерняя компания ("Укртрансгаз" – ред.) прошла аудит. По его 
результатам аудитор обнаружил подозрительные операции приблизительно на 500 млн 
грн. Этот аудит стал основанием для внутреннего расследования… Следует отметить, что 
пока мы занимались пересмотром устава "Нафтогаза" (на протяжении 2015-2016 годов – 
ред.), по предварительным оценкам аудитором, сумма таких подозрительных трансакций 
за 2016 год минимум утроилась", – сказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во 
время круглого стола, посвященного вопросу корпоративного управления 
государственными компаниями. По словам главы НАКа, такой же аудит прошла другая 
дочерняя структура "Нафтогаза" – газодобывающая компания "Укргазвыдобування", по 
результатам которого не было выявлено подозрительных сделок. Как сообщалось, 
"Нафтогаз Украины" 30 января назначил проведение специальной проверки финансово-
хозяйственной деятельности "Укртрансгаза" при проведении определенных процедур 
закупки услуг внутритрубной диагностики магистральных газопроводов в 2016 году и 
услуг по разработке документации землеустройства в 2015 году. Проверка должна быть 
осуществлена ревизионной комиссией в период с 31 января по 14 февраля. 19 января 
правление НАК "Нафтогаз Украины" также приняло решение направить в наблюдательный 
совет представление об отстранении от исполнения обязанностей президента 
"Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Напомним, 14 декабря 2016 года Кабмин утвердил новую 
версию устава НАК "Нафтогаз Украины", значительно урезающую полномочия правления. 
В частности, теперь правление обязано предварительно согласовывать с набсоветом 
решения по назначению/увольнению/отстранению руководителей дочерних предприятий 
(в частности, "Укртрангаза", "Укртранснафты", "Укргаздобычи"). В свою очередь набсовет 
"Нафтогаза" получил право отменять соответствующие решения правления в отношении 
руководства дочерних предприятий.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
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Украина в январе сократила  
добычу газа 

08.02.2017 
Добыча природного газа в Украине в январе 2017 г. снизилась на 0,5% 

(на 7,9 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. – до 1,72 млрд 
куб. м, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности. 

По данным министерства, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в прошлом месяце 
снизили добычу газа на 0,1% (на 1,1 млн куб. м) – до 1 млрд 370,6 млн куб. м. В т. ч. числе 
ПАО «Укргазвыдобування» увеличило добычу газа на 0,3% (на 4 млн куб. м) – до 1 млрд 
261,3 млн куб. м, тогда как ПАО «Укрнафта» снизила на 4,5% (на 5,1 млн куб. м) – до 109,3 
млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе 2017-го 
уменьшили добычу газа на 1,9% (на 6,8 млн куб. м) по сравнению с январем 2016-го – до 
349,4 млн куб. м. Крупнейшими газодобытчиками в январе-2017 также стали ЧАО 
«Нафтогазвыдобування» – 141,47 млн куб. м (+12,7% к январю-2016), ООО «Эско-Пивнич» – 
54,118 млн куб. м (-14%), ЧАО «Укрнафтобуриння» – 32,606 млн куб. м (+48,8%), ЧАО 
«Природные ресурсы» – 19,18 млн куб. м (+4%), ООО «Куб-Газ» – 16,541 млн куб. м (-15,4%), 
СП «Полтавская газонефтяная компания» – 16,51 млн куб. м (+7,1%), ЧАО «Девон» – 10,334 
млн куб. м (-5,7%), ООО «Надра-Геоинвест» – 9,32 млн куб. м (+76,3%), ООО «Энергия-95» – 
8,001 млн куб. м (-23,8%), ООО «Первая украинская газонефтяная компания» – 7,865 млн 
куб. м (-25,9%), ООО «Системойлинжениринг» – 6,503 млн куб. м (-10,7%), ООО «Регал 
петролеум» – 4,072 млн куб. м (-33,8%), ЧАО «Пласт"(с учетом Стрелкового месторождения) 
– 3,83 млн куб. м (-4%), ООО «Пром-энерго продукт» – 2,68 млн куб. м (+2,3%), ООО «Сириус 
1» – 1,77 млн куб. м (-24,7%), ООО «Пари» – 1,65 млн куб. м (-16,2%), ЧП «Нордик» – 1,531 
млн куб. м (+100%), ООО «Укргаз Инвест» – 1,444 млн куб. м (+22,9%), ООО «Актив Газ 
Ресурс» – 1,12 млн куб. м (+100%), ООО «Надрагаз» – 1,061 млн куб. м (-1,6%), ООО 
«Украинская буровая компания» – 1,02 млн куб. м (+27,5%), ООО «Горизонты» – 0,827 млн 
куб. м (+3,8%), ООО ЧАО «Газинвест» – 0,71 млн куб. м (+3%), ООО «Макком-Груп» – 0,71 млн 
куб. м (+17,5%), ООО «Арабский Энергетический альянс» – 0,69 млн куб. м (-54,3%), ООО 
«Бориславская нефтяная компания» – 0,574 млн куб. м (+100%), ООО «Восточный 
геологический союз» – 0,495 млн куб. м (-36,1%), ООО «Захиднадрасервис» – 0,483 млн куб. 
м (-69,2%), ПАО «Шахта им. Засядько» – 0,447 млн куб. м (-44,1%), ЧАО «Укргазвыдобуток» – 
0,446 млн куб. м (-96%), ООО «ТНГК» – 0,446 млн куб. м (-75,7%), ООО «Укрнафтогазинвест» 
– 0,35 млн куб. м (-34%), СУКП «Дельта» – 0,27 млн куб. м (-29,5%), ООО «Укр-Аз-Оил» – 
0,269 млн куб. м (+100%), ООО «Сахалинское» – 0,26 млн куб. м (-91,4%), ООО 
«Нафтогазопромысловая геология» – 0,231 млн куб, м (+100%). 

 

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по 
сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м. Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» снизили 
добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т. ч. числе ПАО 
«Укргазвыдобування» увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. 
м, тогда как ПАО «Укрнафта» – снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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 КОМПАНІЇ 
Суд арестовал захваченные РФ четыре буровые  

"Черноморнафтогаза"  
06.02.2017 

Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъем-
ные буровые установки (СПБУ) ПАО "Черноморнафтогаз", захваченные в 
результате аннексии Россией Автономной Республики Крым. 

Согласно определению суда от 27 января 2017 г. арест осуществлен по ходатайству 
Главного управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе в рамках открытого 
14 декабря 2015 года уголовного производства по факту незаконного перемещения и 
завладения указанных СПБУ. "С целью предотвращения возможности сокрытия, 
повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения указанного выше 
государственного имущества следователь ходатайствовал удовлетворить и наложить арест 
на плавучие буровые установки В-319 – "Украина", В-312 – "Петр Годованец", "Сиваш", 
"Таврида". Рассмотрев ходатайство, изучив материалы, которые обосновывают его доводы, 
заслушав мнению следователя, суд считает, ходатайство подлежит удовлетворению", - 
говорится в определении. Как сообщалось, в начале февраля 2017 года транспортный 
самолет ВМС ВСУ Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового 
месторождения из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек. После 
возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре было выявлено 3-см пулевое 
отверстие - последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия. НАК "Нафтогаз 
Украины" заявил о планах добиваться через международные судебные институты 
возобновления контроля над активами, потерянными вследствие российской оккупации 
Крыма, и возмещения всех понесенных убытков. В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" 
инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, 
направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о 
взаимной защите инвестиций между странами. Шестимесячный срок переговоров 
безрезультатно завершился в августе 2016 года, в результате чего НАК и ее шесть дочерних 
компаний ("Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", 
"Газа Украины" и "Ликво") 17 октября 2016 года инициировали арбитражное производство 
против РФ с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов 
группы в Крыму. "Нафтогаз Украины" в рамках тяжбы по утраченным крымским активам 
привлек компанию Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАТ «Укргазвидобування» розпочинає оприлюднювати  
усі підписані договори закупівель 

07.02.2017 

У 2017 році ПАТ «Укргазвидобування» продовжує процес 
реформування сфери закупівель Товариства. Про це повідомляє служба 
новин порталу geonews.com.ua  

Відтепер у системі ProZorro за результатами проведених торгів, оголошених з 
19.12.16 року, будуть публікуватися договори, підписані з переможцями. Оприлюдненню 
також підлягають неконкурентні процедури закупівель, а саме: закупівлі, проведені 
методом укладання прямих угод, у разі якщо тендер не відбувся двічі; закупівлі, які згідно 
протоколу рішення тендерного комітету ПАТ «Укргазвидобування» не підпадають під 
загальний порядок (https://goo.gl/NDikpY). Таким чином, Укргазвидобування робить свої 
закупівлі повністю відкритими та прозорими, що допоможе викорінити корупційну 
складову та підвищити ефективність закупівельного процесу. Громадськість зможе 
ознайомитися з усіма закупівлями Товариства у відкритих джерелах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

Мін'юст не допустив стягнення з України  
понад 240 млн. доларів 

07.02.2017 
Міністерству юстиції вдалося відстояти права України у справі, яка 

розглядалася арбітражем ad hoc у Лондоні за позовом компанії «JKX Oil & 
Gas PLC» на понад 250 млн дол. 

Арбітражний трибунал 6 лютого виніс рішення у цій справі, яким відхилив більшість 
вимог «JKX Oil & Gas PLC». Трибунал зобов’язав Україну виплатити лише 11,7 млн дол., 
тобто задовольнив менш ніж 5% позовних вимог компанії. Це однозначний успіх для 
України, особливо з урахуванням того, що арбітраж підтвердив правомірність підвищення 
ставок ренти на видобуток нафти і газу нашою державою. Така позиція суду є 
підтвердженням того, що держава Україна вчиняє правомірно, забезпечуючи належну 
плату за використання природних ресурсів. Часи копійчаної плати за користування 
надрами відійшли у минуле. Україна зараз розглядає питання щодо оскарження цієї справи 
в частині присуджених сум. Відзначимо, компанія «JKX Oil & Gas PLC» (Великобританія) ще у 
2015 році звернулася до міжнародного арбітражного трибуналу з позовом до держави 
Україна. Позивач скаржився серед іншого на різке підвищення ставок податку на видобуток 
нафти та газу в серпні 2014 року та заходи валютного контролю запроваджені в 2014 році. 
Основні вимоги компанії: стягнути з держави Україна збитки, загальною сумою більш ніж 
250 млн дол. США, та визнати «привілейований» статус Позивача на території України в 
частині оподаткування та валютного режиму. Окрім того, представники компанії  вимагали 
покласти на Україну усі витрати, пов’язані з арбітражним провадженням (арбітражні збори, 
витрати позивача на юридичний супровід) загальною вартістю більше 7 млн дол.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Фирташ отбился от  
Коболева 

09.02.2017 
На днях завершился один из самых продолжительных и резонансных 

споров на отечественном газовом рынке – борьба «Нафтогаза Украины» и 
Group DF за контроль над ПАО «Укргаз-энерго». 

Победителем в нем вышла группа Фирташа, команде которого удалось убедить в 
своей правоте Высший хозяйственный суд. В дальнейшем компания может вернуться к 
трейдерским операциям с газом. Для этого ей остается сделать только один шаг – добиться 
признания прав на 4 млрд кубометров газа, которые она уже считает своей 
собственностью. Коловорот событий вокруг «Укргаз-энерго», созданной в 2006 году на 
паритетных началах печально известным газовым трейдером Rosukrenergo и НАК 
«Нафтогаз Украины» для работы на украинском газовом рынке, закрутился почти 
десятилетие тому – в 2008 г. Именно тогда НАК «Нафтогаз Украины» заявил о 
недействительности учредительных документов этой компании, параллельно подняв 
вопрос о необходимости ее ликвидации. В эту позицию была упакована инициатива 
тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко избавить Украину от лишней прокладки 
при распределении импортного газа в Украине, роль которой как раз и играла тогда 
«Укргаз-энерго». При этом Тимошенко особо не скрывала своей антипатии к Фирташу, 
который де-факто контролировал газового посредника с первого дня его основания. При 
премьерстве Тимошенко суды встали на сторону госкомпании и отменили создание 
«Укргаз-энерго». В частности, Киевский апелляционный хозсуд в июне 2009 г. обязал 
«Нафтогаз Украины» и Rosukrenergo соместно ликвидировать эту компанию. Однако после 

того, как в 2010 г. к власти пришел поддерживаемый Фирташем Виктор Янукович, а 
«Нафтогаз Украины» и его ключевые «дочки» возглавили дружественные газовому 
олигарху менеджеры, ситуация была полностью переиграна. Уже в июне 2011 г. «Укргаз-
энерго» в том же суде добился пересмотра его вердикта по вновь выявленным 
обстоятельствам. По решению суда была оправдана целесообразность создания и 
дальнейшее существование «Укргаз-энерго», но при этом признано недействительным 
участие НАК в компании с момента основания. После этого «Нафтогаз Украины» «без шума 
и пыли» потерял половину компании, нераспределенная прибыль которой на конец 2011 г. 
достигла 400 млн. долларов. А в 2013 году 100% акций «Укргаз-энерго» сконцентрировала 
кипрская компания Фирташа Centragas Holding. После падения режима Януковича, 
превращения Фирташа в «венского узника» и увольнения его людей из «Нафтогаза 
Украины» была предпринята попытка переиграть ситуацию. В июне 2014 г. НАК подал в 
Киевский апелляционный хозсуд заявление о пересмотре его решения образца 2011 г. по 
вновь выявленным обстоятельствам. Компания сослалась на письмо Министерства 
доходов и сборов Украины от 24.06.2014, в котором было указано, что единственным 
импортером природного газа в Украину с марта 2006 по февраль 2008 года включительно 
было ЗАО «Укргаз-Энерго», которое получало этот газ от компании Rosukrenergo, а с марта 
2008 по декабрь 2008 года включительно таким единственным импортером природного 
газа в Украину было НАК «Нафтогаз Украины». На основании этого НАК счел, что «Укргаз-
Энерго» стало известно об утрате им статуса поставщика природного газа в Украину с 
территории РФ еще в апреле 2008 г. а не в октябре 2009 г., как указывала ранее компания в 
суде, фактически предоставив суду ложные данные. Но эта логика на судей не повлияла - 
посчитав, что письмо Минфина лишь констатировало давно известный факт, Киевский 
апелляционный хозсуд в мае прошлого года отклонил заявление «Нафтогаза Украины». А 1 
февраля Высший хозсуд Украины согласился с выводами нижестоящей инстанции, тем 
самым оставив в силе упомянутое постановление апелляционного хозсуда. Примечательно, 
что сейчас «Укргаз-энерго», как уже сообщал «ОЛИГАРХ», является участником судебного 
противостояния, в котором разыгрывается самый большой объем спорного газа в стране – 
4,2 млрд куб м. По утверждению представителей компании, этот объем был отобран у нее в 
период премьерства упомянутой Юлии Тимошенко, и сейчас она просто пытается вернуть 
этот ресурс назад. В «Нафтогазе» с такой постановкой вопроса категорически не 
соглашаются, но если служители Фемиды проникнутся позицией «Укргаз-энерго», этой 
структуре ничего не помешает вернуть себе звание главного частного газотрейдера в 
стране. При этом ей даже не нужно будет просить разрешения на восстановление бизнеса, 
ведь после принятия Закона «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», 
поставки природного газа по нерегулируемому тарифу уже не регулируются государством.  
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Производственные планы Burisma Group  
на 2017 год 

09.02.2017 
Операционные компании международной энергетической группы 

Burisma Group намерены в 2017 году пробурить 20 новых скважин. Об 
этом заявил главный исполнительный директор по украинским 
операциям Burisma Group и генеральный директор ЭНЕРГО-СЕРВИСНОЙ 
КОМПАНИИ «ЭСКО-ПИВНИЧ» Тарас Бурдейный.  

При этом планируемый объем инвестиций в разведку, бурение и добычу составит 
более 3 млрд грн, а суммарная глубина скважин составит около 100 км. «В январе компании 
группы начали бурение четырех новых скважи ны. Речь идет о Пролетарском, 
Карайкозовском месторождениях и Веселковой площади. Три из четырех скважин будут 
глубже 5000 метров со сложным профилем и отклонением от вертикали на расстояние 
более одного километра. Еще по пяти скважинам заказаны проекты, по остальным - 
ведутся подготовительные работы», – сообщает Тарас Бурдейный. Разработка и введение в 
эксплуатацию новых скважин, а также применение на 15 старых скважинах технологий для 
интенсификации добычи углеводородов, позволят операционным компаниям Burisma 
Group к концу 2017-го выйти на уровень добычи природного газа около 1,8-2 млрд 
кубометров. По объемам добычи Burisma Group входит в число лидеров среди частных 
газодобывающих компаний Украины и обеспечивает порядка 30% всей добычи 
углеводородов независимыми газодобытчиками. Компании Burisma Group поставляют газ 
более чем 100 различных предприятий в Украине. Условия работы как с государственными, 
так и с частными компаниями по поставкам газа определяются исключительно на 
рыночных условиях, следуя принципам экономической целесообразности. Только за 
последние 2 года компании Burisma Group перечислили в бюджеты всех уровней более 5 
млрд грн и остаются в числе крупнейших промышленных налогоплательщиков страны. 
«Burisma Group на протяжении 2016 года сделала несколько важных шагов для увеличения 
добычи и обеспечения энергетической независимости Украины. Компании сформировали 
самый современный флот бурового и сейсмического оборудования в стране, который 
позволяет наиболее качественно и эффективно проводить работы по разработке новых 
скважин», – отмечает Тарас Бурдейный. В частности, летом 2016-го компания приобрела 
флот для проведения работ по гидроразрыву пласта (ГРП), начав работать с Dawson 
Geophysical. Также Burisma начала сотрудничать с одним из крупнейших и старейших 
производителей нефтегазового оборудования – американской National Oilwell Varco (NOV).  
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Компания "Укрнафта" возобновит добычу на Быткив-Бабченском  
и Леляковском месторождениях 

10.02.2017 
ПАО "Укрнафта" ведет подготовительные работы для возобновления 

в ближайшее время добычи на Быткив-Бабченском и Леляковском 
месторождениях, сообщила пресс-служба компании. 

По ее данным, это стало возможным после продления Государственной службой 
геологии и недр Украины соответствующих разрешений на добычу углеводородов. Добыча 
на Леляковском месторождении была приостановлена в мае 2016 года, а на Быткив-
Бабченском – в июле 2015 года после того, как Госгеонедр не продлила срок действий этих 
разрешений. Решению Госгеонедр о продлении лицензий предшествовал ряд судебных 
решений в январе 2017 г., в частности, решение Высшего административного суда Украины 
относительно лицензии на Быткив-Бабченское месторождение и решение Киевского 
апелляционного административного суда, касающееся правил продления и выдачи 
лицензий на недропользование. По оценке компании, в результате остановки работ на этих 
месторождениях в 2016 году недополученный объем углеводородов превысил 75 тыс. тонн 
нефти и 31 млн куб. м природного газа, а государство недополучило около 320 млн грн 
рентных платежей, помимо налога на прибыль и НДС. В пресс-службе напоминают, что 
"Укрнафте" принадлежит 55% уставного капитала ООО СП "Каштан Петролеум", которое с 
1996 года владеет специальным разрешением на добычу углеводородов на Леляковском 
месторождении, и 100% уставного капитала ООО СП "Укркарпатойл", которое с 1995 года 
владеет лицензией на добычу углеводородов на Быткив-Бабченском месторождении. При 
этом "Укрнафта" рассчитывает на продление еще девяти лицензий на добычу в 2017 году.  
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Володимир Кістіон закликав народних депутатів підтримати законопроект  

щодо платного використання газорозподільних систем 
08.02.2017 

Віце-прем’єр В.Кістіон закликав народних депутатів прийняти у 
першому читанні законопроект (реєстр. № 5558), який врегульовує 
питання використання газорозподільних систем. 

Таку заяву зробив Володимир Кістіон на засіданні Комітету Верховної Ради з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, де розглядався 
відповідний законопроект. У ході засідання Віце-прем’єр-міністр пояснив, що колізія, яка 
виникла у сфері газопостачання після набрання чинності Законом України «Про ринок 
природнього газу», може бути вирішена, в першу чергу, шляхом законодавчого 
врегулювання. «Закон про ринок природнього газу заборонив господарське відання, але не 
визначив, в якій формі потрібно використовувати газорозподільні системи. Для того, щоб 
дати відповідь, у якій формі це можна використовувати, потрібно внести точкові зміни у 
низку законів – «Про ринок природнього газу», «Про трубопровідний транспорт» і «Про 
оренду державного та комунального майна». Тільки в такому випадку ми можемо вирішити 
те завдання, яке прописано в законі «Про ринок природнього газу». … Зміни, запропоновані 
у законопроекті № 5558, фактично врегульовують цю проблематику і дають можливість у 
подальшому вирішити питання платного використання ГРС», - зазначив Кістіон. Він також 
наголосив на тому, що більша частина газорозподільних мереж на сьогодні належить 
державі. «Є різні форми власності газорозподільних мереж. За результатами тої 
інвентаризації, яка була проведена, понад 80% газорозподільних мереж мають державну 
форму власності, хоча є і комунальна, і спільна форма власності, і приватна», - зауважив він і 
закликав народних депутатів схвалити у першому читанні зазначений законопроект.  
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ 
 ІМПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ  

 
Украина в январе 2017 г. импортировала  

нефтепродукты на $282 млн 
06.02.2017 

Украина в январе 2017 года импортировала 565,566 тыс. тонн 
нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, 
реактивное топливо и пр.) на общую сумму $281,772 млн. 

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано 
топливо на $124,355 млн, РФ – на $93,161 млн, Греции – на $22,162 млн, других стран – на 
$42,093 млн. Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в прошлом 
месяце увеличился на 61,1% по сравнению с январем 2016 года ($174,884 млн). При этом на 
экспорт из Украины было поставлено 16,252 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 
$8,416 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила 
$2,467 млн, Литвы – $1,795 млн, Венгрии – $1,762 млн, других стран – $2,392 млн. Кроме 
того, Украина в январе 2017-го импортировала 53,99 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) 
на $24,488 млн, в том числе из Азербайджана – на $13,843 млн, Казахстана – на $9,516 млн, 
Румынии – на $0,656 млн, других стран – на $0,474 млн. Как сообщалось, Украина в 2011 
году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 
млрд 338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 
млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – 
на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн. 
Украина в 2011 году импортировала нефть на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – на $1 млрд 
232,584 млн, в 2013 – на $630,282 млн, в 2014 – на $146,533 млн, в 2015 – на $89,039 млн, в 
2016 – на $173,835 млн. 
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Міністерство економіки двома указами заборонило імпорт  
зрідженого газу найбільшим трейдерам 

10.02.2017 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України указом 

№154 від 6 лютого ввів санкції проти 17 українських трейдерів 
нафтопродуктів і заборонив їм зовнішньоекономічну діяльність. 

Під санкції потрапили юрособи таких трейдерів як «Паралель», «Укргазпетролеум», 
«Віолана-ПЕК», «Реал-НП», «КПК-Європлюс», «Надія», «Автотранс», «Газтрон-Україна», 
«Пропан-Трейд». Наразі текст указу на сайті МЕРТ недоступний, але відомо, що обмеження 
введені у зв'язку з кримінальним провадженням за ст. 258-5 Кримінального кодексу 
(фінансування тероризму). Учасники ринку пов'язують обмеження МЕРТ з діяльністю СБУ 
щодо імпорту скрапленого газу в Україну. Іншим указом – №155 – Міністерство економіки 
ввело заборону на діяльність восьми компаній-нерезидентів. Підставою для санкцій, згідно 
з додатком до указу, також є матеріали СБУ, що надійшли до міністерства 3 лютого 2017 р. 
За даними OilNews, сім з восьми нерезидентів у 2016 р. здійснювали відвантаження на 
адресу українських компаній, згаданих в указі Міністерства економічного розвитку №154. У 
той же час, West Trading & Marketing Oil є одним з великих постачальників для компанії 
«Імпорт транс сервіс», що входить в структуру WOG. Нагадаємо, у 2016 році частка 
нелегальних продажів зрідженого газу у Києві досягла 70% ринку. Через дорожнечу 
бензину споживання скрапленого газу в Україні за 2016 рік зросло на 30%.  
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Азербайджан може модернізувати Одеський  
нафтопереробний завод 

07.02.2017 
Баку готовий зайнятися модернізацією одеського НПЗ, щоб 

транспортувати азербайджанську нафту в Україну. Про це повідомляє 
кореспондент Української Служби Інформації. 

Баку і Київ обговорять питання можливої участі Азербайджану в модернізації 
інфраструктури українських НПЗ, заявив посол України Олександр Міщенко. “У нас є великі 
проекти, пов’язані з можливою участю Азербайджану в модернізації української 
інфраструктури, зокрема, нафтопереробні заводи,” – повідомив посол України Олександ 
Міщенко. За словами дипломата, це питання буде обговорюватися в ході засідання 
міжміністерській робочої групи з енергетичної співпраці Азербайджан-Україна, очолюваної 
заступниками енергетичних відомств двох країн. Засідання робочої групи заплановано на 
середину лютого в Києві. Як повідомляла USIonline.com, Одеський НПЗ повинен своїм 
працівникам понад 30 мільйонів гривень. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

 
 

Укргазвыдобування (Шебелинский ГПЗ) в 2016 г. увеличило  
реализацию нефтепродуктов почти на 13% 

09.02.2017 
ПАО "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило реализацию 

нефтепродуктов на 12,9% (на 61,3 тыс. тонн) по сравнению с 2015 
годом – до 537,3 тыс. тонн. 

Как сообщил коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко на 
пресс-конференции в Киеве в четверг, в денежном выражении реализация возросла на 7,6% 
(на 0,526 млрд грн) – до 7,1 млрд грн. Дополнительная эффективность продаж, в частности, 
достигнута за счет увеличения цены продажи продукции на экспорт (256,5 млн грн), 
повышения качества выпускаемой продукции (162,9 млн грн), производства и продажи 
нового вида продукции дистиллята вакуумного (73,3 млн грн). С.Федоренко также 
сообщил, что с марта 2017 года компания планирует полностью перейти на продажу 
бензина А-92 качества Евро-5. Коммерческий директор "Укргазвыдобування" отметил, что 
перерабатывающие активы предприятия в прошлом году увеличили объемы переработки 
на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. По его словам, 
в 2016 году 92% переработанного сырья было собственной добычи. Кроме того, было 
переработано 5 тыс. тонн украинского сырья, приобретенного у других компаний, и 17 тыс. 
тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) по давальческой схеме. Также было 
переработано 14 тыс. тонн импортированной нефти из Казахстана. С.Федоренко отметил, 
что в 2017 году объемы переработки нефтяного сырья планируется увеличить на 3-7% – до 
530-550 тыс. тонн. Также компания намерена расширять свой резервуарный парк. В части 
модернизации запланировано внедрить технологии изомеризации мощностью 150 тыс. 
тонн/год (проектные работы в 2017-м, строительство – в 2018-19 годах) и увеличить 
мощности установки гидроочистки со 150 тыс. тонн до 250 тыс. тонн/год. Как сообщалось, 
"Укргазвыдобування" в апреле 2016 года начало выпуск бензинов качества Евро-4, а в 
сентябре – производство бензина А-95 стандарта Евро-5. Шебелинский ГПЗ в 2016 году 
увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 
годом – до 497,2 тыс. тонн. Предприятие в 2016 году снизило производство бензина на 
11,6% (на 20,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4% 
(на 4,1 тыс. тонн), до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% (на 8,1 
тыс. тонн) – до 116,8 тыс. тонн. В целом объемы переработки сырья на мощностях УГВ в 
2016 году составило 515,428 тыс. тонн. Производство светлых нефтепродуктов составило 
412,267 тыс. тонн, пропан-бутана – 168,373 тыс. тонн, др. – 48,958 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Налоговики прекратили работу нелегального  
мини-НПЗ на Сумщине 

10.02.2017 
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской обл. совместно с 

сотрудниками Нацполиции прекратили нелегальное производство топлива 
в Ахтырском районе области.  

«Производство было в больших масштабах. Однако акцизный налог никто не 
платил. Должностные лица предприятия не предоставили ни одного документа 
разрешительного характера на изготовление и использование опасных химических 
веществ, а также документы по вопросам экологической безопасности производственного 
комплекса», – говорится в сообщении ГФС. На основании постановлений суда проведены 
обыски на территории нелегального завода, в результате которых обнаружено и изъято 
более 53 тыс. л углеводородного сырья, 41 тыс. л бензина, а также 15,5 тыс. л дизельного 
топлива. Кроме того, оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое 
использовалось для незаконной деятельности, также изъято. Общая стоимость изъятого 
составляет около 26,3 млн грн. Как сообщалось, ранее в Черновицкой обл. правоохранители 
прекратили деятельность подпольного производства фальсифицированного топлива.  В 
результате чего было изъято 85 т смеси углеводородов, химические реактивы, более 52 т 
«топлива» различных марок. Также напомним, что в начале ноября в Киеве на территории 
одной из нефтебаз налоговики ликвидировали незаконное производство контрафактного 
топлива. Из незаконного оборота изъяты 143 т топлива (бензин, дизельное топливо) 
общей стоимостью около 3,2 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАО "Укртатнафта" начала выпуск бензинов  
стандарта Евро-5  

10.02.2017 
ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) 

перешла на выпуск бензинов стандарта Евро-5. Об этом сообщила пресс-
служба компании в пятницу, передает oilnews.com.ua 

"Этот производственный проект удалось реализовать с опережением ранее 
заявленных сроков благодаря диверсификации поставок нефтяного сырья, а именно, 
поставкам на предприятие азербайджанской нефти", - говорится в сообщении. В пресс-
службе отмечают, что компания уже 16 февраля предложит к реализации на электронных 
торгах бензины А-92 и А-95, а также дизтопливо стандарта Евро-5. Как сообщалось, в 
феврале 2016 года "Укртатнафта" заявила о полном переходе на выпуск топлив, 
соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5. В апреле 2016 года компания заявила о 
выпуске дизельного топлива только стандарта Евро-5. В 2017 году "Укртатнафта" 
планирует получить 1,3 млн тонн азербайджанской низкосернистой нефти Azeri Light, что 
позволит компании полностью перейти на выпуск и реализацию топлива стандарта Евро-5. 
Кременчугский НПЗ за девять месяцев 2016 года, в частности, выпустил 207,359 тыс. тонн 
бензина А-95 (95,749 тыс. тонн в январе-сентябре 2015-го), бензина А-92 – 241,930 тыс. 
тонн (241,653 тыс. тонн), дизтоплива – 473,666 тыс. тонн (333,806 тыс. тонн), мазута М-100 
– 212,457 тыс. тонн (н/д), авиатоплива РТ – 122,450 тыс. тонн (94,722 тыс. тонн). 
Кременчугский НПЗ эксплуатирует ПАО "Укртатнафта", менеджмент которого с октября 
2007 года контролируют акционеры ПриватБанка (Днепр). Проектная мощность завода по 
переработке сырья – 18,62 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% 
акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена 
Александра Ярославского. 

 

Читать полностью >>>  
 
По материалам oilnews.com.ua 
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Компания "Трейд Коммодити" поставит "Укрзализныци" 125 тыс. тонн  

дизельного топлива почти на 2,8 млрд грн   
06.02.2017 

Три аукциона на закупку дизтоплива для железнодорожной отрасли 
состоялись 6 февраля 2017 года. Общий объем закупки составляет 125 тыс. 
тонн (два тендера по 50 тыс. тонн каждый и один на 25 тыс. тонн). 

"Во всех 3х аукционах победу одержало ООО "Трейд Коммодити" (Днепропетровская 
обл.), сделав самое выгодное ценовое предложение среди конкурентов – почти на 1 тыс. грн 
дешевле оптовых среднерыночных цен на дизтопливо в Украине", - отмечается в 
сообщении. Следовательно, компания предложила поставить 50 тыс. тонн топлива по цене 
22,188 тыс. грн/т, еще 50 тыс. тонн по цене – 22,288 тыс. грн/т и 25 тыс. тонн по 22,238 грн 
тыс./т. Общая стоимость контракта составляет 2,779 млрд грн. "По данным открытых 
источников, в частности, интернет-издания OilNews, ПАО "Укртатнафта", оптовые цены на 
дизтопливо в Украине находятся в диапазоне 23,23 – 23,9 тыс. грн/т. Указанные партии 
должны быть отгружены для нужд железной дороги в течение 2017 года. Запаса хватит на 
более чем 125 дней, или четыре месяца стабильных пассажирских и грузовых перевозок", - 
отмечает "Укрзализныця". Предложения находятся на рассмотрении тендерного комитета 
организатора. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro. Отметим, 
как сообщает издание oligarh.org.ua, ООО «Трейд Коммодити» в буквальном смысле слова 
ворвалось в число крупнейших поставщиков дизельного топлива государственным 
заказчикам. Только с начала 2016 г. компания выиграла тендеров для госструктур на 2,2 
млрд. гривен. Самым главным клиентом стало Министерство обороны. Владельцем этой 
компании с 2011 г. является бизнесмен из Каменского Вадим Майко. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua, oligarh.org.ua 
 
Держрезерв дає 230 мільйонів за арктичний дизель «Сокару» і «ВОГу»,  

який зірвав торішню поставку армії 
06.02.2017 

Державне агентство резерву 31 січня за результатами тендеру уклало 
три угоди про поставку арктичного дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0 на 
загальну суму 229,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

ТОВ «Вог Аеро Джет» із групи «Континіум» партнерів покійного нардепа Ігоря 
Єремеєва поставить дизпалива на 148,40 млн грн. Із загального обсягу в 7 тис т половина 
коштує 21 401 грн./т, а решта – 21 тис грн./т.  За даними «OilNews», середня гуртова ціна 
дизелю нині становить 23 080 грн./т. Арктична марка дорожча від стандартної зимової на 
$50-70 за тонну (1 359-1 903 грн./т за курсом на момент розкриття), відтак розрахункова 
вартість арктичного палива складає приблизно 24 439-24 983 грн./т. Спочатку ТОВ 
«Торговий дім Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки 
за 74,91 млн грн. замовили 3 500 т дизпалива по 21 402 грн./т. Але наступного дня після 
підписання вартість угоди збільшили до 81,39 млн грн., а ціна зросла до 23 253 грн./т. Обсяг 
поставки не змінився. Переможці змагалися лише між собою. Паливо мають поставити до 
кінця березня. При цьому ТОВ «Дніпрозбут» Марини Ставської вимагало від замовника 
продовжити цей строк, але той відмовився. Днями Міноборони повідомило «OilNews», що 
торік «Вог Аеро Джет» поставив лише 1 тис т арктичного дизпалива замість 9 174 т, 
передбачених угодою від 15 грудня 2015 року. У зв’язку з цим відомство почало позовну 
роботу для стягнення штрафу з фірми, а також спрямувало в банк вимогу щодо 
перерахування суми забезпечення угоди на свої рахунки. Державне агентство резерву 
очолює Вадим Мосійчук. До призначення він очолював компанії з управління активами 
«СЕБ Ессет Менеджмент Україна» шведської групи SEB, «Райффайзен Аваль» та «Кінто», а 
також працював у Міністерстві економіки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 МЕРЕЖІ АЗС 

 
Компания «Параллель» в 2016 году увеличила свои  

налоговые отчисления на 35,2% 
07.02.2017 

Компания «Параллель», один из крупнейших региональных 
топливных операторов Украины, в 2016 г. перечислила в бюджет 
Украины почти 1,2 млрд гривен налогов и обязательных платежей.  

В сумму перечислений входят налоги, сборы и другие обязательные платежи в 
бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды. В частности, было 
перечислено более 570 млн. грн. акцизного сбора на нефтепродукты. Казна местных 
бюджетов населенных пунктов, где присутствует бизнес нефтетрейдера, пополнилась 
почти на 69 млн. грн. «Мы всегда были и остаемся добросовестным налогоплательщиком, 
ведем прозрачный бизнес в полном соответствии с украинским законодательством. Как 
социально ответственная компания, мы понимаем, что своевременные налоговые 
отчисления – это стабильная выплата зарплат и пенсий бюджетникам, работающая 
экономика и достойная жизнь регионов, где живут и трудятся наши сотрудники и их 
семьи», - подчеркнула Елена Хилиенко, генеральный директор компании «Параллель». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Параллель»  
 

ООРНУ переименовали в «Нефтегазовую  
Ассоциацию Украины» 

07.02.2017 
Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов 

Украины» (ООРНУ) была переименована в «Нефтегазовую Ассоциацию 
Украины» (НАУ). Решение принято на собрании участников 1 февраля. 

Участники договорились о разработке сбалансированной акцизной политики в 
отношении LPG и продолжении активного противодействия нелегальным АЗС и АГЗП. 
«Была сформулирована аргументированная позиция по отношению к текущей редакции 
законопроекта по биоэтанолу, разработанного Государственным агентством по 
энергоэффективности и энергосбережению Украины», – говорится в сообщении. Глава 
«Нефтегазовой Ассоциации Украины» Дмитрий Кулик (на фото) подчеркнул, что у 
операторов рынка очень много претензий к данному законопроекту, как в области 
нормативно-правовой базы, так и в связи с элементарной неподготовленностью к 
подобным нововведениям транспортного парка Украины и предприятий 
нефтепродуктообеспечения. «Как показывает опыт Европы, к массовому использованию 
биотоплива нужно готовиться десятилетие. В настоящий момент мы изучаем ситуацию со 
всех сторон, обратились с запросами в Ассоциацию производителей альтернативных 
транспортных топлив, к непосредственным производителям биоэтанола и биодизеля, в 
различные общественные организации потребителей», – сообщил Дмитрий Кулик и 
отметил, что ассоциация хочет разработать и внести конструктивные предложения, 
которые помогут сохранить паритет ценообразования и открытость рынка.  

 

Читать полностью >>>  
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Сеть WOG все ближе к потере своих автозаправочных  

комплексов из-за огромных долгов 
10.02.2017 

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в конце января Фонд гарантирования 
вкладов физлиц (ФГВФЛ) провел заседание комитета по вопросам 
консолидации и продажи активов.  

На нем был рассмотрен вопрос организации новых торгов активами банка «Форум» 
(перешел под контроль Фонда после введения в нем временной администрации в 2014 г.). В 
частности, прав требований по кредитным договорам от 29 марта 2013 г. №l-0020/13/30-
KL и №l-0021/13/30-KL, заключенным с компаниями «Золотой экватор» и «ВК Импекс» из 
группы компаний WOG (West Oil Group). Размер обязательств первой компании по 
кредитной линии перед «Форумом» на сегодяшний день оценивается почти в $32 млн., а 
долг «ВК Импекс» - около $10 млн. В роли поручителей по обязательствам «Золотого 
экватора», как сообщалось, выступили структуры, подконтрольные собственникам сети 
WOG (Петру Дыминскому, Сергею Лагуру и Степану Ивахиву, а также наследникам Игоря 
Еремеева), во главе с ООО «Вест Ойл Групп». Однако после того, как должник перестал 
платить банку, поручители не стали выполнять требования «Форума». Более того, «Вест 
Ойл групп» в январе 2015 г. подал иск в хозяйственный суд Киева с требованием признать 
прекращенным договор поруки. Однако после серии разбирательств компания потерпела 
неудачу - в октябре 2016 г. хозяйственный суд Киева отказался удовлетворять этот иск. С 
еще одним поручителем из орбиты WOG - компанией «Пром-газ-инвест», которая отвечала 
по обязательствам «ВК Импекс», история получилась гораздо печальнее для кредитора. С 
подачи «Золотого экватора» суд в 2014 начал банкротство «Пром-газ-инвеста», который к 
тому моменту уже был переименован в «Сетерус» и перерегистрировался из Луцка в Ровно, 
а его единственным учредителем стал некий Владимир Солтис. После чего в конце 2015 г. 
суд просто принял решение ликвидировать эту структуру, списав требования ее 
кредиторов, включая банк «Форум» (более 680 млн гривен). В Фонде гарантирования 
вкладов физлиц говорят, что не раз обращались к компаниям группы WOG с требованием 
погасить долг, однако безрезультатно. Тогда в ФГВФЛ решили пойти по другому пути – 
продать право требования долгов третьему лицу, который получил бы возможность 
взыскать с сети АЗС либо деньги, либо заложенное имущество - три десятка заправок, 
работающих под брендом WOG. В компании, управляющей одной из крупнейших сетей АЗС 
в стране, такой поворот событий встретили в штыки. «Золотой экватор» подал иск в 
Волынский окружной админсуд, который в октябре 2016 г. отменил решение ФГВФЛ. А в 
декабре того же года это решение оставила в силе апелляционная инстанция. Судьи 
сослались на то, что в сентябре 2016 г. хозяйственный суд Ривненской области рассрочил 
выплату долга «Золотым экватором» перед «Форумом» в размере 32 млн. долларов на 7 
лет. При этом сам долг был конвертирован в 500 млн. гривен – то есть, по курсу 15,7 грн за 
доллар, платежи растянуты по времени на восемь лет (до сентября 2024 года), а выплата 
двух третей долга отложена на последние три года. Каким тогда может быть курс гривны к 
доллару, можно лишь догадываться, но есть предпосылки думать, что это будет число не 
менее чем с тремя нулями. ...  
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Металлургия Украины:  
равнение на своих 

07.02.2017 
В начале года мировые металлорынки поддерживают общий тонус 

цен и спроса, который сохранится и в последующие месяцы. Украинские же 
металлурги, утратив часть экспортных объемов, рассчитывают на рост 
внутреннего потребления. 

В 2016 году выплавка стали в мире увеличилась на 0,8%, до 1628,5 млн тонн, 
сообщает World Steel Association. Однако средняя загрузка сталеплавильных мощностей 
ослабла до 69,3% (с 69,7% в 2015-м), что может быть связано с вводом в строй новых линий 
и расконсервацией некоторых старых. При этом абсолютное лидерство сохраняет Китай, в 
прошлом году нарастивший производство стали на 1,2%, до 808,4 млн тонн; дальше идет 
Япония с 104,8 млн тонн (-0,3%). А наилучшую динамику показала занимающая третье 
место Индия с 95,6 млн тонн (+7,4%), далее с почти неизменными показателями следуют 
США (78,6 млн тонн) и Россия (70,8 млн тонн), а также Южная Корея (68,6 млн тонн), 
Германия (42,1 млн тонн), Турция (33,2 млн тонн), Бразилия (30,2 млн тонн) и Украина 
(24,2 млн тонн, +5,5%). Украина в такой обстановке борется за сохранение существующих 
экспортных рынков металлосбыта – о быстром восстановлении и развитии объемов 
говорить пока не приходится. За 11 мес. 2016 г. отечественный экспорт металлопродукции 
упал на 11,7%, до 6,6 млрд долл., при увеличении выплавки стали на 5,5%. Продажи 
перераспределяются в пользу внутренних клиентов: по данным операторов, в 2016-м 
внутренний спрос на прокат восстановился примерно на 26%, до 4,1 млн тонн, а в 2017-м 
вырастет еще на 7%, до 4,4 млн тонн. Это ощутимый прогресс, хотя рынку еще далеко до 
показателей 2006-07 годов (на уровне 7 млн тонн). Ключевыми драйверами активизации 
внутреннего потребления являются строительство (+13% объемов стройработ в 2016-м) и 
вагоностроение, нарастившее в минувшем году выпуск грузовых вагонов приблизительно 
до 1000 шт., включая собственные возможности "Укрзализныци". На 2017 год планы 
намного масштабнее – более 10 тыс. грузовых вагонов, в т.ч. около 9000 на площадках "УЗ", 
и около 50 пассажирских. В прошлом году совокупные вложение в подвижный состав и 
инфраструктуру отмечены в размере 5 млрд грн., а в 2017-м должны достигнуть 27 млрд 
грн. Машиностроение является важным потребителем металла в целом, а в случае "УЗ" это 
дополняется инфраструктурным расходом металлопродукции (рельсы, строение пути и 
др.). И, конечно, стимулом спроса на металл будет общее восстановление 
промпроизводства. В 2016 году это было +2,4%, в новом году специалисты надеются хотя 
бы на +5%, что поддержит металлургию перед лицом сложной внешнерыночной 
конъюнктуры. Имеет значение и ВВП: на днях Минэкономразвития улучшило итоги 
экономического роста за 2016-й до 2%, а на этот год прогнозируется 3%. Притом, несмотря 
на протекционизм и по-прежнему недостаточный уровень мирового металлопотребления, 
у украинских метпредприятий есть шансы отыграть экспортные потери последних лет, 
считает представитель аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич. По его словам, 
помогут такие факторы, как 1) вытеснение КНР с высоколиквидных западных рынков, 
начиная с Европы; 2) вероятное прекращение дальнейшего дорожания основных видов 
сырья – руды, углей, лома; 3) продвижение в регионы, не охваченные волной 
протекционизма, – Ближний Восток, Африка, отчасти Южная Америка; 4) продолжение 
реконструкции и модернизации производственных мощностей, позволяющее повышать 
качество продукции и развивать сортамент. Если, конечно, не помешает военная эскалация, 
политическая дестабилизация и другие риски, характерные для современной Украины.  
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Скасовано антидемпінгове мито щодо імпорту українських  

сталевих канатів до Європейського Союзу 
08.02.2017 

В офіційному віснику ЄС опубліковано повідомлення про 
скасування з 10 лютого 2017 року антидемпінгового мита щодо імпорту 
сталевих канатів з України після майже 19 років дії обмежувальних заходів. 

Запровадження антидемпінгового мита в 1999 р. у розмірі 51,8% призвело до 
повного закриття європейського ринку для українського виробника ПАТ «ВО «Стальканат-
Сілур». У січні 2016 року в результаті спільних зусиль виробника та Уряду України в рамках 
процедури перегляду антидемпінгових заходів ставку антидемпінгового мита знижено із 
заборонного рівня 51,8% до 10,5%, що дало можливість українським експортерам почати 
роботу щодо повернення до європейських споживачів. Рішення Європейської Комісії про 
скасування антидемпінгових заходів щодо канатів і тросів українського походження є дуже 
важливим позитивним сигналом для українського виробника щодо подальшого розвитку 
та можливості розширення ринків збуту своєї продукції. “Зменшення ввізного мита для 
такого роду продукції є перемогою не тільки Уряду, а й українського бізнесу даного 
сектору. Сталеві троси та канати використовуються в багатьох галузях промисловості: 
нафтогазовидобувній, гірничорудній, вугільній, у машинобудуванні, тому скасування 
антидемпінгового мита означає, що українські виробники знову вийдуть на європейський 
металургійний ринок та зможуть успішно конкурувати з локальними виробниками, як це і 
було 19 років тому”, - зазначає Наталія Микольська, заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України - Торговий представник України. Скасовані обмеження щодо 
канатів та тросів були одними з двох останніх антидемпінгових заходів,  що діяли стосовно 
української продукції в ЄС. І наразі увага та зусилля української сторони спрямовані на 
перегляд та скасування антидемпінгових обмежень щодо імпорту української трубної 
продукції, адже ці обмеження не відповідають сучасному стану розвитку економіки України 
та тенденціям у сфері міжнародної торгівлі. 
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Кредиторы одобрили реструктуризацию  

обязательств «Метинвеста» 
07.02.2017 

Держателями еврооблигаций и банки-кредиторы компании 
«Метинвест» поддержали реструктуризацию ее обязательств, сообщила 
холдинговая компания группы Metinvest B.V. (Нидерланды). 

Согласно сообщению на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, соответствующее 
решение приняли держатели еврообондов и банки-кредиторы во время собраний 6 
февраля. В дальнейшем реструктуризация обязательств группы должна быть одобрена 
Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales), 
соответствующее заседание которого запланировано 8 февраля 2017 года. Metinvest 
ожидает, что реструктуризация будет имплементирована приблизительно через три 
недели после этого слушания. Как сообщалось, «Метинвест» в конце декабря 2016 года 
обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим 
предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в 
единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в 
одну кредитную линию. Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска 
еврооблигаций: с погашением в 2016 году, с погашением в 2017 году и с погашением в 2018 
году, в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а 
также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – 
в одну кредитную линию. По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по 
этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд. Высокий суд Англии на 
заседании 17 января разрешил Metinvest B.V. созвать отдельные собрания держателей 
облигаций и кредиторов по предэкспортному финансированию относительно 
реструктуризации обязательств перед ними. 
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Ferrexpo пока не требует финансирования  
для выпуска евробондов   

10.02.2017 

Британская горнорудная компания с активами в Украине 
Ferrexpo пока не требует существенного финансирования для выпуска 
еврооблигаций, ожидает прояснения экономической и политической 
ситуации, сообщил крупнейший акционер компании, украинский бизнесмен 
Константин Жеваго. 

"Мы не планируем занимать, хотя у нас есть возможность разместить новые бонды 
на сумму до $1 млрд по существующим ставкам", - сказал он в интервью изданию "Новое 
время". Как пояснил акционер, у компании сейчас нет столь крупных проектов, требующих 
значительного финансирования, тогда как существующие проекты она способна 
профинансировать из текущего денежного потока. "Мы не понимаем, что будет 
происходить с экономикой и политикой. Наши инвесторы этого не поддерживают. Они 
говорят, давайте повременим, поймем, в какую сторону это все движется", - сказал 
К.Жеваго. Как сообщалось, акционеры ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" 
(ПГОК, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных 
окатышей в Украине, на внеочередном собрании 18 ноября 2016 года дали согласие на 
выпуск облигаций Ferrexpo Finance Plc объемом до $750 млн под ставку не более 11% 
годовых и сроком обращения не более 10 лет с момента размещения. Ferrexpo в 2017 году 
предстоит выплатить почти равными квартальными платежами $202 млн. Затем, в первом 
полугодии 2018 года, компании необходимо погасить обязательства на $273 млн, в том 
числе 50% еврооблигаций ($173 млн), во втором полугодии 2018 года – обязательства на 
$55 млн, в первом полугодии 2019 года - вторую половину еврооблигационного долга. 
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 97,43% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% 
БелановскогоГОКа. Конечный бенефициар Константин Жеваго через Fevamotinico S.a.r.l. 
владеет 50,3% акций Ferrexpo. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами 
в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт 
высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. 
Ferrexpo Finance Plc является дочерней компанией Ferrexpo. Группа Ferrexpo является 
крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР…. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Агентство S&P Global Ratings 
повысило рейтинг Ferrexpo до "B-" >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД (ГЗК)  

 
ЮГОК в январе нарастил выпуск 

концентрата и агломерата   
06.02.2017 

Южный горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская обл.) 
в январе 2017 г. увеличил выпуск железорудного концентрата на 12,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 1 млн 47,4 тыс. тонн. 

Выпуск агломерата за этот период возрос на 37,8% – до 203,9 тыс. тонн. В декабре-
2016 объем производства концентрата увеличился на 13,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 1 млн 32,4 тыс. тонн, агломерата - на 42,9%, до 178,7 тыс. тонн. Как 
сообщалось, ЮГОК в 2016 году снизил выпуск железорудного концентрата на 1% по 
сравнению с 2015 годом - до 11 млн 282,3 тыс. тонн, но нарастил агломерата - до 2 млн 
85,09 тыс. тонн. Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного 
сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных 
железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 
67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу 
комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в 
центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность 
предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. В 
настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. 
(мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 
50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ЦГОК в 2017 г инвестирует в  
развитие 1,4 млрд грн 

06.02.2017 
Центральный горно-обогатительный комбинат в 2017 году направит 

1,4 млрд грн на техническое переоснащение, капитальные ремонты зданий 
и сооружений, а также оборудование основных переделов производства. 

В рамках инвестпрограммы уже приобретены большегрузные автомобили и 
карьерная техника - в конце января автопарк комбината пополнился бульдозером и двумя 
БелАЗами, на их покупку выделено 66 млн грн. При этом отмечается, что новая карьерная 
техника имеет повышенную производительность. В прошлом году комбинат приобрел 10 
большегрузных автомобилей на сумму 324 млн грн. В ближайшее время предприятие 
планирует приобрести новые бульдозеры, автогрейдеры, автобусы и другую технику. 
"Современная техника для предприятия - это стабильные производственные показатели, 
комфортные условия труда сотрудников. В новых БелАЗах более совершенная система 
вентиляции, удобные сидения, легче ход. Мы стараемся, чтобы каждый работник ЦГОКа 
чувствовал себя хорошо на рабочем месте. В этом году мы закупим еще несколько 
самосвалов", - констатировал генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик, которого 
цитирует пресс-служба. ЦГОК в 2016 году сохранил выпуск товарных окатышей на уровне 
предыдущего года - 2,303 млн тонн, но сократил производство железорудного концентрата 
- на 15,1%, до 5,224 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%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

Запорожский железорудный комбинат  
сократил добычу руды 

07.02.2017 
В 2016 г. - по сравнению с 2015 г., Запорожский железорудный 

комбинат (город Днепрорудный Васильевского района) сократил добычу 
железной руды на 4,03% (или на 189,3 тыс. тонн).  

Также сообщается, что в 2016 году потребителям было отгружено 4494,5 тыс. тонн 
железорудного сырья, пройдено 14,109 тыс. погонных метров горных выработок и 
пробурено 425,931 погонных метров эксплуатационных скважин. Также сообщается, что 
для реализации инвестиционных проектов в 2017 году запланировано выделить 800 млн 
гривен. Отметим, в 2015 году ЗЖРК сократил чистую прибыль в 4,9 раза (или на 897 млн 
гривен), при этом сократив чистый доход на 13,5%(или на 335,198 млн гривен). ЗЖРК 
производит товарную железную руду на Южно-Белозерском и Переверзевском 
месторождениях. 51,17% акций ЗЖРК принадлежит компании Minerfin (Словакия), 29,5% - 
комбинату "Запорожсталь" и 19,06% - компании KSK Consulting (Чехия). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mig.com.ua 
 

“Метинвест” признал, что является монополией на рынке  
железнорудного концентрата в Украине 

07.02.2017 
На протяжении, как минимум, последних 4 лет доля “Метинвеста” в 

производстве железнорудного концентрата не опускается ниже отметки в 
64% общего объема его выпуска в Украине.  

Такой вывод можно сделать из данных, приведенных на 456 странице 
Пояснительной записки к схеме по осуществлению реструктуризации долгов “Метинвеста”. 
Так по итогам 2013 года доля 4 ГОКов “Метинвеста” (СевГОК, ИнГОК, ЦГОК и ЮГОК) в 
общенациональном производстве железорудного концентрата составляла 66%, 2014 года - 
66%, 2015 года - 64% и первого полугодия 2016 года - 64%. В документе утверждается, что 
контроль над ЮГОКом “Метинвест” получил только в 2014 году. Однако, неформальный 
контроль над этим предприятием монополия получила еще в 2010 году, после смены 
руководства, в котором активное участие принимал младший партнер Рината Ахметова по 
“Метинвесту” Вадим Новинский. 
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МЭРТ не смогло забрать у Ахметова  
госпредприятие Укрмеханобр 

10.02.2017 
Харьковский апелляционный хозяйственный суд оставил 

госпредприятие Укрмеханобр за ММК им. Ильича Рината Ахметова. Об 
этом говорится в постановлении суда от 3 февраля. 

В ноябре Хозяйственный суд Харьковской области признал за ММК им. Ильича право 
аренды имущественного комплекса Укрмеханобра и обязал региональное отделение Фонда 
государственного имущества Украины (ФГИУ) в Донецкой области подписать 
дополнительное соглашение о продлении срока аренды до 17 августа 2027 года. При этом 
региональное отделение ФГИУ и Министерство экономического развития и торговли 
обратились в апелляционный суд с просьбой отменить вышеуказанное решение суда и 
отказать в удовлетворении исковых требований ММК им. Ильича. В пресс-службе 
Минэкономразвития сообщили о намерении обжаловать решение суда. МЭРТ отмечает, что 
копия постановления суда апелляционной инстанции не поступала в министерство. После 
получения такой копии и ознакомления с текстом министерство подаст жалобу в Высший 
хозяйственный суд. В июле 2016 года МЭРТ отказался продлевать договор аренды горно-
обогатительного комбината Укрмеханобр, который ММК арендует с 2005 года. В августе 
Метинвест также обращался к президенту Петру Порошенко с заявлением о попытке 
рейдерского захвата Укрмеханобра. Договор об аренде комплекса Укрмеханобра был 
подписан между ФГИУ и ММК им. Ильича 14 июля 2005 года сроком на пять лет. Затем 
аренду продлили до августа 2016. Укрмеханбор обеспечивает 90% потребности доменного 
цеха ММК им.Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. Арендная плата за 
использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ РУД (ВОГНЕТРИВИ) 

 
ЧАО «Запорожогнеупор» подвел итоги  

производства за январь 2017 г. 
08.02.2017 

ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по 
производству огнеупоров, в январе 2017 г. увеличил объем производства 
неформованных огнеупоров на 62% по сравнению с январем 2016 года 

В январе 2017 года произведено 622 тонны неформованных огнеупоров. В том 
числе, 240 тонн огнеупорных бетонов и масс и 382 тонны утепляющих и шлакообразующих 
смесей. Отметим, ЧАО "Запорожогнеупор", по итогам 2016 г. нарастило объем налоговых 
отчислений в местный бюджет на 74% - до 29,655 млн грн (в 2015-м – 17,038 млн грн). Как 
сообщается в пресс-релизе предприятия, ключевыми факторами увеличения налоговых 
отчислений в 2016 году стали рост заработной платы сотрудников на 23% и рост платы на 
землю. ЧАО в 2016 году уплатило в бюджеты всех уровней 220 млн 971,60 тыс. грн. В сумму 
перечислений входят налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех 
уровней и в государственные целевые фонды. В 2015 году на эти цели было направлено 
224 млн 539,2 тыс. грн. ЧАО "Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по 
производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит 
шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, 
периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и 
неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в 
Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. "Запорожогнеупор" входит в 
группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем 
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО 
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ЧАО "Запорожогнеупор" 
 
 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Январский импорт кокса на Украину  

в основном шел из России 
07.02.2017 

Украина в январе 2017 г. снизила импорт кокса  и полукокса на 
14,4% в годовом сравнении до 76,144 тыс. тонн., но в денежном выражении 
этот импорт вырос на 44,5% - до $17,183 млн. 

Согласно статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, ввоз 
осуществлялся в основном из РФ (51,37% поставок в денежном выражении), Польши 
(47,80%) и Чехии (0,83%). Преимущественно ввозя это сырье, Украина одновременно 
наращивает и экспорт кокса, причем по крайне низким ценам. По объемам экспорт кокса 
вырос на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,883 тыс. тонн 
и подорожал на 21,6% - до $1,611 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию 
(31,04% поставок в денежном выражении), Болгарию (28,24%) и Литву (16,51%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 

 
Донецкий метзавод в январе сократил 

выплавку чугуна на 12,2%   
10.02.2017 

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу 
"Донецксталь", в январе 2017 года сократил выплавку чугуна на 12,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 43 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре 
было выплавлено 51 тыс. тонн чугуна. Выплавка стали на предприятии не осуществляется 
в связи с закрытием мартеновского производства в апреле 2012 года и продолжением 
строительства сталеплавильного комплекса. Как сообщалось, ДМЗ в 2016 году нарастил 
выплавку чугуна на 38,2% по сравнению с 2015 годом - до 778 тыс. тонн. Завод 
специализируется на производстве более 290 профилеразмеров сортового и фасонного 
проката, толстого и судового листа. ЧАО "Донецксталь-метзавод" создано на 
производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). 
Специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и 
торговле коксом (40%). ДМЗ входит в группу "Донецксталь", в составе которой также ЧАО 
"Донецксталь" – металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО 
"Макеевский коксохимический завод", АО "Шахтоуправление "Покровское" (ранее - 
"Красноармейская-Западная №1") и др. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 МІДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Китайцы хотят инвестировать в волынское  
месторождение меди 

06.02.2017 
Крупные китайские компании заинтересованы в том, чтобы 

инвестировать средства в месторождение меди на Волыни. Об этом 
рассказал председатель Волыньсовета Игорь Палица. 

«В жиричевском месторождении меди в Ратновском районе уже заинтересованы 
крупные китайские компании. Они знают о нем еще с Советского союза. Они уже готовы 
строить завод по производству кабелей, полупроводников и всего, что делается из меди», - 
отметил он во время эфира на телеканале «Новая Волынь». Все, что нужно, говорит 
председатель облсовета, - начать разработку месторождения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 
 

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Керівництво «ОГХК» готувалося приватизувати  

підприємство на свою користь 
09.02.2017 

Звинувачення у буцімто зриві приватизації та блокуванні 
високоприбуткової діяльності ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 
(далі – «ОГХК») не відповідають дійсності. 

З матеріалів розслідування, зібраних під процесуальним керівництвом прокурорів 
САП, зокрема аудіозапису телефонних розмов одного з підозрюваних, вбачається, що 
керівництво компанії, готувалося до здійснення приватизації «ОГХК», ймовірно, на свою 
користь. Крім того, організатори схеми не бажали розвивати компанію, виводили з неї 
фінансові ресурси, скорочували працівників, при цьому домовляючись про постачання 
продукції на тимчасово окуповану територію на Сході країни. Досудове розслідування за 
даними фактами триває. Нагадуємо, детективи НАБУ наприкінці січня затримали 
посадових осіб ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» за підозрою у зловживанні 
службовим становищем, що завдало збитків підприємству на суму понад 300 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НАБУ 

 
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ФГИ Украины намерен выставить госпакет "ЗАлКа"  

на продажу в сентябре-2017  
06.02.2017 

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует в сентябре 2017 г. 
выставить на продажу 68,0095% ПАО "Запорожский производственный 
алюминиевый комбинат" ("ЗАлК"). 

Соответствующий пункт содержится в перечне объектов, подлежащих 
приватизации в сентябре текущего года, в соответствии с планом-графиком, 
обнародованном в газете "Ведомости приватизации" в понедельник. Приватизация будет 
проходить на конкурсной основе с открытым предложением цены по принципу аукциона. 
Как сообщалось, решение о возврате государству 68% акций ЗАлКа принял в мае 2011 года 
Киевский апелляционный хозяйственный суд на основании невыплаты "РусАлом" 
инвестобязательств при покупке этого пакета. Во исполнение данного решения акции 
были переданы в ФГИ только в июне 2015 года. В свою очередь "дочки" "РусАла" Emergofin 
B.V. и Velbay Holdings Ltd. после проигрыша в украинских судах 25 октября 2016 года 
обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с 
запросом относительно начала арбитражного процесса против Украины, подав требование 
о компенсации инвестиций в ЗАлК. Кроме того, как отмечал "РусАл", неприязненные 
действия со стороны Украины в адрес компании были расширены недавно за счет 
включения структур "РусАла" в санкционный список. Как считает "РусАл", эти действия 
были ответом на попытки компании защитить ЗАлК от "экспроприации". Верховный суд 
Украины (ВСУ) 1 декабря 2016 года отклонил иск "дочки" "РусАл" Velbay Holding Limited о 
пересмотре возврата 68% акций ЗАлКа государству. Законность возврата 68% акций 
"ЗАлКа" в конце сентября 2016 года подтвердил Высший хозяйственный суд Украины 
(ВХСУ). Приватизация ЗАлКа состоялась в 2004 году, когда покупателем указанного пакета 
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 настоящее время у ОК "РусАл" осталось 29,54% ЗАлКа 
(контролируется через кипрскую Velbay Holding Ltd.). Российской компании в Украине 
принадлежит также Николаевский глиноземный завод (НГЗ). 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. По данным руководства 
"ЗАлКа", "РусАл" уничтожал украинского конкурента на рынке алюминия путем демонтажа 
и реализации по существенно заниженной цене оборудования электролизного цеха, 
вывода из состава комбината Глуховского карьера кварцитов, фиктивного формирования 
кредиторской задолженность перед подконтрольными российской стороне оффшорами. 
Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в год и являлся единственным в 
Украине производителем первичного алюминия. 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. Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 
682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшило відвантаження  
металопрокату довжиною 14 м 

09.02.2017 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшило відвантаження 

металопрокату довжиною 14 м, забезпечивши доставку продукції в порт 
за допомогою залізничного транспорту, що раніше було неможливо.  

Рішення щодо залізничних перевезень даної продукції дозволить підприємству в 
три рази збільшити обсяг відвантаження споживачам 14-метрової міри арматурного 
прокату - до 15 тис. тонн на місяць. Раніше доставка металопрокату довжиною 14 м в порт 
здійснювалася виключно автомобільним транспортом. При цьому не усі довгомірні 
автомобілі можуть перевозити таку продукцію, оскільки стандартні довжини прутків 
металопрокату в Україні та інших країнах не перевищують 12 метрів. З освоєнням нового 
латиноамериканського ринку збуту та збільшенням кількості замовлень на 14-метрову 
продукцію від європейських країн і Ізраїлю потреба у відвантаженні зростає. Оскільки в 
стандартний напіввагон така довжина не вміщується, були задіяні напіввагони з 
торцевими дверима, що відкриваються. Дана ініціатива підвищить 
конкурентоспроможність ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і дозволить повністю 
задовольнити потреби своїх клієнтів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «АМКР» 
 

 
 КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

ИНТЕРПАЙП вышел на рынок железнодорожных 
 колес Саудовской Аравии 

10.02.2017 
Компания ИНТЕРПАЙП поставила первую партию железнодорожных 

колес Saudi Railways Organization, национальному оператору железных дорог 
Саудовской Аравии. 3 тыс. штук колес уже прибыли в порт Даммам. 

Общий объем поставки под брендом KLW саудовской железной дороге составляет 14 
тыс. штук. ИНТЕРПАЙП произведет и поставит 3 типоразмера колес для грузовых вагонов и 
локомотивов диаметрами 838 мм, 920 мм и 1046 мм. Отгрузки будут продолжаться до 
конца весны 2017 г. Право поставлять железнодорожную продукцию в Saudi Railways 
Organization Компания получила в рамках тендера, выигранного в 2016 г. Это первый 
долгосрочный контракт на поставку ж/д колес в Саудовскую Аравию. Для ИНТЕРПАЙП это 
перспективный растущий рынок, т.к. Saudi Railways Organization – один из крупнейших 
операторов железных дорог на Ближнем Востоке, а в стране активно развивается 
железнодорожная инфраструктура. Александр Гарькавый, коммерческий директор по 
продажам ж/д продукции: «Особенность эксплуатации подвижного состава в Саудовской 
Аравии – повышенный износ колес из-за специфических климатических условий. Колеса 
KLW удовлетворяют требованиям заказчика. При этом мы будем работать не только над 
поставками существующих продуктов, но и совместно с железной дорогой вести поиск 
технических решений для увеличения жизненного цикла колес в агрессивной среде». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП» 
 

 
Пінчук «виграв» перші з чвертьмільярдних тендерів залізниці,  

піднявши ціну коліс на 5% проти минулого року 
10.02.2017 

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська 
залізниця» 2-6 січня оголосила 22 тендери на придбання суцільнокатаних 
коліс на загальну очікувану суму 248,14 млн грн.  

На шести з них перемогає ТОВ «Інтерпайп Україна». Про це повідомляється у системі 
«Прозорро». Дві великі закупівлі на 127,29 млн грн. та 50,92 млн грн. були оголошені 
окремо по процедурі з публікацією англійською мовою. Перша з них перебуває на етапі 
попередньої кваліфікації учасників «Інтерпайп Україна» і ТОВ «Бізнес Глобал», а щодо 
другої триває подача пропозицій. Ще 69,93 млн грн., або чверть усього «колісного» бюджету 
припало на 20 тендерів з очікуваною вартістю 3,50 млн грн. кожен. За оцінкою сайту 
«Zалізниця без корупції», дроблення предмету закупівлі дозволило залізничникам 
застосувати процедуру звичайних відкритих торгів, адже закон «Про публічні закупівлі» 
зобов’язує публікувати англійською мовою лише тендери з очікуваною вартістю більше 
133 тис євро (3,70 млн грн.). У п’яти з 20 випадків уже пройшли аукціони, на яких без 
жодного кроку по зниженню ціни переміг «Інтерпайп Україна» з однаковими пропозиціями 
по 3,31 млн грн., що на п’ять відсотків менше від очікуваної суми. Колеса діаметром 957 зі 
ступицею 175 мм та 190 мм коштують 14 520 грн. за штуку. Торік у червні залізничники за 
287,74 млн грн. замовили їх цьому ж постачальнику на п’ять відсотків дешевше – по 13 800 
грн. У 2015 році колеса купували в «Інтерпайп Україна» по 11 112 грн., у 2014 році – по 6 146 
грн., а в 2013 році – по 6 400 грн. На аукціонах єдиним конкурентом була харківська фірма 
«Бізнес Глобал» Інни Лашко з Дніпра, яка також керує дніпровським ТОВ «Арт-Холдинг» 
Олександра Лашка. «Арт-Холдинг» має спільний номер телефону 0567900783 із ТОВ 
«Метінвест» росіянина Михайла Щеголевського. Останнє у свою чергу використовує номер 
0562389494 разом із ТОВ «Фірма «Дайм» Михайла та Марії Пінчуків – батька та доньки 
Віктора Пінчука. Компанія «Бізнес глобал» неодноразово програвала на тендерах 
«Інтерпайпу» з незначною різницею. А на минулорічних торгах ПАТ «Укргазвидобування» 
взагалі виклала у пропозиції на своєму бланку текст самого «Інтерпайпу».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
 
 

 
 

Черкасский «АЗОТ» полностью возобновил производство  
аммиака и карбамида 

06.02.2017 
ПАО «АЗОТ», входящее в группу OSTCHEM (объединяет предприятия 

азотной химии Group DF), возобновило работу основных цехов по 
производству азотных удобрений (цеха аммиака и двух цехов карбамида). 

«Мы завершили комплекс плановых мероприятий по проведению капитальных 
ремонтов основных цехов и вывели на плановые уровни загрузки цех по производству 
аммиака (А-5) (1630 тонн аммиак/cутки), два цеха по производству карбамида (М-2 и цех 
М-6) c загрузкой 1100 и 1020 тонн карбамида/cутки соответственно. Мы наращиваем 
объемы производства в первую очередь для того, чтобы обеспечить азотными 
удобрениями украинский АПК, – прокомментировал Виталий Скляров, Председатель 
Правления ПАО «АЗОТ» OSTCHEM.  – Нет сомнений в том, что заводы OSTCHEM без проблем 
произведут для весенней посевной столько удобрений, сколько украинский рынок будет в 
состоянии купить. Химическая отрасль должна постепенно выходить из стагнации, 
потребление будет расти. Восстановление мировых цен на карбамид и успешное введение 
Украиной заградительной пошлин способствует тому, что украинские заводы со временем 
будут наращивать обороты. Возобновление производства выгодно всем: это и 
дополнительные налоги в бюджет, и рабочие места в регионах». По оценке Марии 
Беззубовой, директора по маркетингу, стратегическому анализу и планированию Ostchem, 
потребление удобрений украинским рынком может вырасти на 5% – с 1,54 млн т в 2016 
году до 1,6 млн т в 2017 (в действующем веществе N). Запуск трех цехов на Черкасском 
«Азоте» позволил увеличить объемы производства в других работающих цехах. Запуск цеха 
аммиака А-5 дал возможность загрузить до полной проектной мощности цех по 
производству аммиачной селитры (М-9). В цехе М-9 суточная выработка увеличена с 2500 
до 3200 тонн аммиачной селитры/cутки. В свою очередь, увеличение производства 
аммиачной селитры (цех М-9) и пуск цеха карбамида М-6 позволило увеличить 
производство карбамидо-аммиачной смеси (КАС) в цехе М-7 (до 1600 тонн в сутки). … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Group DF» 
 

 
Збори акціонерів ОПЗ прийняли рішення про попереднє надання  

згоди на передачу в оренду майна товариства 
07.02.2017 

Збори акціонерів ПАТ «Одеський припортовий завод», які відбулися в 
м. Южне 6 лютого 2017, прийняли важливі для подальшої діяльності 
підприємства рішення. Про це повідомляє прес-центр ФДМ України. 

Збори погодили реструктуризацію боргу Товариства перед ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» на умовах, визначених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1018-р. Також збори прийняли рішення про 
попереднє надання згоди на передачув оренду майна Товариства та передачу в 
комунальну/державну власність об’єктів, що не задіяні у виробничому процесі Товариства, 
або їх продаж. Наглядова рада ОПЗ прийняла рішення про скликання 06 лютого 2017 року 
позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статті 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства» та згідно зі Статутом AT "ОПЗ" 11 січня 2017 року. 24 січня 2017 
року Фондом державного майна України як органом управління корпоративними правами 
держави в ПАТ«Одеський припортовий завод» було оголошено про прийом пропозицій від 
зацікавлених осіб щодо реалізації шляхів відновлення роботи Товариства. Фондом 
опрацьовуються наступні варіанти взаємодії з потенційними інвесторами та партнерами, а 
саме: передача в оренду майна товариства (як цілісного майнового комплексу, так і 
окремих об’єктів нерухомого майна);  здійснення товариством операцій з давальницькою 
сировиною (природним газом) для цілей його переробки в карбамід та аміак; передача 
майна товариства в управління; придбання товариством природного газу. Фонд чекає 
пропозицій в строк до 24 лютого 2017 року … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ФДМ України 
 

Кто купил завод "Карпатнефтехим" у  
российского "Лукойла" 

07.02.2017 
Антимонопольный комитет предоставил разрешение на покупку 

более 75% акций Lukoil Chеmical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит 
100% ООО "Карпатнефтехим" (Калуш Ивано-Франковской обл.). 

Согласно сообщению, компании Techinservice Limited (Лондон, Великобритания) 
разрешено купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical, не указанному физлицу-
гражданину Украины через Xedrian Holding Ltd (Кипр) - более 75% Lukoil Chеmical. По 
данным Лига.Бизнес, Techinservice Limited - компания, зарегистрированная в Лондоне. Она 
является дочерней структурой компании предприятия Техинсервис, которое производит в 
Украине биоэтанол. Сегодня Лига уточнила, что покупателями завода являются бизнесмен 
Игорь Щуцкий и еще один человек, имя которого не называется. Щуцкий купил у Лукойла 
до 50% "Карпатнефтехима". "Сумма сделки составила $25 млн на двоих покупателей. У нас 
будут почти равные доли (в Карпатнефтехиме. - Ред.)", - цитируется Щуцкий. Одним из 
главных видов сырья для "Карпатнефтехима" является сжиженный углеводородный газ 
(СУГ). В декабре прошлого года по инициативе депутата от Народного фронта Олега 
Крышина, Верховная Рада освободила импорт СУГ в качестве сырья для производства 
этилена от уплаты акциза. Единственный производитель этилена в Украине - 
"Карпатнефтехим". (Абзац исправлен после публикации.). "Планируем запустить 
"Карпатнефтехим" в апреле или в крайнем случае в мае этого года. При 100%-ной базовой 
загрузке завод сможет производить до 250000 тонн этилена",- говорит Щуцкий. По его 
прогнозам, ежемесячно предприятие будет потреблять до 35тыс. тонн сжиженного газа в 
качестве сырья. В прошлом году Украина импортировала от 70тыс. тонн - 100 тыс. тонн СУГ 
в месяц. В целом за 2016 года - 1,1 млн тонн. Напомним, что в конце декабря 2016 года 
министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что 
работа ООО "Карпатнефтехим" возобновится после упразднения Верховной Радой акциза 
на сжиженный газ и некоторые виды дизтоплива, ввозимые для нужд этого предприятия. 
"Мы посчитали, что у них есть 12% рентабельности (после упразднения акциза - ред.), и 
поэтому они запускаются", - сказал министр. Насалик тогда добавил, что ему сложно 
гарантировать пуск предприятия, поскольку собственником является российский 
"ЛУКОЙЛ", однако парламент создал для этого экономические предпосылки. Верховная 
Рада Украины в декабре приняла законопроект №5132, которым с 1 января 2017 г. 
существенно снижены ставки акцизов на импорт фракции чистого бутана (изобутан и н-
бутан). Игорь Насалик ранее трижды избирался на должность городского головы Калуша. 
ООО "Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, 
хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с 
неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не 
запущен (за исключением недолговременного возобновления работы производства ПВХ).  

 
 
 

Читать полностью >>>  
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Ахметов пришел за деньгами  
к Близнюку 

08.02.2017 

Как выяснил «ОЛИГАРХ», 20 февраля хозяйственный суд 
Донецкой области готовится дать старт делу о банкротстве ПАО 
«Краматорский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) - крупнейшего 
в Украине изготовителя тяжелых станков и оборудовани. 

Иск о признании КЗТС банкротом в суд подала компания «ДТЭК Высоковольтные 
сети» (бывшая «Сервис-инвест»), которая входит в группу ДТЭК Рината Ахметова. А на роль 
распорядителя имущества предприятия уже отобрана кандидатура арбитражного 
управляющего из Днепра Андрея Палкина. Основным акционером ПАО «Краматорский 
завод тяжелого станкостроения» является зарегистрированная на Кипре компания KZTS 
Holdings Limited. Ей принадлежит 97,7% акций предприятия. Сам завод называет своим 
бенефициаром Людмилу Ульященко - члена наблюдательного совета КЗТС, работавшую на 
протяжении последних лет его директором по экономическим вопросам. Впрочем, 
реальными хозяевами завода тяжелого станкостроения считаются члены семьи Анатолия 
Близнюка - бывшего председателя Донецкой областной государственной администрации 
(в 2010-2011 г.) и экс-министра регионального развития, строительства и ЖКХ (в 2011-
2012 г). Это подтверждается тем, что в наблюдательный совет КЗТС с 2015 года входит его 
сын Сергей Близнюк и невестка Елена Близнюк. Разборки ДТЭК с Краматорским заводом 
тяжелого станкостроения идут уже несколько лет. Только в прошлом году компания 
Ахметова добилась решений хозсуда Донецкой области о взыскании с предприятия более 
13 млн. гривен долга за потребленную электроэнергию. Предприятие Близнюков пыталось 
в судах по максимуму уменьшить сумму выплат, жалуясь на свое тяжелое финансовое 
положение (в 2015 г. выручка предприятия действительно упала в сравнении с 2014 г 
наполовину до 109 млн гривен, а убыток превысил 125 млн. гривен) и пребывание на 
территории проведения АТО. Впрочем, ДТЭК это не останавливало, и с ее подачи в 2016 г. 
суд неоднократно обязывал КЗТС погасить долги. О том, насколько серьезно завод 
Близнюков достал компанию Ахметова, говорит тот факт, что в августе ДТЭК получила 
разрешение суда на прекращение поставок электроэнергии на КЗТС и пломбирование 
устройств ее подключения. Что может дать Ахметову открытие дела о банкротстве КЗТС? 
Во-первых, само начало этого процесса может отрезать Краматорский завод от снабжения 
своей продукцией государственных заказчиков. По сведениям «ОЛИГАРХА», в прошлом 
году завод регулярно участвовал в тендерах «Укрзализныци» (последний из них -на 
поставку электроскатоподъемника за 1,314 млн. гривен - был выигран заводом Близнюков 
в декабре 2016 г). Лишаться такого перспективного фронта работ ему явно не с руки, и это 
может подстегнуть предприятие выполнять свои обязательства. Во-вторых, ДТЭК может 
попытаться взять сам процесс банкротства в свои руки (для этого его инициатору нужно 
найти точки соприкосновения с будущим распорядителем имущества). Впрочем, лишение 
контроля над своим активом семье Близнюков вряд ли грозит. Как указывают источники 
«Олигарха», большая часть кредиторской задолженности завода тяжелого станкостроения 
приходится на две компании из орбиты семьи бывшего губернатора Донецкой области - 
кипрскую KME Invest Green Energy Limited (более 335 млн. гривен на начало 2016 г.) и 
«Украшинвест» (125 млн гривен). И если дело дойдет до формирования комитета 
кредиторов завода, именно они, скорее всего, получат над ним контроль.  

 

Читать полностью >>>                                                            © Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ» 
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 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ  

 
Энергомашспецсталь заключила контракт с  

ЕВРАЗ-ДМЗ на поставку валков 
10.02.2017 

ПАО «Энергомашспецсталь» изготовит партию рабочих валков для 
ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ». Контракт на поставку продукции был заключен в 
январе 2017 года.  

По условиям тендера на ЭМСС будет изготовлено 14 рабочих валков общим весом 
175,3 т. Валки предназначены для сортопрокатного стана Днепропетровского 
металлургического завода. На ЭМСС продукция пройдет полный цикл производства, 
включая выплавку стали, ковку, термическую и механообработку. Срок поставки валков 
заказчику – март-август 2017 г. Напомним, ПАО «Энергомашспецсталь» поставит партию 
полигональных слитков немецкой компании SSK von Schaewen Wetter. Заготовки будут 
изготовлены из конструкционных марок сталей и будут отправлены заказчику в марте 
текущего года. Масса всей партии составит 658 т. Слитки выступят в качестве сырьевой 
базы, из которых произведут детали для разных отраслей промышленности. Компания von 
Schaewen AG, с которой ЭМСС сотрудничает более 10 лет, занимается производством и 
реализацией кованой продукции, сварных конструкцій и рабочих деталей оборудования… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «Энергомашспецсталь» 
 

 
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ 

 
Харьковский подшипниковый завод продемонстрирует 

энергоэффективные решения 
06.02.2017 

ХАРП представит инновационные решения, позволяющих повысить 
надежность и производительность сельскохозяйственной техники, на 
крупнейшей агропромышленной выставке «Зерновые технологии». 

На стенде выставки будут представлена продукция, как давно нашедшая успешное 
применение в сельском хозяйстве, так и широкий ассортиментный ряд новых линеек 
продукции ХАРП. Среди образцов, которые будут демонстрироваться на стенде – 
ассортимент шариковых радиальных однорядных подшипников HARP AGRO (так 
называемых «миллионников»), а также подшипников HARP AGRO с уникальным 
уплотнением повышенной герметичности X-SHIELD, что позволяет подшипникам 
эффективно работать в запыленной среде, жестких условиях эксплуатации сельхозтехники. 
Среди других инноваций на стенде ХАРП будет представлена линейка ступичных 
подшипниковых узлов HARP AGRO UNIT, в которых применен принцип трехбарьерной 
защиты, обеспечивающей надежную защиту от любого типа загрязнений. Ноу-хау в 
области закалки стали значительно увеличивает износостойкость узла, а самые 
современные технологии производства обеспечивают высокую прочность и надежность, 
максимальную стойкость при любых условиях эксплуатации. Посетители выставки также 
смогут ознакомится с надежными решениями, реализованными в новой линейке 
корпусных подшипников Y-типа – аналогов YAR, YET, YEL и линейкой корпусных узлов на 
базе данных подшипников. Они комплектуются уплотнением повышенной герметичности 
X-SHIELD, что обеспечивает надежную защиту от попадания грязи, пыли и влаги.  

 
 

Читать полностью >>>  
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ПАО «ПААЗ» в 2017 г. стартовал  
ростом продаж 

08.02.2017 
ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», предприятие группы КрАЗ 

и основной поставщик Кременчугскому автозаводу тормозной аппаратуры, 
удачно стартовал в 2017 году, продемонстрировав рост продаж в январе. 

В предыдущем месяце предприятие на 21,8% увеличило объем реализации 
продукции, относительно аналогичного периода прошлого года, на сумму  более 4 млн. грн. 
Из общего объема проданных товаров  тормозной аппаратуры реализовано почти на 3,6 
млн.грн., что на  39% превышает аналогичный прошлогодний показатель. В основном в  
январе текущего года продукция завода отгружалась на экспорт, доля которого в общем 
объеме продаж составила 71,5%, где  тормозная аппаратура – 80,7%. Напомним, Полтавский 
автоагрегатный завод за 12 месяцев 2016 года на 8,6% к 2015 году увеличил объем 
реализации продукции.  В прошлом году предприятие реализовало товаров на  143,2 млн. 
грн.  При этом продажи  тормозной аппаратуры составила почти 115 млн. грн. (прирост к 
2015 году 3,8%), товаров народного потребления – более 23 млн.грн. (рост на 39%). В 
общем объеме отгруженной в  2016 году продукции экспортные поставки составили 
большую половину -  68,5%, в которых доля  тормозной аппаратуры – 78,9%. По 
результатам работы в минувшем году ПАО «Полтавский автоагрегатный завод» на 57,4%  
увеличил объем поставок в Беларусь, возобновил отгрузки, в основном  новым 
контрагентам, в Азербайджан, Кыргызстан, Грузию и Швецию. В целом, по итогам 2016 
года, доля отгруженной на экспорт продукции возросла на 6,5%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. 

 

Читать полностью >>>  
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Huawei открыла сервисный  
центр в Киеве   

10.02.2017 

Китайская Huawei Technologies Co, занимающая 3-е место в мире по 
объему продаж смартфонов, 9 февраля открыла в Киеве свой первый в 
Украине сервисный центр. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, центр будет предлагать клиентам услуги 
ремонта устройств Huawei . В нем также будет представлена линейка продуктов компании. 
"Наша компания активно инвестирует в создание сервисной инфраструктуры на 
глобальном уровне. Открывая эксклюзивный сервисный центр в Украине, мы стремимся 
обеспечить премиальный уровень обслуживания и предоставить широкий спектр услуг для 
наших пользователей", – цитируется в сообщении руководитель департамента Huawei BG в 
Украине Кевин Чжоу. Сервисный центр расположен по адресу ул. Русановская набережная, 
8 и будет работать семь дней в неделю. Он будет проводить также бесплатную диагностику 
смартфонов компании, устранение неполадок или замену вышедших из строя 
комплектующих и модернизацию SIM-карт под необходимый формат. "В этом сервисном 
центре мы стремимся сосредоточить все региональные обращения по Украине, которые 
поступают напрямую из 45 украинских приемных пунктов и партнерских розничных 
сетей", - уточнил генеральный директор "Крок-ТТЦ", партнер Huawei по сервисному 
обслуживанию в Украине, Михаил Бумагин. Huawei - мировой лидер в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. Продукция компании представлена 
более чем в 170 странах мира. В компании - 16 исследовательских центров по всему миру. 
На украинском рынке Huawei почти 20 лет. Поставляет оборудование для строительства 
сетей сотовой связи различных стандартов для всех мобильных операторов страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

 
 

Сумським машинобудівникам замовили понад 60 позицій  
запасних частин для АЕС «Чашма» 

10.02.2017 
ПАТ «Сумське НВО» підписало ряд договорів на виробництво деталей 

та пристроїв до відцентрових насосів АЦНА 25-180, що експлуатуються на 
атомній електростанції «Чашма» (Китай). 

Сумське НВО не вперше співпрацює з АЕС «Чашма», куди в попередні роки 
відвантажено чимало насосного устаткування типу АЦНА 25-180, ЦНА 50-90, ЦНА 50-90-1. 
Нині ж, готуючись до проведення планових регламентних робіт на енергоблоках №2, 3, 4, 
китайські партнери знову ж таки віддали перевагу СНВО, замовивши цілий спектр деталей 
та пристроїв до відцентрових насосів АЦНА 25-180. Мова загалом йде про більше 60 позицій 
виробів. Відправити їх замовнику необхідно буде вже в найближчі місяці. Відзначимо, 
портфель замовлень Сумського науково-виробничого об’єднання поповнився контрактом 
на постачання низки устаткування для АЭС «Куданкулам» (Індія). Зокрема, першу партію 
готової продукції на об’єкті очікують наприкінці поточного року. За повідомленням 
начальника бюро продажів обладнання для АЕС Анни Петренко, новим договором з 
індійськими атомниками передбачається виробництво кожухотрубних теплообмінників та 
змішувачів для енергоблоків №3 і 4 тамтешньої АЕС. Кількісно йдеться про чотири 
охолоджувачі дистилятора, шість змішувачів, а також два охолоджувачі випару 
розширювача дренажів. Нагадаємо, у ПАТ «Сумське НВО» відбулася процедура приймання-
здавання чергової партії запасних частин до головних циркуляційних насосів ГЦН-317, 
котра виготовлялася на замовлення компанії EURO PUMPS TECH, s.r.o. Договір, який 
охоплював близько 20 найменувань деталей для словацьких АЕС «Моховце» та «Ясловське 
Богуніце», заводчани виконали своєчасно і на найвищому фаховому рівні, чим вчергове 
приємно порадували європейських колег. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Сумське НВО» 
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Україна закуповує російські двигуни для БТР  
через фірму з Молдови 

09.02.2017 
Російські двигуни для української військової техніки купують за 

завищеними цінами через фірми з Молдови. Про це йдеться у сюжеті 
Слідства.інфо, передає служба новин порталу zaxid.net 

Згідно з інформацією журналістів, щоб не купувати мотори напряму з Росії, дочірнє 
підприємство «Укроборонпрому» «Укрінмаш» провело закупівлю 20 двигунів для 
українських БТР-80 через молдавські фірми–посередники. За інформацією журналістів, 
молдавсько-українська компанія придбала на російському заводі КАМАЗ 20 двигунів і на 
двох вантажівках ввезла їх до Молдови. Там ці двигуни перепродали іншій молдавській 
компанії – «Автопрезент». Вона, у свою чергу, перепродала товар третій компанії, німецькій, 
і вже потім двигуни були продані в Україну. Український оборонний концерн заплатив за 
двигуни по 15 тис. доларів за одиницю. Журналісти з'ясували, що у Молдові комплектуючі 
готові були продати не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ. За даними журналістів, 
через засновників молдавська фірма «APROTEHPRO» пов’язана з братами Бабенками, які 
входять до близького оточення екс-нардепа «Батьківщини» Олександра Дубового. 
Водночас, як повідомляють журналісти, значний вплив на роботу «Укроборонпрому» 
чинить народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з 
питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовой – давній друг Пашинського. 
Нещодавно їх бачили разом, коли вони виходили з Адміністрації президента. Дубовий 
запевнив, що до поставок двигунів відношення не має, а із Пашинським зустрівся 
випадково. Які справи він вирішував в Адміністрації, екс-нардеп говорити відмовився.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

 
 

Міністерство оборони у 2017 році модернізує  
60 літаків і вертольотів 

10.02.2017 
Міністерство оборони України має намір у 2017 році модернізувати 60 

військових літаків і вертольотів. Про це на брифінгу у п'ятницю, 10 лютого, 
повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк. 

«Повітряні сили Збройних сил України продовжують нарощувати бойові здібності. У 
цьому році планується модернізувати та відремонтувати близько 60 літаків і вертольотів», 
- повідомив Гуцуляк і додав, що міністерство спланувало проведення льотно-методичних 
зборів і льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів, авіаційне забезпечення 
бригадних і батальйонних тактичних навчань інших видів ЗСУ з відпрацюванням льотно-
тактичних вправ. Крім того, за його словами, планується модернізувати та відремонтувати 
близько 30 одиниць техніки та озброєння радіотехнічних військ, а також закупити 400 
новітніх зразків техніки зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів. Під час 
багатонаціонального навчання «Cyber Guardian 2017» на полігоні «Шабла» у Болгарії 
зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть участь у тактичному навчанні з бойовою 
стрільбою. На полігоні «Ягорлик» у Херсонській області проведуть бойові стрільби 
підрозділи, озброєні ЗРК «Бук-М1». Окремі радіолокаційні взводи та обслуги 
радіоелектронної техніки Повітряних cил ЗCУ щомісяця виконуватимуть практичні 
маневри з виходом та розгортанням у нових позиційних районах. Також речник 
міністерства поінформував, що цього року відбудеться низка тактико-спеціальних навчань 
з виконанням практичних пусків безпілотних літаків-розвідників, а до проведення занять з 
викладачами та курсантами навчальних закладів повітряних сил ЗСУ активно 
залучатимуться іноземні інструктори країн-членів НАТО. Нагадаємо, раніше повідомлялося, 
що Кабмін виділив понад 90 млн гривень на модернізацію фрегата «Гетьман Сагайдачний».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 
 

Посол США в Україні та керівництво “Укроборонпрому” обговорили  
реформування оборонної промисловості 

10.02.2017 

Посол США в України Марі Йованович та Гедиректор ДК 
“Укроборонпром” Роман Романов обговорили реформування оборонно-
промислового комплексу України, яку Концерн розпочав у 2016 році. 

Керівництво Концерну та делегація Посольства обговорили аспекти застосування 
міжнародних практик управління, які дозволяють створити прозору сучасну структуру 
управління, встановити єдині, загальноприйняті правила гри для міжнародних інвесторів і 
залучити іноземний капітал. Сторони обговорили питання проведення аудиту Концерну 
визнаними на міжнародному рівні компаніями, що дозволяє створити прозору картину для 
міжнародних партнерів. Окрему увагу було приділено постійному розширенню кооперації 
Концерну із приватними підприємствами на виконання програми імпортозаміщення, до 
якої зараз залучено більше 350 підприємств малого та середнього бізнесу. Під час зустрічі, 
посол та керівництво Концерну обговорили застосування сучасних бізнес-підходів, в тому 
числі аналіз ефективності керівництва підприємств Концерну за допомогою показників 
KPI. Керівництво Концерну та делегація Посольства торкнулись питання міжнародної 
виробничої співпраці, серед яких проект із встановлення станцій спостереження у зоні АТО. 
Одна з яких вже працює під Маріуполем та забезпечує цілодобове радіолокаційне та 
оптико-електронне спостереження за надводними, повітряними і наземними цілями на 
відстані до 40 км, онлайн-аналіз та оперативне повідомлення про загрози. Також, Посла 
США було поінформовано про перебіг проекту з виробництва в Україні штурмових 
гвинтівок на базі американської М-16, співпрацю ДП “Виробниче об’єднання “Карпати”, що 
входить до складу ДК “Укроборонпром”, з американською компанією “Delphi”, яка є одним з 
найбільших виробників автокомплектуючих у світі, інших проектів. Керівництво Концерну 
запросило Марі Йованович відвідати виробничі потужності Концерну та взяти участь у  
відкритті спеціальної програми підвищення кваліфікації менеджменту Концерну, яка була 
розроблена викладачами факультету Thunderbird Університету штату Арізона. Відзначимо, 
концерн “Укроборонпром”  розпочав ротацію керівного складу своїх ключових підприємств. 
Це практика європейської системи менеджменту в секторі безпеки. За результатами 
перших моніторингових оцінок, визначено ротацію керівництва 14 підприємств, це біля 
25% від ключових підприємств, серед них ДП “Житомирський бронетанковий завод”, ДП 
“Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова”, ДП “КБ 
“Артилерійське озброєння”, КП “Науково-виробничий комплекс “Іскра” та інші. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Депутатська група з перевірки 
оборонних контрактів провалила свою роботу >>> 

За матеріалами прес-центру ДК “Укроборонпром” 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
Підсумки участі в.о. Голови ДКА Ю.Радченка у Глобальному 

 космічному конгресі (ОАЕ) 
08.02.2017 

З 31 січня по 1 лютого ц.р. делегація ДКА на чолі з в.о. Голови ДКА 
Ю.М.Радченком під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських 
Еміратів взяла участь у Глобальному космічному конгресі в м. Абу-Дабі. 

Під час Конгресу в.о. Голови ДКА провів низку зустрічей з Головою Космічного 
агентства Об’єднаних Арабських Еміратів Халіфом Мохамед аль Ромаіті та Президентом 
Італійського космічного агентства Роберто Батісстоном (Roberto Battiston). На зустрічі з 
Головою Космічного агентства ОАЕ обговорювались можливі напрями співпраці у сфері 
космічної діяльності. Також проведено зустріч з президентом Науково-технічного Центру 
імені Короля Абдулазіза (KACST) його Високістю Принцом Turki bin Saud bin Mohammed Al-
Saud. На зустрічі з Президентом Італійського космічного агентства обговорено поточний 
стан співробітництва України та Італії у сфері освоєння космосу, зокрема в рамках проекту 
«Vega», та домовлено в травні 2017 року підписати міжурядову угоду про співробітництво у 
сфері космічної діяльності. Делегація ДКА на чолі із в.о. Голови ДКА Ю.М. Радченком на 
Глобальному космічному конгресі: директор департаменту космічної політики та розвитку 
ДКА Б.А. Атаманенко, в.о. Голови ДКА Ю.М. Радченко, головний конструктор - начальник 
проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювання та 
телекомунікацій ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» В.М. Маслей, начальник Національного 
центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) В.І. Присяжний. 

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДКА України 
 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
ДП “ЗАВОД 410 ЦА” відремонтував літак Ан-72-100Д 

замовнику з Судану 
05.02.2017 

Після проведення контрольно-відновного обслуговування на літаку 
Ан-72-100Д, ДП “ЗАВОД 410 ЦА” передав повітряне судно Замовнику – 
авіакомпанії «Presidential Flight» Республіки Судан. 

Нагадаємо що 29.08.2016 на ДП “ЗАВОД 410 ЦА” прибув літак Ан-72-100Д Республіки 
Судан для проходження технічного обслуговування. Нагадаємо, 30 грудня 2016 року ДП 
"ЗАВОД 410 ЦА" передав відремонтовану авіаційну техніку замовникам. Після виконання 
технічного обслуговування передано літак Ан-26 Національної гвардії України, а також  
другий літак Ан-72, що належить Силам повітряної оборони Республіки Казахстан. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Азербайджан почне виробництво українських  
літаків Ан-178 

07.02.2017 
Збірку літаків Ан-178 в Азербайджані планується почати в 2018-2019 

роках. Про це заявив посол України в Баку Олександр Міщенко. Повідомляє 
Національний промисловий портал. 

Він нагадав, що між Баку і Києвом є угода про постачання 10 вантажних літаків Ан-
178. Посол додав, що з української сторони готуються два літаки для продажу, решта вісім 
будуть збиратися в Азербайджані. «Йдуть постійні консультації між заступником секретаря 
ради нацбезпеки і оборони України Олегом Гладковським і президентом 
«Азербайджанських авіаліній» (AZAL) Джахангира Аскеровим. AZAL вже будує модулі і 
приміщення, де буде відбуватися процес збирання літаків», – додав він. Нагадаємо, Україна 
з Азербайджаном розширить співпрацю в сфері військово-технічного співробітництва, та 
закупить нову зброю 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Ан-132 – надія Українського 
літакобудування 

07.02.2017 
Київський завод Авіант – лідер українського літакобудування. 

Засноване ще у 1920 р. до сьогодення відоме усьому світу як підприємство 
з випуску літаків марки «АН». 

За свою вікову історію завод випускав літаки, гелікоптери, планери, тролейбуси та 
авіаційне обладнання. На сьогоднішній день завод займається випуском таких типів 
літаків: Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132. Через розірвання відносин з Російською 
Федерацією Антонову довелося шукати не тільки нові ринки збуту продукції, а ще й нові 
компанії для постачання комплектуючих для випуску літаків сімейства Ан-148 та Ан-74. Ці 
складнощі вплинули на колектив, і коли керівництво Саудівської Аравії вийшло з 
пропозицією у створенні з Антоновим власного літака, керівництво Антонова погодилося 
співпрацювати з Королівством Саудівська Аравія в певних питаннях на їх умовах. 
Безумовно створення транспортного літака Ан-132 (як логічне продовження сімейства Ан-
24/26) зможе принести великі інвестиції у компанію Антонов і тим самим надати 
підприємствам роботу на час заміщення комплектуючих з Росії. Проект літака Ан-132 
відкриває ринки не тільки на близькому сході, але й може поновити поставки українських 
літаків в Індію, Африку та Південну Америку. Це проект, що інтегрує у справжнє світове 
майбутнє українське авіабудування і надає можливості для розглядання у майбутньому 
щодо реалізаціі нових проектів з європейськими компаніями. Ан-132 як літак що продовжує 
родовід відомого на весь світ літака Ан-32 стане великою перемогою українських 
авіабудівників на світовому ринку вантажних літаків і забезпечить підґрунтя для розвитку 
українського авіабудування на новому рівні. 

 

Читати повністю >>> 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Украина возобновляет программу строительства  

военных кораблей "Корвет" 
02.02.2017 

Украина возобновляет государственную оборонную программу по 
созданию нового украинского корвета для Военно-морских сил, реализуемую 
с 2009 года в кооперации с западными поставщиками вооружений. 

Об этом сообщил заместитель министра обороны Игорь Павловский в ходе 6-й 
международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа 
и закупка вооружений", организованной Центром Разумкова совместно с Женевским 
центром демократического контроля над вооруженными силами" (DCAF). По данным 
замминистра, в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 
1 млрд грн. Как сообщил Павловский, в настоящее время военное ведомство ведет 
переговоры с судостроительной промышленностью по переуступке заключенного в 2009 
году с Черноморским судостроительным заводом (ЧСЗ, Николаев) контракта на 
строительство корвета. "Уже есть четыре компании, которые хотят строить (корвет - ред.)", 
- сказал он, выделив в числе претендентов КП "Исследовательско-проектный центр 
кораблестроения (Николаев). Напомнив, что новый украинский корвет предназначен для 
выполнения задач в операционной зоне Черного и Средиземного морей, замминистра 
выразил уверенность в потенциале ВТС по программе, в первую очередь со странами 
Балто-Черноморского региона. "Будущее (у проекта  - ред.) есть", - сказал он, при этом 
отметив, что стоимость корабля будет значительно ниже. Как сообщалось, в рамках 
заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2012 году на мощностях ЧСЗ, 
входящего в cудостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима 
Новинского, было начато строительство первого украинского корвета "Владимир 
Великий". Передача головного корабля заказчику, согласно первоначально озвученным 
планам, намечалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета. 
Объем финансирования утвержденной в ноябре 2011 года правительством госпрограммы 
"Корвет" до 2021 года был предусмотрен в 16,2 млрд грн. Из-за неритмичности 
финансирования программы, а также в связи с новой политической ситуацией в стране в 
последние годы ее реализация была фактически заморожена. Ранее планировалось, что в 
общем объеме кооперации по программе доля зарубежных поставщиков вооружений 
составит 24%. В число зарубежных партнеров входили европейские DCNS, MBDA, EuroTorp.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

НА ЧСЗ завершен ремонт теплохода  
«SORMOVSKIY-123» 

07.02.2017 
На Николаевской площадке компании «Smart Maritime Group» 

после завершения ремонта с помощью плавдока спущен на воду 
теплоход «Sormovskiy-123» (бывш. «Pomorie»). 

Как сообщил заместитель главного строителя Николаевской площадки «Smart 
Maritime Group» Игорь Татарченко, за время ремонта на поточно-позиционной линии, 
стартовавшего в ноябре, на судне проведена замена около 100 тонн металла, демонтаж и 
ремонт обеих валолиний, ремонт донно-бортовой арматуры, системы гидравлики, 
люковых закрытий, испытания и ремонт кингстонных ящиков. «Sormovskiy-123» станет 
первым судном, сданным заказчику после ремонта в нынешнем, 2017 году. Тем временем, 
на поточно-позиционную линию ЧСЗ уже заведено судно «Renaissance», объемы 
судоремонта на котором будут определены после проведения дефектации. Также для 
выполнения ремонтных работ в ближайшее время планируется подъем с помощью 
плавдока теплохода «Forward». Отметим, судостроительная компания Smart Maritime 
Group (SMG, Херсон) в 2016 году поддержала ряд важных социальных проектов в регионе 
присутствия, направив на эти нужды свыше 800 тыс. грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Smart Maritime Group» 
 

Флагман ВМС «Сагайдачний» відправляють на модернізацію:  
виділено майже 100 млн грн 

10.02.2017 

Кабінет міністрів України розпорядився виділити на модернізацію 
флагмана українських ВМС «Гетьман Сагайдачний» 91 млн гривень. Про 
це йдеться в розпорядженні уряду від 8 лютого. 

Всього даним розпорядженням на модернізацію військ виділено 6,47 мільярда. 
Серед них 5,6 мільярда на закупівлю нової техніки і модернізацію наявної, також 520 
мільйонів виділено на дослідницькі розробки повідомляє інфорезіст. 242 мільйони 
планується витратити на створення Єдиної автоматизованої системи управління 
ЗСУ.Командувач ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко підтвердив InfoResist виділення 91 
мільйона на флагман ВМС і повідомив подробиці його модернізації. «Ми плануємо 
проводити ремонт і модернізацію одночасно. На «Сагайдачний» буде встановлено нове 
сучасне обладнання, як українського так і зарубіжного виробництва. Планується заміна 
радіолокаційних систем і артилерії. Одним словом корабель приведемо до знаменника, 
який відповідає сьогоднішнім вимогам до кораблям такого типу », – сказав Воронченко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

На АСРЗ идет аварийный ремонт  
теплохода «Манасса» 

10.02.2017 
Турецкий теплоход «Манасса», прибывший на АСРЗ за судовой партией 

пшеницы, в момент запуска двигателей после стоянки на рейде 29 декабря 
запросил на предприятии аварийный ремонт.  

В частности, верхнего вала с подшипниками редуктора главного двигателя. После 
разборки верхней части редуктора – вала с подшипниками - специалисты сделали 
заключение, что вал лопнул пополам и не подлежит ремонту. Пока экипаж ждет вал с 
подшипниками, скорость сборки которого зависит исключительно от сроков поставки 
сменно-запасных частей с турецкой стороны, специалистами АСРЗ выполнен капитальный 
ремонт стояночного дизель-генератора судна. 6 февраля дизель-генератор ОТК и 
заказчику, и установлен на судно. Отметим, согласно договору, заключенному по системе 
«Прозоро», в максимально сжатые сроки произведена утилизация отслужившего свой срок 
несамоходного сухогруза «Бирск» румынской постройки принадлежащего Бердянскому 
морскому порту. За три месяца с момента передачи судна АСРЗ, которая состоялась 16 
декабря 2016 года, по отработанной методике, вначале на воде, а затем в доке, поэтапно 
выполнена полная утилизация сухогруза. Все этапы физической разделки от дегазации 
топливных цистерн и машинного отделения до разборки, порезки и дробления, выполнены 
силами коллектива АСРЗ: судоремонтников, механиков, электриков и такелажников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра АСРЗ 
 
 
 
 

 
Шість кораблів та суден ВМС ЗС України  

станут на доковий ремонт 
11.02.2017 

У Військово-Морських Силах тривають роботи з відновлення технічної 
готовності корабельного складу та суден забезпечення. Із держбюджету 
заплановано виділити на виконання цього завдання близько 28 млн грн.  

Уже на початку січня на сайті електронної системи державних закупівель РroZorro 
опубліковано тендерну документацію, що стосується докового ремонту фрегата «Гетьман 
Сагайдачний» (U130), артилерійського катера «Скадовськ» (U170), судна розмагнічування 
«Балта» (U811), навчального катера «Чигирин» (U540), а також морського водолазного бота 
«Нетішин» (U700). Також, Кабінет Міністрів своєю постановою від 8 лютого 2017 року №81-
р затвердив розподіл коштів за бюджетною програмою розвитку озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України, відповідно до якого на ремонт та модернізацію фрегата 
«Гетьман Сагайдачний» спрямують 91 млн грн. Як повідомив начальник Управління 
експлуатації й судноремонту командування ВМС ЗС України капітан І рангу Володимир 
Шевченко, зокрема, на флагмані національного флоту судноремонтне підприємство, що 
виграє тендер, здійснить плановий доковий ремонт корабля, ремонт корпусних 
конструкцій надбудови, а також поточний і підтримувальний ремонт ракетно-
артилерійського та мінно-торпедного озброєння. «Доковий ремонт цього корабля - це 
очищення, огляд і фарбування підводної частини його корпусу, донної арматури та 
цистерн, - зазначив Володимир Шевченко. - Крім цього, ми плануємо здійснити поточний 
ремонт рулів, ліній валів та гребних гвинтів, а також інших пристроїв, систем, зброї й 
технічних засобів, ремонт яких не може бути виконано на плаву». До речі, доковий ремонт 
флагмана триватиме не більше як чотири місяці. Після закінчення ремонту заплановано 
контрольний вихід корабля «Гетьман Сагайдачний» у море для ходових випробувань 
головної енергетичної установки на різних режимах ходу. Своєю чергою артилерійський 
катер «Скадовськ» пройде доковий ремонт, найімовірніше, на причальній стінці в пункті 
постійної дислокації. Це, на думку флотського командування, значно здешевить вартість 
усіх заходів і дасть змогу акумулювати кошти на додаткові роботи. Усього ж заплановано 
близько 3 млн грн. Що ж стосується водолазного судна «Нетішин», то на його оновлення 
поточного року буде виділено близько 6 млн грн. Цієї суми, за розрахунками Управління 
експлуатації й судноремонту командування ВМС ЗС України, практично вистачить на повну 
заміну обшивки підводної частини зовнішнього корпусу, здійснення ремонту валопроводу, 
рульового пристрою, а також водолазного комплексу. Крім цього, заплановано роботи, 
пов’язані із заміною застарілих та установкою додатково нових зразків водолазного 
озброєння, а також із підвищенням живучості й безпеки, надійності експлуатації та 
використання наявних на борту технічних засобів. «Більше як у 3 млн грн обійдеться 
ремонт навчального катера «Чигирин», - повідомив Володимир Шевченко. - Зокрема один 
головний двигун судноремонтникам належить «оживити», а в іншого - відновити роботу 
паливної системи. Польське походження агрегатів зовсім не бентежить фахівців. Протягом 
останніх двох років на катерах цього проекту «Нова Каховка» та «Сміла» успішно 
відремонтовано головні й допоміжні двигуни, валопроводи й донну арматуру». 

 

Читати повністю >>> 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ. МЕТРО 

 
Крюківський вагонобудівний завод  

нарощує обсяги виробництва 
10.02.2017 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» збільшив обсяги 
виробництва у січні 2017 року в 2,4 рази. Про це повідомляє прес-служба 
адміністрації підприємства, передає infokava.com 

Зокрема, на вагонобудівному заводі в січні цього року була проведена модернізація 5 
пасажирських вагонів, а також вироблено 6 нових пасажирських вагонів. Крім того, на ПАТ 
«КВБЗ» було виготовлено 121 вантажних вагонів, при тому що за аналогічний період 
минулого року – всього 50. Відзначимо, вагомою перевагою пасажирського рухомого складу 
від Крюківського вагонобудівного заводу є технічний супровід і сервісне обслуговування, 
яким підприємство забезпечує свою продукцію протягом всього життєвого циклу. Таким 
чином, всі роботи з його технічного обслуговування виконують фахівці сервісного центру 
КВБЗ, що розташувався на території моторвагонного депо Львів. Вони дають передрейсові 
рекомендації з експлуатації, виконують поточний ремонт, заходи з гарантійного та 
сервісного обслуговування поїзда. Фахівці проектно-конструкторського управління КВБЗ 
здійснюють авторський нагляд, постійно обмінюються інформацією зі співробітниками 
сервісного центру, експлуатаційниками. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами infokava.com 
 
 

 ТРАМВАЇ  

Компания "Татра-Юг" поставит 15 сочлененных  
трамвайных вагонов в Египет   

10.02.2017 
ООО "Татра-Юг" (Одесса), производитель трамвайных вагонов по 

полному циклу, поставит 15 сочлененных трамвайных вагонов в адрес 
Управления транспорта г. Александрия (Египет). 

Акцепт на производство трамваев выдан заказчиком в начале текущего года. 
Подписание контракта, стоимость которого не разглашается, состоялось 6 февраля в 
Александрии в присутствии губернатора Реда Фархата и посла Украины в АРЕ Геннадия 
Латия. "Этому предшествовал длительный тендерный процесс, в том числе посещение 
специальной египетской комиссией производственных площадей и инспекция трамвайных 
вагонов Татра-Юг. В результате, качество и надежность продукции сыграли ключевую 
роль", - отмечается в сообщении. По информации компании, в тендере она победила Stadler 
(Швейцария), CRRC Corporation (Китай) и других масштабных производителей Европы и 
Азии, получив заказ обновить подвижной состав самой старой трамвайной системы в 
Африке и одной из старейших в мире. "Проект уникален не только в техническом плане, это 
первый заказ в странах Африки такого масштаба у украинского производителя 
трамвайных вагонов", - отмечают в компании. "Контракт с Александрией - это отправная 
точка для "Татра-Юг" по распространению качественной украинской продукции в страны 
МЕNA региона", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Анатолия 
Кердивару. ОН напомнил, что "Татра-Юг" имеет 24-летний опыт производства трамваев, а 
его производство на 95% локализовано в Украине. Трамваи производятся на площадях ПО 
"Южмаш" в Днепре. Срок поставки трамваев в Александрию – 2,5 года с момента получения 
предоплаты. "Татра-Юг" основано 23 года назад, выпущенные предприятием трамвайные 
вагоны эксплуатируются почти во всех городах Украины, где есть этот вид 
электротранспорта. Уставный капитал ООО – 20 млн грн. В 2015 году чистый доход 
компании составил 76,9 млн грн, чистая прибыль – почти 41 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Каховский экспериментальный механический завод  
разработал тыкво-уборочный комбайн 

03.02.2017 
Каховский Экспериментальный Механический Завод запатентовал 

свою новую разработку –комбайн для уборки тыквы V-VD.004.Об этом 
сообщает портал ukragroconsult.com 

Напомним, как уже сообщала AgroPravda.com, КЭМЗ разработал и принял в серийное 
производство новую модификацию комбайна для уборки тыквы V-VD.004. При этом в 
компании решили зафиксировать интеллектуальные права на эту и другую продукцию. 
Как стало известно AgroPravda.com, на предприятии были проведены работы по 
патентованию оборудования связанного с программой товарной переработки тыквенной 
семечки. Запатентованы: комбайны для уборки тыквы серии V-VD; приемные бункера 
серии V-AB; моечные машины серии V-BD; плоские сушильные установки (сушильные 
столы) серии V-KB. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 
KMZ Industries назначил нового  

генерального директора 
07.02.2017 

Руслан Красюк больше не занимает пост генерального директора 
KMZ Industries (ПАО «Карловский машиностроительный завод»). Об этом 
сообщает Elevatotist.com. 

Нвым генеральным директором KMZ Industries назначена Валерия Калашник. Ранее 
она занимала должность финансового директора компании. «За 4 года работы на 
должности финансового директора Валерия внесла неоценимый вклад в поддержание 
динамичного развития компании – ведущего украинского производителя элеваторных 
комплексов, привнеся свой большой управленческий опыт и знания, сформировав команду 
профессионалов, гармонизировав операционные процессы, заложив основу для 
дальнейшего качественного развития предприятия», - говорится в сообщении пресс-
службы. До прихода в команду KMZ Industries Валерия развивала ряд инвестиционных 
проектов в компании Dragon Capital. В компании надеются, что данное назначение будет 
способствовать качественному улучшению всех бизнес-процессов на предприятии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Аграрии получат доступ к подержанной 
 технике из США 

10.02.2017 
SP Advisors стала представителем Concordia Tractor Inc. (CTI) в 

Украине, которая является крупнейшим дилером аграрной техники John 
Deere и оросительной техники Reinke в штате Канзас (США). 

Ожидается, что сотрудничество между компаниями поможет украинским аграриям 
получить доступ к высококачественной новой и бывшей в употреблении технике и 
запчастям из США, а также получить возможности финансирования такой техники, 
говорится в сообщении SP Advisors. «Из-за низких процентных ставкок у фермеров в США 
есть возможность обновлять парк сельскохозяйственной техники каждый сезон, из-за чего 
у таких дилеров как СТI накапливается большое количество относительно новой техники, 
которая была в употреблении лишь 1-2 сезона. Это дает возможность украинским 
компаниям, используя западное финансирование, купить сельскохозяйственную технику 
высокого качества по доступной цене», - рассказывают в компании. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Перший трактор ХТЗ вже 
зійшов з конвеєра! 

11.02.2017 
Денис Ярославський на свої сторінці в соціальній мережі Facebook, 

повідомив що після довгої зупинки заводу з конвеєра ХТЗ зійшов новий 
трактор моделі ХТЗ-17221.  

Судячи з фото, процес роботи на ХТЗ вже пішов, і вже почався серійний випуск 
тракторів. Нагадаємо, 3 лютого, Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання 
юристів ПАТ «Харківський тракторний завод» (ХТЗ) про скасування арештів, раніше 
накладених на все майно заводу. Судом були прийняті доводи адвоката ХТЗ про те, що 
підстави для арешту майна заводу відсутні. Винесене ним рішення усуває останню 
перешкоду для відновлення господарської діяльності підприємства. Раніше через цей 
арешт Харківський тракторний завод не мав можливості в повному обсязі розпоряджатися 
своїм майном, щоб розпочати виготовлення продукції в планових обсягах. Як наголошує 
керівництво заводу, зняття арешту напередодні посівної (періоду підвищеного попиту 
аграріїв на сільгосптехніку) дає підприємству додаткові можливості для відновлення збуту. 
Нагадаємо, що ХТЗ заснований у 1930 р. Основний товарний асортимент ХТЗ 
представлений малими тракторами потужністю 35 л/с, а також великими колісними і 
гусеничними тракторами потужністю 150-280 л/с. З квітня 2017 р. акціонером та 
інвестором підприємства став Олександр Ярославський, який згодом сконцентрував 92 % 
акцій ХТЗ. Через правові перешкоди завод простоював з березня 2016 р., в результаті чого 
без роботи залишалося понад 2,5 тис. співробітників підприємства, а витрати групи DCH на 
виплату заробітної плати та податків за даний період склали 73 млн. грн. 6 січня 2017 р. 
Харківський тракторний завод знову почав працювати. Для відновлення виробництва 
група DCH Олександра Ярославського відкрила кредитну лінію на суму 400 млн. грн. 
Плановий обсяг випуску продукції в лютому поточного року становить 150 од. техніки. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: ПАТ "ХТЗ" відновлює свою 
роботу після тривалої перерви >>> 

За матеріалами uprom.info 
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Автопроизводство  
в январе 

09.02.2017 
По предварительным данным ассоциации “Укравтопром”, в 

январе 2017 года на украинских заводах было произведено 394 
автотранспортных средства, что на 34,5% больше результата прошлогоднего января. 

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, 
которых было произведено 300 шт. (все производства ЧАО “Еврокар”: +34% к январю 2016). 
Количество коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике “Укравтопрома” в 
отчетном месяце – 59 автомобилей (все производства ПАО “ЗАЗ”), что на 7,8% меньше 
прошлогоднего показателя. Напомним, что по необъяснимым причинам, ПАО “АвтоКрАЗ” 
закрыл информацию по объемам собственного производства, начиная с августа 2016 года. 
Также за отчетный месяц было произведено 35 автобусов, такой объем производства в 7 
раз превысил показатель января 2016г. Отметим, в январе 2017 г. автотранспорт, бывший 
в эксплуатации, без пробега в Украине, занял 35% первичного авторынка. Общее 
количество регистраций импортированного автомобильного секонд-хенда составило 3 тыс. 
54 единицы, что на 58% больше, чем в январе прошлого года. При этом, уже пятый месяц 
подряд основную массу в этих регистрациях составляют легковые автомобили. Январский 
спрос на импортированные легковые авто с пробегом увеличился в три раза по сравнению 
с прошлым годом до 2178 ед. В результате, из трех впервые проданных в течении месяца на 
территории Украины легковых автомобилей один был – бывший в эксплуатации. 
Основную массу (чуть более 60%) зарегистрированных иномарок с пробегом составили 
машины возрастом до 5 лет. А в пятерку самых популярных марок на январском первичном 
рынке б/у авто вошли: Volkswagen (412 шт.), Renault (378 шт.), Skoda (268 шт.), Opel (208 
шт.), Nissan (147 шт.). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Ассоциации “Укравтопром” 
 

 
 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Белорусский холдинг хочет создать в Конотопе завод 

по ремонту электротранспорта 
07.02.2017 

Белорусский холдинг "Белкомунмаш" намерен создать в Украине 
предприятие по модернизации и ремонту трамваев и троллейбусов, которое 
будет обслуживать подвижной состав, курсирующий в Украине.  

Заместитель мэра Конотопа Игорь Степанченко 6 февраля сообщил, что белорусская 
компания собирается разместить производство на предприятии "Конотопское трамвайно-
троллейбусное управление". Предполагается, что это даст городу возможность обновить 
трамвайный парк и развивать электрические сети. По словам депутата Верховной Рады 
Игоря Молотка, уже состоялось две встречи с представителями конотопского завода. 
"Белкоммунмаш" - ведущее промышленное предприятие Беларуси в области производства 
и капитального ремонта подвижного состава городского электрического транспорта. 
Холдинг поставляет технику во многие страны мира.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Навчальний центр Луцького автозаводу у 2017 р. прийматиме  
на навчання з 100% працевлаштуванням 

08.02.2017 
Навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» у 2017 році 
продовжить навчання за потрібними на даний час професіями. 

Такої домовленості досягнуто під час робочої зустрічі на заводі між Головою 
Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерієм Ярошенком, директором 
автозаводу Миколою Джулою та нещодавно призначеним керівником Волинського 
обласного центру зайнятості Романом Романюком. «ДП «АСЗ №1» - це один з найбільших 
роботодавців Луцька, до того ж аналогічного навчального центру немає не лише на 
підприємствах нашого міста, але й у навколишніх»,- зазначив Роман Романюк, керівник 
Волинського обласного центру зайнятості. Він також підкреслив, що результат плідної 
співпраці протягом останніх трьох років – це більше сотні працевлаштованих громадян. «Ця 
позитивна практика триватиме і цього року»,- додав Романюк. За словами Валерія 
Ярошенко, досвід співпраці ДП «АСЗ №1» зі службою зайнятості у напрямку професійної 
підготовки кадрів та підбору працівників буде запроваджено в інших областях нашої 
держави. Навчальний центр Луцького автозаводу працює на підставі ліцензії Міністерства 
освіти і науки України, сертифікований у Департаменті ДАІ України та має безстрокову 
ліцензію на курсове професійно-технічне навчання. В 2017 році Центр продовжить 
приймати всіх охочих на навчання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан» 
 

Компания "Электрон": правительство поддержало 
производителей транспорта 

10.02.2017 
Принятое правительством по инициативе МЭРТ постановление об 

увеличении обязательного авансового платежа со стороны заказчиков 
коммунального транспорта действенный шаг для поддержки 
транспортного машиностроения. 

 

«Эти вопросы, мы, товаропроизводители, постоянно ставили перед несколькими 
правительствами. И только сейчас, как говорится, лед тронулся. Следует поблагодарить 
специалистов МЭРТ и правительство в целом, а также первого вице-премьер-министра 
Степана Кубива, который держал этот важный для машиностроительной отрасли вопрос на 
личном контроле, - отметил в комментарии Юрий Бубес. - Благодаря увеличению размеров 
авансирования и установлению реальных сроков поставок такой технологической сложной 
продукции, как пассажирский транспорт, заводы, наконец, смогут наладить четкий и 
надлежащий технологический цикл и ритмичную работу, увеличить загрузку мощностей, а, 
в конечном счете, снизить производственные затраты, что сэкономит бюджетные средства 
и повысит конкурентоспособность украинской продукции», - говорит Бубес. Как отмечают 
в концерне, принятые изменения позволят быстрее обновить парк пассажирского 
транспорта - сегодня в среднем около 80% подвижного состава общественного транспорта 
Украины исчерпали свой нормативный срок эксплуатации.  «Впрочем, у нас есть еще ряд 
конкретных предложений, касающихся такого вопроса, как выполнение заказов в пределах 
бюджетного года. … Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс и исправить 
положение об ограничении производственных циклов продукции вне обязательного 
использования этих средств в бюджетном году», - говорит Юрий Бубес. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

 
ПАО «КрАЗ» поставил нефтяникам Туркменистана  

свою технику 
08.02.2017 

ПАО «АвтоКрАЗ» отгрузкой последней партии автомобилей-шасси 
закрыл все свои договорные обязательства  по контракту с контрагентом из 
Туркменистана.  

Контракт был реализован совместно с многолетним партнером «КрАЗа» - ООО 
«Торговый дом «Ярав», заказчик – одно из крупнейших предприятий нефтегазовой 
отрасли. Всего, согласно договору,  нефтяникам было поставлено 30 единиц автомобилей-
шасси КрАЗ-6322. На все отгруженные заказчику  вездеходные шасси 6х6 устанавливается 
парогенераторная передвижная установка ППУА-1600/100, предназначенная для отогрева 
скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого нефтепромышленного 
оборудования насыщенным паром высокого и низкого давления. Следует отметить, что 
основными потребителями украинских КрАЗов в странах СНГ по прежнему остаются 
предприятия нефтегазового комплекса, в том числе и Республики Туркменистан.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «АвтоКрАЗ» 
 

Компания «Д ЛАЙТ» освоила производство 
плетевозов 

10.02.2017 
Трубоплетевозы – уникальная спецтехника, без которой сложно 

обойтись во время проведения трубопроводных работ в условиях любой 
местности, сообщается на сайте компании. 

Плетевоз состоит из автотягача и двухосного прицепа-роспуска. Тягач оборудуется 
надрамником с предохранительным щитом и поворотным коником с двумя переставными 
стойками-упорами для укладки передних концов перевозимых труб. Прицеп-роспуск имеет 
двухосную рессорно-балансирную подвеску и два коника для размещения задних концов 
перевозимых труб. Стойки-упоры коников тягача и роспуска переставляют в зависимости 
от количества и диаметра транспортируемых труб (плетей) и фиксируют в нужном 
положении шкворнями. Тягач и роспуск трубовозов и плетевозов оснащены специальным 
навесным оборудованием для укладки и крепления перевозимых труб и плетей. Трубы, 
лежащие одним концом на тележке, а другим на головной платформе, передают тяговое 
усилие с тягача на тележку, таким образом, приводя ее в движение. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Д ЛАЙТ» 
 

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 
П’ять тролейбусів «Богдан Т70117» вийшли  

на маршрути полтави 
09.02.2017 

ДП «АСЗ №1» завершило поставку 5 тролейбусів «Богдан» Т70117 для 
КП «Полтаваелектроавтотранс». Згідно умов договору, загальна вартість 
закуплених тролейбусів становить 24,5 млн. грн. 

«Богдан Т70117» – це 12-метровий міський, низькопідлоговий тролейбус загальною 
пасажиромісткістю 105 пасажирів (у тому числі 34 місця для сидіння). Як і було обумовлено 
умовами Договору про закупівлю, всі тролейбуси  для Полтави – двоосні, з транзисторною 
системою управління тяговим двигуном та з низьким рівнем підлоги на 100% площі 
салону. У конструкції тролейбуса використане механічне устаткування як українських, та і 
відомих світових виробників. Для прикладу, задній міст та передня вісь -  концерну ZF. 
Відповідно до вимог Замовника, для забезпечення належної роботи електротранспорту на 
маршрутах, організовується навчання працівників  «Полтаваелектроавтотранс» з питань 
обслуговування та ремонту тролейбусів «Богдан Т70117».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан» 
 

 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 

 
Skoda запевняє, що не збирається згортати  

виробництво в Україні 
06.02.2017 

Незважаючи на політичну нестабільність і низький рівень продажу 
автомобілів, Skoda не збирається згортати виробництво в Україні, 
повідомляє Національний промисловий портал. 

Як запевнили в офісі компанії, в Закарпатті освоєна збірка всіх основних моделей 
марки. Автомобілі в Україні збирає партнер «Шкоди» – український завод «Єврокар», який 
знаходиться в селі Соломоново. Одне з останніх авто, складання якого освоїло 
підприємство, – нове покоління флагманського седана Skoda Superb. Це найдорожчий і 
«наворочений» автомобіль, який сьогодні проводиться на території нашої країни.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ). АВТОТОВАРИ. СТО 

 
У 2017 році Renault офіційно продаватиме електромобілі  

в Україні і створить мережу зарядок 
09.02.2017 

Цього року електромобілі Renault стануть доступними для українців. 
Офіційне представництво компанії планує вивести на ринок кілька моделей 
авто, причому дві з них – електричні. 

За 2016-й рік Renault стала лідером продажів в Україні, продавши 8036 автівок. 
Цього року модельний ряд з 16 автомобілів поповниться ще двома електрокарами: Renault 
Megane і Renault Kangoo ZE (ціна вантажного – 29 тис. євро, пасажирського – 31 тис. євро). 
Третю новинку – Renault ZOE – представлять вже найближчим часом. Електромобіль 
Renault ZOE має запас ходу 400 км. В Європі ця модель стала бестселером – за минулий рік 
було продано 100 тисяч електромобілів. Керівник електромобільного напрямку Renault 
Україна Олександр Митник заявив, що компанія не залишатиметься осторонь стрімкого 
розвитку електромобілів в Україні. Тому вона прийняла рішення розвивати інфраструктуру 
і відкрити зарядні станції для електромобілів в дилерських центрах Renault Києва, Одеси і 
Львова. «Поки що ми проводимо тендер серед постачальників і установників таких 
зарядних станцій. Відразу скажу: це будуть тільки сертифіковані виробником 
електрозаправки – ніякої «кустарщини». Рекомендована потужність для заправок, які 
встановлюються в клієнтських зонах – 22 кВт. Але остаточне слово буде за самим дилером, 
оскільки можливості розміщення електрозаправок у всіх різні», – повідомив Олександр 
Митник. В кожному дилерському центрі планують встановити по дві зарядки, отже мережа 
налічуватиме мінімум 68 станцій (зараз існує 34 офіційних дилери). Такої кількості зарядок 
поки немає у жодного автомобільного бренду в Україні. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
 

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

 
 

Держстат: У 2016 році сільгоспвиробництво  
зросло на 6,1% 

08.02.2017 
У 2016 р. у сільськогосподарському виробництві зафіксовано приріст 

на 6,1% після падіння в 2015 р. на 4,8%. Про це повідомляє Департамент 
інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ 

Найкращі результати показали виробники гречки (+37,7%) і цукрових буряків 
(+34,3%). Про це повідомив Голова Державної служби статистики України Ігор Вернер, який 
презентував на засіданні Уряду основні соціально-економічні показники в Україні у 2016 р. 
Також, за словами Ігоря Вернера, у минулому році виробництво соняшнику росло на 21,7%, 
кукурудзи -  на 19,9%. «У 2016 р. зафіксовано рекордний врожай зернових та соняшнику», - 
наголосив Ігор Вернер, підкресливши, що таке зростання відбулося не за рахунок 
збільшення площ, а за рахунок підвищення врожайності до світового рівня. Водночас 
зафіксовано скорочення поголів’я свиней (-5,5%) та великої рогатої худоби (-2%), а також 
виробництва яєць (-9,9%). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 
Пузата Україна: які регіони  

годують державу 
10.02.2017 

Ще не так давно частина українців була твердо переконана в тому, 
що "Донбас годує Україну". Цей міф народився із тих міркувань, що 
переважно на Сході зосереджена промисловість. 

 

Подібні тези раніше звучали на бізнес-форумах, з найвищих політичних трибун та 
навіть в урядових кабінетах, робочий клас вбирав ці меседжі як губка. А потім виявилося, 
що "годувальник Донбас" отримував з держбюджету майже вдвічі більше, аніж 
відраховував. Ще один аргумент на користь такої риторики - метал, руда і продукція 
хімпрому, які також переважно вироблялися в східній частині країни, були основним 
постачальником валюти в Україну. Проте часи змінилися і "металевих" мільярдерів 
замінили "аграрні". Починаючи з 2014 року пальма першості належить аграрній галузі. І 
зараз витягують український експорт з прірви уже не корисні копалини, а продукція, 
вирощена на землі. Темпи зростання фантастичні. За словами заступника голови 
Мінагрополітики Ольги Трофімцевої, експорт українських аграрних та харчових продуктів 
перевищив 15,5 млрд доларів за минулий рік -  42,5% від загального експорту країни. У 
2015 році - 38%, у 2014 - 31%. Отже, Україна з кожним роком все більше перетворюється на 
справжню аграрну країну. З новими героями і "годувальниками". Тож ЕП вирішила нарешті 
дати відповідь на хвилююче питання "які регіони дійсно годують Україну?" 

 

"Зернові" монстри: У 2015-2016 маркетинговому році Україна встановила декілька 
нових рекордів. Перший - експорт 39 млн тонн зерна, попередній рекорд у минулому сезоні 
був побитий на 13%. Ймовірно, що ненадовго, адже у сезоні 2016-2017, за прогнозами 
уряду, це досягнення  буде перевершене. Врожай - рекордні 65,9 млн тонн. Лідери у зборі 
зернових - Полтавська та Вінницька області. На їх території виростили 17% усіх зернових 
країни за 2016 рік. Хоча, насправді, частка цих регіонів у вирощенні зернових, навіть 
порівняно з 2013 роком, суттєво не змінилася - вони традиційні лідери галузі. Що ж до 
Полтавщини, то її мешканцям уже можна висувати свого кандидата на посаду президента і 
створювати свій клан. Враховуючи, що на території області чимало нафтогазових 
свердловин і гірничо-збагачувальні комбінати, Полтавщина може оголошувати себе 
"першою" годувальницею країни.  "Олійниці" країни: Однією з найбільш вагомих складових 
аграрного експорту є зовнішня торгівля соняшниковою олією. Протягом 2011-2016 років 
питома вага цієї продукції в загальній структурі експорту товарів і послуг з України 
збільшився з 4,6% до 10,2%. Лідери у вирощенні соняшнику - Харківська, Дніпропетровська, 
Кіровоградська та Миколаївська області. Тут у 2016 році виросло майже 40% українського 
соняшнику. Недарма саме компанія "Кернел", для якої експорт олії є ключовим бізнесом, 
була першою українською компанією, яка з початку війни зуміла розмістити єврооблігації - 
на 500 млн доларів. Хто годує Україну овочами: 2016 рік у зборі овочевих культур не став 
рекордним, зібрали врожаю наші аграрії на 2,2% більше, ніж минулого року. Одноосібним 
лідером тут є Херсонщина. Після окупації Криму її частка у вирощенні овочів зросла з 11,8% 
до 13.6%. Факт її лідерства вже давно широко використовується в рекламі продукції з 
помідорів. Картопляний край: "Досить скиглити, беріть лопату і садіть картоплю, 
капусту…". Цей відомий вислів належить великому "класику" - екс-прем'єру Миколі 
Азарову. Тоді, весною 2011 році, коли його перебуванню в Україні нічого не загрожувало, 
він розповідав журналістам, як з жінкою в городі вирощує картоплю. Пізніше журналісти з 
Forbes.ua виявили, що у сім'ї Азарова є інтереси в картопляному бізнесі, а в селі Семиполок 
Чернігівській області у екс-прем'єра є потужності для зберігання картоплі на 10 тисяч тонн. 
Урожай картоплі, яку так полюбляв "копати" Азаров, цього року в Україні виріс майже на 
5%. Але все одно менше, ніж в тому ж 2013 році. Лідери з вирощення картоплі - Вінницька, 
Київська та Львівська області. У цих областей у 2016 році зібрано близько 23% української 
картоплі. Однак, не варто забувати, що в Україні широко розповсюджене непромислове 
вирощення картоплі. Цукрові лідери: Знову Вінниччина і Полтавщина в авангарді. Тут було 
зібрано 34% урожаю цукрового буряка 2016 року. Урожай цукрового буряку у 2016 році 
виріс порівняно з іншими культурами найбільше - на цілих 34,3%. … 

 

Читати повністю >>>                                                                             © Роман Кириченко, ЕП 
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Прийнято порядок надання держпідтримки  

агровиробникам 
08.02.2017 

Прийнято постанову, яка визначає порядок розподілу та використання 
коштів державної підтримки аграрних виробників, передбачених 
держбюджетом на 2017 рік. 

«Досягли важливого рішення. Схвалено механізм надання дотацій на підтримку 
тваринництва, садівництва і виноградарства, овочівництва, птахівництва. Держпідтримка 
надаватиметься щомісячно, на рівних засадах та у пропорційних розмірах відповідно до 
сплачених податків», - заявив Т.Кутовий, коментуючи рішення Кабінету Міністрів. Крім 
того, у ході обговорення було обмежено виплату дотацій птахівникам до 50% від загальної 
суми. Також, за словами Міністра, розподіл коштів державної підтримки аграрних 
виробників буде абсолютно автоматичним, на що звернув особливу увагу Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. «Ми передбачили більше 5 млрд грошей для підтримки реального 
сільськогосподарського виробництва. Я би хотів, щоб кожна гривня потрапила туди, де 
вона має своє призначення: конкретному виробнику, автоматично, без будь-якого впливу», 
- наголосив керівник Уряду. Тарас Кутовий пояснив, що за прийнятим порядком розподіл 
коштів здійснюється через ДФС і Казначейство. … 

 

Читати повністю >>> 
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Часу залишилось обмаль для впровадження  
операторами ринку системи НАССР 

09.02.2017 
У рамках адаптації законодавства України у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів до вимог Європейського Союзу продовжується робота 
щодо реформування системи державного контролю та нагляду безпечності 
харчових продуктів. 

Зараз уже понад рік як набрав чинності Закон України 22.07.2014 № 1602-VII "Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (далі – Закон 
України), а саме: з 20 вересня 2015 року. Реалізація положень зазначеного Закону України 
забезпечило встановлення прозорого механізму надання державних гарантій безпечності 
та якості харчових продуктів, а також запровадження державного контролю в сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів "від лану – до столу" згідно з вимогами європейського 
законодавства. Статтею 21 Закону України встановлено вимоги щодо застосування 
постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів 
та контролю у критичних точках. З метою поступового переходу виробниками на 
використання процедур НАССР, Законом України визначено перехідний період щодо їх 
впровадження Законом України, зокрема для: потужностей, які провадять діяльність з 
харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження 
(крім малих потужностей), – через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього 
Закону (з 20.09.2017 року); потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, 
у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 
потужностей), – через чотири роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону 
(з 20.09.2018 рік); малих потужностей – через п’ять років з дня, наступного за днем 
опублікування цього Закону (з 20.09.2019 рік). Перехідні періоди, дають можливість 
операторам ринку переорієнтуватись на нові вимоги та, якщо це необхідно, привести 
виробництво харчових продуктів у відповідність до положень нового Закону. … 

 

Читати повністю >>> 
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Компания «Сварог Вест Груп» создал первый национальный  

кооператив для производителей органики 
06.02.2017 

«Сварог Вест Груп» приглашает стать частью кластера Первого 
национального аграрного кооператива (ПНАК) людей, у которых от 1 до 100 
га. Об этом сообщил представитель «Сварог Вест Груп». 

В течение 2017 года планируется объединить 1400 га органических земель в рамках 
кластера. «Органический рынок и кооперация имеют общую цель - формирование 
потребителя, который думает, анализирует, взвешивает все «за» и «против». А двигателем 
как кооперации, так и органического хозяйства является образование, которое мы и 
предлагаем всем желающим», - отметил президент Украинского кооперативного альянса 
Зиновий Свереда. Отметим, первый национальный аграрный кооператив («Сварог Вест 
Груп») создал кластер органических производителей. В него на сегодняшний день входят 
19 сертифицированных хозяйств, а также те, кто находится в переходном периоде. 

 

Читать полностью >>>  
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Керівництво «Агрофонду» обіцяло перерахувати 
 фірмі 15 млн за 500 тисяч хабара  

06.02.2017 
Прокуратура підозрює керівництво ПАТ «Аграрний фонд» в тому, що 

воно домовилось з ТОВ «Сім інвестторг» про перерахування останньому 15,17 
млн грн.., якщо отримає від приватної фірми хабар у розмірі 525 тис грн.  

За даними слідства, у квітні 2016 року державне підприємство ПАТ «Аграрний фонд» 
уклало з «Сім інвестторг» договір про закупівлю 1 тис. тонн пшениці 2 класу врожаю 2015 
року за 4 300 грн. за тонну на суму 4,3 млн грн. Того ж місяця підприємства уклали ще один 
договір про закупівлю у «Сім інвестторг» 2,5 тис тонн такої ж пшениці за 4 350 грн. за тонну 
за 10,87 млн грн. Як встановили слідчі, керівництво «Аграрного фонду» уклало договори з 
«Сім інвестторгом», пообіцявши перерахувати фірмі передплату за товар у розмірі 15,17 
млн грн. за умови, якщо приватна фірма передасть готівкою неправомірну вигоду в розмірі 
525 тис грн., виходячи з розрахунку 150 грн. за тонну. В матеріалах справи не зазначається, 
чи отримали службовці держпідприємства хабар. Втім, за даними прокуратури, службові 
особи ПАТ «Аграрний фонд» впроваджували подібні схеми на постійній основі. Слідство 
також з’ясувало, що станом на осінь минулого року «Сім інвестторг», який отримав кошти 
від держпідприємства, не повністю виконав умови договорів та має заборгованість перед 
ПАТ «Аграрний фонд» за недоставлене зерно в сумі 4,7 млн грн. Кошти були перераховані 
фіктивним фірмам для подальшого переведення їх у необліковану готівку. Слідчі в 
особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, які 
розслідують кримінальне провадження № 4201610000001024 від 24.10.2016, звернулися до 
суду з клопотанням здійснити привід одного зі свідків у справі до прокуратури. Суд 
клопотання задовольнив. ТОВ «Сім інвестторг» було зареєстроване у Львівській області у 
лютому 2015 року. Засновниками були Ігор Андрейко, Андрій Бобко, Світлана Гедз та 
Наталя Курилко. Наразі фірма називається ТОВ «Крамат ЛТД», вона перереєстрована у 
Краматорську Донецької області. Власником та керівником «Крамат ЛТД» є мешканка 
Житомирської області Яна Томашевська. ПАТ «Аграрний фонд» з лютого 2015 року очолює 
Андрій Радченко. До призначення у держкомпанію він з 2011 року очолював ТОВ «Керуюча 
компанія «Агро Солюшенс». Її кінцевими власниками є кияни Юлія та Дмитро Балакіни, а 
також москвич Олег Тронєв (через кіпрську фірму «АСГ Агро Солюшнс (Кіпр) Лімітед») – 
так звуть одного з топ-менеджерів ООО «Росгосстрах». 

 

Читати повністю >>> 
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Операционным директором агрохолдинга ИМК 
стал региональный руководитель 

06.02.2017 
Операционным директором агрохолдинга "Индустриальная молочная 

компания" (ИМК) с 1 февраля 2017 года стал руководитель одного из 
региональных предприятий Александр Вержиховский. 

"Необходимость введения должности операционного директора назрела давно, но 
до определенного момента мне как генеральному директору приходилось держать под 
собственным контролем операционную деятельность компании, совмещая функции 
генерального и операционного директора", - цитируется гендиректор ИМК Алекс Лисситса 
в сообщении на сайте компании. По его словам, сейчас компания уверенно реализует 
намеченную стратегию развития, что дает возможность сосредоточить больше внимания 
на горизонтальном и вертикальном росте компании, поиске и внедрении новых проектов и 
направлений для ИМК, привлечении дополнительных инвестиций. А.Вержиховский два 
года руководил одним из региональных предприятий ИМК в Черниговской области, в 
состав которого входит сельскохозяйственное предприятие с 20,5 тыс. га земли в 
обработке и мощностями по хранению зерновых в 160 тыс. тонн. Перед тем координировал 
проект с привлечением внешних консультантов по оптимизации бизнес-процессов, 

кадровой структуры и системы мотивации ИМК. В сферу ответственности операционного 
директора ИМК будет входить управление операционной деятельностью холдинга по всей 
производственной цепи, начиная с выращивания ключевых культур, их доработки и 
хранения, производственной логистики, а также производства продукции животноводства. 
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, 
является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Владеет мощностями по 
хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК составляет 
136,6 тыс. га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 
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Нардеп от БПП Козырь сменил  
Левочкину 

09.02.2017 
Юлия Левочкина продала один из самых старых семейных активов - 

Николаевский комбинат хлебопродуктов. Новый владелец - компания 
OREXIM, близкая к депутату от БПП Борису Козырю 

Николаевский комбинат хлебопродуктов (НКХП) - не особо примечательное 
предприятие, хотя его и нельзя назвать мелким активом. Элеваторный комплекс емкостью 
для хранения 60 тыс. тонн зерна; мельничный комплекс мощностью переработки 580 тонн 
зерна в сутки; комбикормовый комплекс и т. д, принесли ему выручку в 2015 году порядка 
50 млн грн. Впрочем, таких в Украине предприятий много. Интересным его делает другой 
факт. В свое время главой наблюдательного совета НКХП была Юлия Левочкина, нардеп и 
сестра серого кардинала парламентской фракции партии "Оппозиционный блок". Весной 
2016 года владельцем 77% акций НХКП числилась кипрская Banta Agriculture Investments, 
которая сохраняла связь с влиятельным политиком через представителей в набсовете - 
ими были директор «ФК Управитель будiвництва «Сонячне мiсто» и представитель “Мiсто 
Банка”, которые считаются близкими к Ивану Фурсину и Сергею Левочкину, которые 
хранят, к слову, в нем свои сбережения. Весной 2016 года Banta Agriculture продала свой 
пакет акций в НКХП другой кипрской компании - Matropa Investments Ltd., а в августе в 
органы зашли представители новых акционеров. Все они представляют николаевскую 
группу OREXIM. Она - крупный стивидор и зернотрейдер, владеет в Николаевском порту 
морским перегрузочным терминалом «Эвери» (наливные грузы); зерновым складом, 
участком на 20 га в Николаевской области под строительство завода и т. д. О бенефициарах 
группы украинские СМИ никогда не писали. Сама OREXIM и входящие в ее состав 
предприятия записаны на одноименную кипрскую OREXIM Holding Ltd., и в качестве 
конечного владельца, согласно данным Единого реестра юрлиц, указывают киприотку 
Эмили Аристиду. Впрочем, свет на истинных владельцем группы проливает другой факт. 
Сразу два топ-менеджера группы OREXIM и новые члены набсовета николаевского 
хлебоприемного предприятия - Руслан Мечет и Николай Балакирев - являются 
помощниками народного депутата от Блока Петра Порошенка Бориса Козыря. Козырь - 
николаевский бизнесмен, попавший в Верховную Раду под знаменами президентской 
партии лишь в конце 2014 года. До этого он был заместителем главы Администрации 
Морских портов Украины, которая управляет государственными портами, включая ГП 
Николаевский морской торговый порт. Сайт “ОБОЗРЕВАТЕЛЬ” накануне выборов в 2014 
году писал, что Козырь несколько раз лично встречал Виктора Януковича, когда тот 
приезжал в Николаев и бывал на объектах группы OREXIM. После того, как Козырь 
перебрался на работу в парламент, OREXIM лишь усилил свои позиции. В 2015 году в группе 
заявили, что взяли в аренду мощности ГП “Белгород-Днестровский морской торговый 
порт”. На своем сайте группа сообщает свои планы на этот актив: “В Белгород-
Днестровском морском порту стартовал перспективный инвестиционный проект. До 2017 
года в порту планируется увеличение почти в два раза объемов грузоперевалки, ремонт и 
модернизация техники. Все имущество остается в собственности государства. Инвестором 
выступает группа компаний OREXIM, которая имеет значительный опыт в реализации 
проектов по организации и развитию стивидорного бизнеса в Украине. За 2013-2014 годы 
портовыми операторами группы переработано 3,5 миллиона тонн грузов. Реализовывать 
проекты будут местные компании из города Белгород-Днестровский – ООО «КД ТРАНС» и 
ЧП «РИВЕР-ТРАНС» (группа компаний OREXIM). Компании прошли необходимую 
процедуру, установленную Законом Украины «Об аренде государственного и 
коммунального имущества». Примечательно, что недавно купленный Николаевскоий 
комбинат хлебопродуктов впритык прилегает к Николаевскому морскому торговому порту 
(находится у него “за спиной” от береговой линии). Так что полноценно развить этот актив 
можно будет в связке с Николаевским портом, а влияние, которое Козырь показывает на 
портовую отрасль, явно дает понять, что у него это может получится.  
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Компания "Астарта" инвестирует $3 млн в запуск  
кормоцентра в Полтавской обл.   

10.02.2017 
Агропромхолдинг "Астарта" инвестирует в комплекс по производству 

готовых кормов для крупного рогатого скота в Полтавской области $3 млн, 
сообщается в пресс-релизе компании. 

Кормоцентр планируется ввести в эксплуатацию весной 2017 года. По информации 
агрохолдинга, проект по централизованной заготовке и дистрибуции кормов реализуется 
на базе агрофирмы "им. Довженко" (с. Шишаки, Полтавская обл.), где сосредоточено около 
50% КРС "Астрарты". Мощности кормоцентра в с. Шишки рассчитаны на обеспечение более 
10 тыс. голов КРС. "Сегодня на площадке уже установлено кормосмесительное 
оборудование, продолжается строительство административного корпуса, силосных 
траншей и складов хранения готовых кормов", - отмечают в компании. В "Астарте" считают, 
что создание системы кормопроизводства с высоким уровнем автоматизации позволит 
улучшить качество рациона животных, что, в свою очередь, будет способствовать росту 
продуктивности на 20-30%. "Астарта" также активно разрабатывает модель кооперации 
для стимулирования производства молока в Полтавской обл. Отметим, инвестиционные 
фонды под управлением TFI PZU сконцентрировали 3,6347% акций холдинговой компании 
агропромхолдинга "Астарта" - Astarta Holding N.V. (Нидерланды). Согласно сообщению 
компании на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), фонды TFI PZU 6 февраля 
приобрели на бирже 159,301 тыс. акций Astarta Holding, увеличив, таким образом, общее 
количество акций в собственности до 908,686 тыс. шт. Цена покупки в сообщении не 
уточняется. По данным WSE курс акций Astarta Holding в пятницу к 10:13 кв повысился на 
1,63% - до PLN62,99 за шт. 

 

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий 
деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, 
Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства 
с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию 
завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").  
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Кабмин передумал продавать Государственную  
зерновую корпорацию 

10.02.2017 
Кабмин принял постановление, которым ПАО “Государственная 

продовольственно-зерновая корпорация Украины” исключено из перечня 
объектов подлежащих приватизации в 2016-2017 годах.  

“Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня 
объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. 
Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное 
сотрудничество с китайскими партнерами”, - прокомментировал министр аграрной 
политики и продовольствия Тарас Кутовой. Как отмечается, решение правительства 
обусловлено невозможностью приватизации ПАО “ГПЗКУ” без согласования с основным 
кредитором компании - “Эксимбанком” Китая, предусмотрено кредитным договором от 26 
декабря 2012 года. Напомним, 24 января детективы НАБУ задержали одного из бывших 
руководителей ОАО “Государственная продовольственная зерновая корпорация” (ГПЗКУ) и 
представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ 
на сумму более 60 млн долл. По подсчетам Экономической правды, за 2012-2014 годы с 
ГПЗКУ было вымыто более 200 млн долл. Часть средств была выведена из компании в 2014 
году. Именно в период, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк, а министерство 
аграрной политики - “свободовец” Игорь Швайка. Госкомпанию тогда возглавлял Петр 
Вовчук. Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-
главу госкорпорации Томиленко 26 июля. Как сообщалось ранее, ГПЗКУ в марте 2015 года 
выплатила фирме партнера на то время исполняющего обязанности главы корпорации 
Валерия Томиленко почти 50 млн гривен за зерно, которое так и не было поставлено 
вовремя. Валерий Томиленко был исполняющим обязанности председателя и первым 
заместителем председателя ГПЗКУ с декабря 2014 до конца апреля 2015 года.  
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Прокуратура подозревает "Агромарс" в незаконном  
обналичивании денег 

10.02.2017 
Прокуратура Киева подозревает компанию "Агромарс" в незаконном 

обналичивании денежных средств. Об этом говорится в определении 
Печерского райсуда от 26 января, передает anyfoodanyfeed.com 

Прокуратурой с 12 января проводится расследование по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса. Установлено, что 
группа лиц, в том числе руководителей ряда предприятий, при пособничестве 
должностных лиц органов Государственной фискальной службы организовали незаконный 
финансовый механизм, направленный на перевод безналичных денежных средств в 
наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия путем безосновательного 
формирования налогового кредита по НДС. Также установлены финансово-промышленные 
группы реального сектора экономики, которые предоставляют конвертационному центру 
услуги по обналичиванию денежных средств по принципу "встречного потока". Данный 
принцип заключается в реализации "черной наличности", образованной в результате 
продажи товаров, работ и услуг без кассового учета предприятием реального сектора 
экономики путем проведения бестоварных операций и зачисления на расчетный счет 
безналичных средств от "транзитных" и "буферных" предприятий "конвертцентра" за 
соответствующий процент. По данным прокуратуры, среди таких предприятий было ООО 
"Комплекс Агромарс". 26 января суд решил арестовать счета "Агромарса" в 4 банках. Однако 
8 февраля арест счетов был отменен. Как сообщалось, ООО "Комплекс "Агромарс", 
основанное в 1998 г, является вертикально интегрированной холдинговой компанией, 
которая занимается выращиванием зерновых культур, изготовлением комбикормов, 
выращиванием племенной и бройлерной птицы, переработкой мяса и его реализацией 
через собственную франчайзинговую сеть "Гаврилівські курчата". Компания "Агромарс" 
контролируется Евгением и Мариной Сигалами 
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Рыночный оборот сельхозземель может  
быть введен в следующем году 

09.02.2017 
Рыночный оборот сельхозземель через куплю-продажу может быть 

начат после принятия ряда законов и внедрения эффективных 
регуляторных механизмов, что может быть сделано в течение 2017 года. 

По словам директора Института аграрной экономики Юрия Лупенко, мораторий на 
оборот земель сельхозназначения уже много лет "консервирует" существующую ситуацию. 
Земельные участки оформлены как частные, однако использовать все преимущества этого 
статуса владелец не может. "Однако следует учитывать, что в случае неуправляемого 
введения купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения в обращении появится 
не менее 105 млрд грн - 37% наличной денежной массы в обращении. Это может привести к 
обесцениванию денег, развитию инфляционных процессов, исключению из реального 
сектора экономики значительных денежных средств, которые превратятся в инвестиции 
не отечественной экономики, а экономик других стран", - сказал эксперт. Он подчеркнул, 
что введение рыночного оборота земель должно обеспечить развитие сельских 
территорий. Его основными стратегическими целями должны стать введение ипотеки 
земель с целью получения долгосрочных кредитов под залог земельных участков и прав на 
них; повышение капитализации предприятий, ликвидности земель и уровня сельской 
занятости; обеспечение рационального использования земель, а также развитие 
селосохраняющих предприятий. С учетом этих факторов, по мнению ученых Института 
аграрной экономики, введение рыночного оборота земель должно происходить в два этапа. 
Первый этап - введение купли-продажи земельных участков площадью 100-200 га на 
одного человека исключительно для физических лиц, проживающих в сельской местности 
и имеющих соответствующее образование или опыт работы в сельском хозяйстве. 
"Неотъемлемой составляющей этого этапа должно быть обеспечение доступа покупателей 
к финансовым ресурсам - льготные кредиты на приобретение земельных участков, 
рассрочки платежа и т. Это даст возможность сформировать конкурентоспособные личные 
крестьянские хозяйства и семейные фермы. Предполагается, что первый этап продлится 5-
10 лет", - сообщил Юрий Лупенко. На втором этапе предлагается ввести куплю-продажу 
сельхозземель площадью до 500 га для фермеров - юридических лиц и 
сельскохозяйственных предприятий. По мнению эксперта, это будет способствовать 
формированию конкурентоспособных агроформирований. Ученые Института разработали 
"дорожную карту" введения рыночного оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. Она предусматривает разработку консолидированной модели развития 
земельных отношений, которая должна соответствовать общенациональным интересам и 
потребностям страны; создание необходимой институционально-правовой базы; создание 
надлежащей рыночной инфраструктуры; проведение инвентаризации земель; решение 
существующих проблем с Государственным земельным кадастром; разработку механизма 
государственного регулирования рыночного оборота сельскохозяйственных земель.  
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Зерновой терминал в Мариуполе станет  
крупнейшим на Азовском море 

09.02.2017 
ГП «Мариупольский морской торговый порт» начнет строительство 

зерноперегрузочного комплекса площадью около 20 тыс. кв. метров уже в 
ближайшее время. Об этом рассказал директор порта Александр Олейник. 

Общий объем инвестиций составит около 1 млрд грн. Пуск первой части объекта 
запланирован на август 2018 года. Также отмечается, что это будет самый крупный 
терминал на Азовском море. На днях в управлении порта был подписан контракт на 
поставку технологического оборудования для строительства комплекса. Подписи под 
документом поставили Александр Олейник и президент американо-канадской компании 
ABROOK INС Михаил Атрошенко. Поставщик оборудования был определен по результатам 
тендера в системе электронных закупок ProZorro. По словам директора порта, главная цель 
строительства зерноперегрузочного комплекса - диверсифицировать грузопотоки, 
сделать Мариупольский порт более универсальным и конкурентоспособным. «Это 
хорошее начало, и у нас очень много проектов впереди», - подчеркнул Александр Олейник. 
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На Сумщине LNZ Group реализует крупнейший  

в регионе аграрный проект 
09.02.2017 

В г. Белополье началось строительство элеваторного комплекса - 
крупнейшего за последние годы инвестиционного проекта в области АПК 
на Сумщине. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Строительство элеватора, мощностью 77 тыс. т, реализует агрокомпания LNZ Group. 
Руководство LNZ Group отмечает, что строительство элеватора поможет решить одну из 
самых острых проблем, которая в пиковые периоды доставляет немало неудобств как 
компании, так и зернотрейдерам. «Спрос на вагоны в этот период вызывает дефицит в 
Украине транспортных средств для перевозки зерновых культур. Учитывая такие 
тенденции логистического осложнения, предпочтение отдается именно тем элеваторам, 
которые могут отгрузить не 5 вагонов, а весь подвижной состав (54 вагона). Именно 
благодаря элеватору такой мощности мы сможем переваливать и отгружать большие 
объемы зерна - 4 тыс. т в сутки. Это существенно уменьшит сроки поставки зерна 
трейдерам. К тому же мы строим мультикультурный элеватор. Это означает, что теперь мы 
сможем принимать и хранить не одну-две культуры, а четыре разных культуры», - сообщил 
руководитель отдела торговых операций LNZ Group Виталий Красюк. 
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Супруга собственника компании "Прометей" может купить  
6 зернохранилищ в Запорожской области 

10.02.2017 
АМКУ предоставил ООО "РВ-Капитал" (Николаев), собственницей 

которого является Кристина Гороян, разрешение на приобретение 
шести зернохранилищ в Запорожской области. 

Согласно сообщению АМКУ, "РВ-Капитал" получила разрешение на приобретение 
шести целостных имущественных комплексов, предназначенных для первичной 
переработки и хранения зерна, у ООО "Томак-Агро", ЧАО "Бильманское хлебоприемное 
предприятие", ООО "Васильевка-Агро", ЧАО "Гайчур-Агро", ЧАО "Пологовский комбинат 
хлебопродуктов". К.Гороян является супругой собственника и президента группы 
компаний "Прометей" Рафаэля Горояна. По данным Единого государственного реестра 
юридических и физических лиц (ЕГР), собственником "Токмак-Агро" является Игорь 
Малакан. Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 
собственником "Бильманского хлебоприемного предприятия", "Васильевка-Агро", "Гайчур-
Агро" "Пологовский комбинат хлебопродуктов" является британская компания "Левано". 
Как сообщалось, ранее "Прометей" заявлял о намерении в 2016 году приобрести девять 
элеваторов в Украине, нарастив их количество до 17. В мае 2016 года компания оформила 
контроль над "Четырбоцким хлебоприемным предприятием" (Хмельницкая обл.), 
"Снигуровским комбинатом хлебопродуктов" (Николаевская обл.), "Помошнянским 
элеватором" (Кировоградская обл.), купив их у Glencore International. В конце 2016 года 
николаевские налоговики обвинили "Прометей" в уклонении от уплаты налогов, однако в 
компании это категорически отрицали. "Прометей" предоставляет услуги по хранению, 
доработке и логистике зерновых культур и подсолнечника на базе 12 элеваторов в 
Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой областях  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 

 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 

 
На Вінниччині відкриють завод з  

переробки фруктів 
06.02.2017 

Підприємство ТОВ «Агро-Еталон» розглядає можливість будівництва 
заводу з переробки фруктів і виготовлення фруктових концентратів в місті 
Сутиски у Вінницькій області. 

«Їздили до Італії, дивилися завод, який переробляє 3 тис. т продукції на добу. 
Плануємо на наступний сезон побудувати завод. Питання в фінансуванні. Швейцарія 
пообіцяла нам до € 5 млн. Зараз вони перевіряють наші фірми, ми готуємо документи. Якщо 
все буде добре і ми отримаємо фінансування, то плануємо в Сутисках побудувати завод. Там 
є територія, де раніше був завод по виготовленню скла. У селищі проживає до 8 тис. 
населення, тому хочеться, щоб люди мали робочі місця », – зазначив Шафієв. Для довідки: 
«Агро-Еталон» – одне з найбільших підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні 
фруктів. Розташоване в Тиврівському районі. Створив його уродженець Азербайджану Гача 
Шафієв. «Агро-Еталон» має найбільший в країні холодильник для зберігання фруктів – 
площею 18 тис. м², фруктові сади майже на 600 га земель. Підприємство збуває свою 
продукцію переважно в Україні, а також поставляє її в Саудівську Аравію і країни СНД. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
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Компания "Украинская Ягода" начала строительство комплекса по шоковой 
заморозке мощностью 12 тонн ягод в сутки   

07.02.2017 
ООО "Украинская Ягода" (Житомирская обл.) приступила к 

строительству комплекса по шоковой заморозке мощностью 12 тонн ягод в 
сутки с возможностью хранения замороженной продукции в объеме 120 тонн. 

Согласно сообщению компании на сайте, ожидаемые сроки введения в 
эксплуатацию - июнь 2017 г. Отметим, "Украинская Ягода" сообщилат о реализации 
первых экспортных партий свежей голубики и малины в Катар в 2016 г. По информации 
"Украинской ягоды", компания является одним из крупнейших производителей ягод в 
Украине. Занимается выращиванием голубики, жимолости, земляники садовой, 
крыжовника, малины, смородины черной и красной, черешни. В компании отмечают, что 
общая площадь ее ягодных плантаций превышает 100 га. "Украинская ягода" работает как 
с крупными, так и небольшими компаниями в Украине, а также осуществляет поставку 
ягод в рестораны. По данным единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей 
конечными бенефициарами являются граждане РФ Юрий Лохвицкий и Ольга Вишнякова. 
Уставный капитал компании составляет 7,4 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ОВОЧІВНИЦТВО 

Картопляний ринок України, 
 результати 2016 р. 

06.02.2017 
У світі лише 5 країн виробляють понад 20 млн т картоплі щороку. За 

даними FAO, це Китай (95 млн т), Індія (45 млн т), Росія (30 млн т), Україна 
(22 млн т) та США (20 млн т).  

У 2016 р. виробництво картоплі в нашій країні склало 21,7 млн т, що на 4% більше за 
показник попереднього року. «Передумови для росту валового збору - збільшення площ на 
2%, до 1,3 млн га, та врожайності на 3%, до 16,6 т/га», - зауважує експерт аграрних ринків 
асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Євгеній Дворнік. За його словами, частка 
сільськогосподарських підприємств у загальній структурі виробництва складає 2%, або 0,4 
млн т. «Низький рівень промислового виробництва є основною проблемою, адже низька 
пропозиція якісної продукції стимулює ріст цін. Також відсутність розвиненого 
промислового виробництва обмежує експорт через те, що картопля, вирощена в 
господарствах населення, не відповідає вимогам/стандартам, які можуть висувати 
переробні підприємства», - наголошує експерт. Варто також зауважити, що одна четверта 
(27%) від всього виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах припадає 
на Чернігівську область, 14% - Житомирську, 12% - Київську.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroportal.ua 
 

Украинские ученые вывели красный и  
синий сорт картошки 

07.02.2017 
Украинский Институт картофелеводства создал два сорта с красочной 

расцветкой мякоти клубней: Солоха - с синей мякотью и Хортица - с красной. 
Передает Agronews.org со ссылкой на AgroTimes. 

Как отмечают ученые Института, картофель с красной, синей и фиолетовой мякотью 
содержит в 6-7 раз больше антиоксидантов в отличии от привычного картофеля. Его 
больше, чем в моркови, луке и белом перце. Клубни, богатые на пигмент антоциан, 
сохраняют цвет даже после тепловой обработки: их можно жарить, использовать для 
приготовления пюре и других блюд. Именно антоцианы обеспечивают интенсивный 
фиолетовый цвет баклажана, темного винограда, ежевики и черники. Пигмент, как 
считается, является сильным антиоксидантом и оздоравливает кровеносную систему. 
Блюда из цветного картофеля готовят так же, как и из картофеля с белым, кремовым или 
желтым мякишем. Во многих странах натурально окрашенный картофель пользуется 
высоким спросом в ресторанах, а также у огородников - любителей экзотики. В США 
картофелеперерабатывающие заводы уже производят продукты из цветного картофеля: 
салаты и цветные чипсы. Наиболее популярные сорта - Congo, Blaue Hindelbank, All Blue, Red 
Pearl, Purple Peruvian, Alaska Sweetheart, Cranberry Red. К тому же некоторые цветные сорта 
можно есть сырыми. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Финансовое положение картофелеводов  
ухудшилось, - Н.Гордийчук 

07.02.2017 
Финансовое положение картофелеводов ухудшилось. Это произошло 

прежде всего из-за снижения урожайности, из-за чего производители 
«второго хлеба» недополучили существенную часть доходов.  

По данным президента Украинской ассоциации производителей картофеля Николая 
Гордийчука, если в 2015 году средняя урожайность по сельхозпредприятиям, входящим в 
УАВК, составляла 30 т/га, то в сезоне-2016 у многих она была всего 16-24 т/га. А порог 
рентабельности культуры при оптовой цене 3 грн/кг находился на уровне 30 т/га. И все из-
за высоких затрат, которые составляли в 2016 году в различных хозяйствах УАВК от 85 до 
110 тыс. грн/га. Основной статьей затрат стал посадочный материал - 52% (для расчетов 
брался картофель 1-й репродукции, цена которого составляла 9-10 грн/кг), 15% 
приходилось на средства защиты, 12% — на удобрения, 5% — на орошение, которое, по 
мнению Н. Гордийчука, уже стало обязательной составляющей технологии производства 
картофеля в любой местности Украины, и 16% на общие расходы. Сказалось на 
картофелеводах и сокращение рынка сбыта в результате оккупации территорий с большим 
населением, потреблявших во много раз больше «второго хлеба», чем выращивали, и 
эмбарго со стороны России. УАВК оценивает это сокращение в 45%. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: И в Украине, и в ЕС - дефицит 
картофеля >>>  

По материалам propozitsiya.com 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 СВИНАРСТВО 

Україна «втримала» звання нетто- 
експортера свинини 

07.02.2017 

У січні 2017-го українські трейдери поставили за кордон 210 т свиней 
забійних кондицій та 383 т свинини. Про це повідомляє Аналітичний відділ 
Асоціації «Свинарі України» з посиланнями на митну статистику ДФСУ. 

Експорт свинини у першому місяці року демонструє на 30,7% кращі результати, ніж 
рік тому. Проте, це на 16,7% чи 76,8 т поступається обсягам відвантажень у грудні 2016-го. 
Водночас обсяги імпорту м’яса свиней скоротилися майже уп’ятеро. В наслідок цього 
зовнішньоторгове сальдо за цією товарною позицією за підсумками січня складає 565 тис. 
дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі живими тваринами майже в 5 разів менше та складає 
118 тис. дол. США. Так, за січень 2017-го до Грузії направили живець свиней забійних 
кондицій загальною вартістю 264 тис. дол. США. Натомість завезли данських племінних 
свиней, на закупівлю яких витратили 146 тис. дол. США. Хоча обсяги січневих поставок 
живих свиней у січні цього року втричі більші ніж рік тому, вони все ж на 20% скоротилися 
у порівнянні з експортною активністю свинарів у грудні 2016-го. Асоціація свинарів 
України - неприбуткова, добровільна організація. Дата створення -14 липня 2011-го. Наразі 
АСУ об’єднує 35 господарств, маточне поголів’я яких становить 35% від загальнодержавних 
обсягів. Основною ціллю Асоціації є захист прав та інтересів підприємств у галузі 
свинарства, досягнення світових стандартів виробництва продукції завдяки впровадженню 
сучасних технологій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Асоціації свинарів України 
 

Рынок живка: неожиданный  
вираж 

08.02.2017 
В течение первой недели февраля ожидания свиноводов оправдались, в 

результате чего средняя цена килограмма свинины поднялась на 6% - до 
отметки 32 грн/кг. 

На этом прирост котировок не остановился, и в конце первой декады февраля 
переработчики закупают свиней на 5-7 грн/кг дороже, чем в течение четвертой недели 
года. В результате такого быстрого прироста цен большинство переработчиков 
почувствовали существенное ослабление заказов со стороны торговых сетей. Это повлияло 
на объемы заготовки: одни из них сократили, другие закупали минимальные объемы и 
работали за счет запасов сырья, некоторые - воздержались от закупки живка свиней. 
Основными факторами, которые стимулируют рост цен является меньшее предложение 
свиней производителями, широкая география распространения АЧС и карантинных 
мероприятий, которые охватывают 26 районов в 11 областях страны. Погодные условия 
также несколько усложняют логистику закупки. Ожидания относительно дальнейшей 
ценовой ситуации существенно варьируют. Значительная часть переработчиков ожидает 
понижение цен, как не в ближайшие недели, то ближе к концу месяца: тогда розничная 
торговля полностью интегрирует смену закупочных цен, а потребительская активность 
ослабнет с началом поста. Однако есть и такие, которые считают такое подорожание живка 
свиней закономерной (хотя и довольно резкой) реакцией на меньшее предложение, а также 
рост производственных затрат на выращивание свиней. В частности, за первый месяц года 
зерновые ингредиенты кормов подорожали в среднем на 1,2-5%, протеиновые корма 
прибавили в цене 1-2%, дизтопливо - на 3,3% в среднем, а с первого февраля 
производителей ожидает подорожание электроэнергии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pigua.info 
 

Ущерб от АЧС в Украине составил 
 200 млн грн 

10.02.2017 
Госпродпотребслужба оценивает потери свиноводческой отрасли в 

результате распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) за 
2012-2017 годы в 200 млн грн. 

"Фактически только прямые потери от АЧС на данный момент превышают 130 млн 
грн. Общие потери, которые включают запрет на ведение хозяйственной деятельности в 
течение сорока дней после вспышки, мы оцениваем в около 200 млн грн", - сказал глава 
Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. По его словам, облгосадминистрации по состоянию 
на 10 января 2017 г. выплатили домохозяйствам за изъятых свиней в результате АЧС 14,2 
млн грн, промышленным производителям - 116 млн грн. "Если говорить о потерях для 
отрасли свиноводства, то с 2012 года было изъято более 120 тыс. свиней", - сообщил 
руководитель Госпродпотребслужбы. Всего в Украине с начала 2012 года зарегистрировано 
181 случай АЧС, из них 155 - в хозяйствах населения, 25 - в дикой фауне и один случай - на 
инфицированном объекте. По состоянию на 10 февраля карантинные зоны продолжают 
действовать в 39 неблагополучных пунктах, наибольшее их количество - в Полтавской обл. 
Лапа считает, что основной причиной распространения АЧС в Украине является отсутствие 
контроля перемещения живых свиней и сырья. Госпродпотребслужба разработала пакет 
проектов нормативно-правовых актов, которые сейчас на стадии согласования в 
центральных органах исполнительной власти. Кроме этого, разработан законопроект "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
повышения мер по биологической безопасности и сохранению животноводства Украины".  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ПТАХІВНИЦТВО 

Авангард прошел сертификацию  
по стандарту ISO 9001:2015 

08.02.2017 
Компания «Авангард» прошла сертификацию по международному 

стандарту ISO 9001:2015, который устанавливает требования к системам 
управления качеством в организации.  

Отмечается, что независимый аудит проводил орган сертификации «Прирост» - член 
аудиторской компании DQS GmbH. Сфера сертификации распространяется на производство 
комбикормов, яиц и сухих яичных продуктов. «Сертификация по стандарту ISO 9001:2015 
подтверждает, что «Авангард» использует эффективную систему управления всеми 
процессами, от которых зависит качество продукции, и демонстрирует нашим клиентам, 
что мы производим безопасные и высококачественные продукты», - отметила гендиректор 
компании Наталья Василюк. Согласно сообщению, помимо ISO 9001:2015, завод компании 
по переработке яичных продуктов «Имперово Фудз» сертифицирован по системе 
управления качеством ISO 9001:2008 и системе управления безопасностью пищевых 
продуктов FSSC 22000. «Имперово Фудз» и птицекомплекс «Авис» также имеют 
сертификаты по системе управления безопасностью пищевых продуктов ISO 22000:2005. 
Птицефабрика «Первое мая» сертифицирована на соответствие требованиям стандартов 
НАССР (правила пищевой гигиены). Напомним, что «Авангард» сократил чистый убыток за 
9 месяцев 2016 г. в 3,9 раза - до $38,8 млн ($150,5 млн за 9 месяцев 2015 г.). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
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https://delo.ua/business/ukrainskie-uchenye-vyveli-krasnyj-i-sinij-sort-kartoshki-327825/
http://propozitsiya.com/finansovoe-polozhenie-kartofelevodov-uhudshilos-ngordiychuk
http://propozitsiya.com/i-v-ukraine-i-v-es-deficit-kartofelya
http://propozitsiya.com/i-v-ukraine-i-v-es-deficit-kartofelya
http://asu.pigua.info/uk/news/119/?type=asu
http://www.pigua.info/ru/news/9862/
https://delo.ua/business/uscherb-ot-achs-v-ukraine-sostavil-200-mln-grn-327963/
http://latifundist.com/novosti/34515-avangard-proshel-sertifikatsiyu-po-standartu-iso-90012015
http://rice.ua/tekushie-akcii-i-konkursi/
http://u-berry.com.ua/
http://ikar.in.ua/
http://potatoclub.com.ua/
http://avangardco.ua/
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Українські фермери все частіше  
розводять страусів 

08.02.2017 
Якщо подивитися на карту України, то виявиться, що у всіх областях в 

останні роки відкрилися страусині ферми. Що ж приваблює фермерів 
займатися розведенням екзотичних птахів? 

«У страусів використовується все, починаючи від м'яса, яєць, шкіри, і до пір'я з 
кігтями. Деякі роблять також ставку на туристів. Саме тому, побувавши на страусиній фермі 
можна купити сувеніри з страусів, пообідати фермерськими продуктами, включаючи м'ясо 
птиці та її яйця. Ясногородська страусина ферма, перша в Україні, провела страусині 
перегони", - написав у своєму Facebook директор Української асоціації постачальників 
торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він зазначає, що сьогодні кожен бажаючий може 
стати жокеєм, і покататися на чорному африканському страусі. "В середньому страусине 
яйце вагою 1,5 кг, яким можна нагодувати 30 чоловік, можна купити в магазині при 
страусиній фермі за 200-250 грн., Шкаралупу від яйця за 150 грн., а писанку на страусиному 
яйці від 300 грн. Обід обійдеться на фермі від 50 грн. У магазинах страусине філе коштує 
близько 500 грн. за кілограм. Також бізнесом є продаж страусів. Так страусеня продають по 
2500 грн., а дорослу особину по 16 000 грн. Саме тому страусовий бізнес потроху 
розвивається в Україні, а держава навіть передбачила субсидію в державному бюджеті на 
розведення страусів. Чи не курми ж єдиними ... Хоча мені, як людині, що рідко вживає м'ясо, 
туризм приємніше, ніж все інше», - сказав Олексій Дорошенко.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами poultryukraine.com 
 

Украинские предприятия побили рекорд по  
производству курятины 

08.02.2017 
Украинские предприятия произвели в прошлом году 991 тысячу тонн 

мяса птицы. Это на 12% больше, чем в 2015 году, информирует Госстат. Из 
этого объема 746 тысяч тонн – свежее и охлажденное мясо.  

По сравнению с предыдущим годом, рост составил 5%. Замороженного мяса было 
выработано 245 тысяч тонн (+40% год к году). В абсолютном значении рост производства 
составил 106 тысяч тонн, основной фактор – рост экспорта по сравнению с прошлым годом 
на 80 тысяч тонн. В прошлом году общий объем экспорта мяса птицы из Украины составил 
240 тысяч тонн (+49% к значению за 2015 год), доля экспорта в общем объеме 
производства предприятиями – 24%. За последний месяц года украинские предприятия 
произвели практически 105 тысяч тонн мяса птицы, что является новым максимальным 
месячным уровнем производства за последние годы. Рост по сравнению с ноябрем составил 
5%, с декабрем прошлого года – целых 34%. Абсолютным лидером рынка курятины в 
Украине с долей более 60% среди промышленных производителей и более чем 80% среди 
экспортеров является Мироновский хлебопродукт. Благодаря росту производства на 
птицефабриках компании, объемы производства курятины в прошлом году выросли на 6% 
и составили 601 240 тонн (показатель за 2015 год по отчетам компании - 566 600 тонн). … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам landlord.ua 
 

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Выручка Украины от экспорта свежей рыбы  

выросла почти в 10 раз 
06.02.2017 

Украинские производители продукции из рыбы и других водных 
биоресурсов в 2016 г. увеличили экспорт на 39% по сравнению с 
показателем 2015 г. - до $21,8 млн против $15,7 млн. 

В структуре экспорта, как и в прошлом году, преобладает рыбное филе и прочее 
мясо рыб (38%), готовая или консервированная рыба и икра (21%) и ракообразные (20%). 
Значительные доли занимают группы "рыба свежая или охлажденная", а также "рыба 
сушеная, соленая и копченая" (обе по 7%). На мороженую рыбу и моллюски пришлось по 
3% от экспорта прошлого года. Хотя общий рост экспорта составляет 39%, по некоторым 
товарным группам выручка от поставок за рубеж выросла в разы. Так, продажи свежей и 
охлажденной рыбы выросли в 9,6 раз, до $1,5 млн, ракообразных - в 4,2 раза, до $4,4 млн, 
мороженой рыбы - в 2,6 раза, до $641 тыс. и моллюсков - в 2,4 раза, до $684 тыс. 
Сокращение экспорта не произошло ни по одной из позиций. "Несмотря на значительный 
рост экспорта, показатели 2016 года все еще отстают от выручки 2014 года на 32% - $21,8 
млн против $31,9 млн. В целом после потери российского рынка мы наращиваем экспорт по 
всем позициям. Однако наибольшие трудности испытывают экспортеры, осуществляющие 
поставки в рамках группы "готовая или консервированная рыба, икра". После падения в 4,5 
раза в 2015 году (до $4,6 млн с $20,80 млн в 2014 году) экспорт по этой группе не 
демонстрирует явного восстановления", - отметила ведущий аналитик UFEB Анна Бурка.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
В Украине на 25 лет запрещена  

охота на лосей 
06.02.2017 

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак 
подписал приказ, которым в стране на 25 лет вводится мораторий на охоту 
на лосей. Об этом сообщает портал delo.ua 

"Мораторию на отстрел лося быть. С сегодняшнего дня (3 февраля - ИФ) охота на 
этих животных на протяжении 25 ближайших лет на территории Украины запрещена", - 
написал министр на своей страничке в Фейсбуке и выложил фотокопию соответствующего 
приказа. Он пояснил, что приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося 
европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет и обязывает 
Государственную экологическую инспекцию Украины осуществлять государственный 
надзор (контроль) за соблюдением режима этого запрета. Кроме того, документ 
предусматривает разработку программы воспроизводства популяции лося европейского 
(Alces alces) в Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и 
мониторинга (с участием ученых) состояния популяции этого животного. О.Семерак сетует, 
что с таким мораторием Украина опоздала "лет на 20-30", и приводит данные, согласно 
которым популяция лосей в стране насчитывает от 2 тыс. особей до 6 тыс., тогда как в 
Беларуси и Польше - около 30 тыс. Глава Минэкологии также сообщил, что перед 
разработкой приказа министерство консультировалось с Институтом зоологии им. 
И.Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. "Выводы о состоянии популяции 
лося были критическими и только официально подтвердили наше опасение, что животное 
исчезает в Украине. Считаю, что делать вид, что флора и фауна - не украинское 
национальное богатство и с его защитой можно подождать до лучших времен, — 
преступление и бездействие. Подписал приказ, чтобы Украина сохранила и восстановила 
популяцию этих прекрасных животных", - пояснил О.Семерак. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Толмачев планирует открыть завод  

по производству пектина 
09.02.2017 

У собственника и генерального директора компании «Т.М.М.» 
Николая Толмачева (основной бенефициар Sintal Agriculture. - Прим. 
ред.) интерес к сельскому хозяйству не пропадает.  

«Я имею четыре бизнес-плана. Два из них в агронаправлении готов озвучить. Мне 
сейчас интересно то, что никто пока не делает. Первый - это завод по производству 
пектина. Пектины - пищевая добавка, которая сегодня активно используется в 
производстве многих продуктов питания. Пектин содержится в определенных сортах 
яблок, и стоит он от $15 до $25 за килограмм. Этот проект идеально подходит под Беларусь, 
потому что там есть соответствующая сырьевая база. Второй проект - производство сухого 
молока. Для этого должен быть замкнутый цикл производства и около 2 га земли на 
корову. Чтобы обеспечить завод сырьем, нужно 20 тыс. коров и около 40 тыс. га», - 
рассказал Толмачев в интервью изданию «Интерфакс-Украина».. Проект по сухому молоку 
Николай Толмачев собирается реализовывать для Китая, на такое сырье в этой стране 
всегда есть спрос, и цена хорошая - $2-3 тыс./тонну. Перспектива начала обоих проектов - 3-
5 лет. Что же касается его детища в агропромышленном комплексе - компании Sintal 
Agriculture, то, по словам Николая Толмачева, «руководство Первого Украинского 
Международного Банка (ПУМБ) не согласилось на предложенные условия 
реструктуризации, отказалось от приобретения его акций и начало ликвидацию 
компании». «Мне удалось до 2008 г. построить успешный агрохолдинг. Мы вышли на 
иностранные биржи. В 2008 г. остановилось все, рейтинг страны был на уровне ССС 
(кредитный рейтинг компании) - это преддефолтное состояние. Я все силы тогда бросил на 
спасение своего главного детища - «Т.М.М». А в менеджменте Sintal Agriculture в то время 
пошли растраты, воровство», - добавил Толмачев. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Интервью собственника и ген-
директора компании "Т.М.М." Николая Толмачева >>> 
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 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

В январе "Артемсоль" добыла  
179 тыс. тонн соли 

02.02.2017 
В январе государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, 

Донецкая область) добыло 179 тыс. тонн соли. Об этом говорится в 
сообщении предприятия, передают Українські Новини. 

"По итогам работы за январь 2017 года на предприятии добыто и переработано 179 
тыс. тонн соли при запланированных 156 тыс. тонн. В итоге рудники предприятия 
перевыполнили производственный план на 13%. Показатели января 2017 года на 38%, или 
50 тысяч тонн больше, чем аналогичные в 2016 году", - говорится в нем. Также сообщается, 
что в январе было произведено 131 тыс. тонн молотой соли без упаковки (на 30% больше 
от плановых показателей и в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года). В 
сообщении отмечается, что с начала года спрос на соль, добытую предприятием, 
увеличился и со стороны европейских потребителей. В частности, в конце 2016 года были 
возобновлены поставки соли на химический завод BorsodChem (Венгрия), а в дальнейшем 
планируется возобновление сотрудничества с "Новацким химическим заводом" (Словакия). 
Как сообщалось, 2016 г. предприятие "Артемсоль"  закончило с чистой прибылью 187,6 млн 
гривен и отгрузило 1 669,7 тыс. тонн соли. 2017 год ГП "Артемсоль" (планирует закончить с 
чистой прибылью на уровне около 100 млн гривен, и рассчитывает на то, что в 2020 году 
чистая прибыль составит не менее 300 млн гривен. Также в 2017 году "Артемсоль" 
планирует сохранить добычу соли на уровне 2016 - 1,6 млн тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК БОРОШНА 

Названы крупнейшие производители муки  
за 6 месяцев 2016/17 МГ 

07.02.2017 
В Украине за 6 мес. 2016/17 МГ произведено ≈ 1,05 млн т пшеничной 

муки (1,08 млн т в первом полугодии прошлого сезона). Об этом заявил 
советник председателя компании «Аграрный фонд» Сергей Сакиркин. 

Крупнейшими производителями муки за 6 мес. 2016/17 МГ являются: «Винницкий 
КХП №2» - 87,51 тыс. т; «Столичный Млын» - 62,17 тыс. т; «Новопокровский КХП» - 61,07 
тыс. т; «Днипромлын» - 60,25 тыс. т; «Рома ПФК» - 36,32 тыс. т;  КХП «Тальное» - 33,55 тыс. 
т; «Кролевецкий КХП» - 31,3 тыс. т; «Кулиндоровский КХП» - 22,62 тыс. т; «Энлиль» - 19,29 
тыс. т; «Винница-млын» - 18,72 тыс. т. Напомним, что Украина по итогам 2016 г. увеличила 
экспорт муки на 21% до 371,23 тыс. т (306,85 тыс. т в 2015 г.).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Экспорт сахара из Украины в 2016/2017МГ  

может вырасти в 4,4 раза   
06.02.2017 

Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" 
прогнозирует экспорт сахара из Украины в 2016/2017 маркетинговом году 
(МГ, сентябрь-август) в 500 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее. 

"За 2016/2017 МГ украинские сахаровары уже поставили на внешние рынки 409,7 
тыс. тонн сахара, поэтому весьма вероятно, что за этот маркетинговый год будет 
экспортировано более 500 тыс. тонн сладкого песка", - цитируется в сообщении ассоциации 
руководитель аналитического отдела "Укрцукор" Руслана Бутыло. За январь 2017 года 
украинские производители экспортировали 65,15 тыс. тонн сахара на $32,6 млн, что вдвое 
меньше показателя за декабрь 2016 г. Крупные отгрузки осуществлялись в Турцию - 12,887 
тыс. тонн; на Шри-Ланку - 12,9 тыс. тонн; Мьянму - 5,6 тыс. тонн; Швейцарию - 4,3 тыс. 
тонн; Израиль - 4,3 тыс. тонн и другие страны. По словам Р.Бутыло, оптово-отпускные цены 
за январь 2017 года выросли в среднем на 5,5% и сейчас колеблются в пределах 14,10-14,50 
грн/кг. Такая ситуация прежде всего обусловлена ростом цен на мировом рынке, поскольку 
за указанный период цены на сахар на Лондонской бирже выросли почти на 4%, а на сахар-
сырец из тростника на Нью-Йоркской - на 6%. По оценкам ассоциации, потребность 
внутреннего рынка Украины на 2017 год составляет около 1,54 млн тонн сахара, в то время 
как уже произведено 2 млн тонн сладкого песка. Всего в текущем сезоне работало 42 
сахарных завода, которые переработали 13,66 млн тонн сахарной свеклы. Как сообщалось 
со ссылкой на данные ассоциации "Укрцукор", Украина в 2015/2016 МГ увеличила экспорт 
сахара почти на 3%, до 113 тыс. тонн. 
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Сахарозаводы Порошенко увеличили  
производство на треть 

06.02.2017 
Производство сахара вертикально интегрированной агропромы-

шленной компанией "Укрпроминвест-Агро" в 2016 году увеличилось на 
30% по сравнению с 2015 годом - до 253 тыс. тонн 

Согласно сообщению на сайте компании, "Укрпроминвест-Агро" переработал 1,57 
млн тонн сахарной свеклы. "Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы компании 
традиционно вошли в тройку крупнейших предприятий отрасли, заняв, соответственно, 
второе и третье место по объему произведенного сахара", - указано в пресс-релизе. 
Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, входящий в компанию, в 2016 году произвел 
145,9 тыс. тонн муки, что на 70% больше, чем в 2015 году. Предприятие заняло второе 
место в Украине среди крупнейших экспортеров этого продукта. Позитивную динамику 
продемонстрировало и животноводческое направление компании - надой молока на одну 
корову достиг 8210 кг, что на 60% больше среднеукраинского показателя. В 2016 году 
компания собрала 543,5 тыс. тонн зерновых и масличных (на 40% больше по сравнению с 
2015 годом). В прошлом году компания начала строительство нового элеватора для 
хранения зерновых в Гайсине (Винницкая обл.) мощностью 68 тыс. тонн. Первая очередь 
комплекса мощностью 40 тыс. тонн была введена в эксплуатацию уже в сентябре месяце. 
Основными направлениями деятельности "Укрпроминвест-Агро" являются выращивание 
сельхозкультур, производство сахара, муки, мясное и молочное животноводство. 
Земельный банк компании составляет 122 тыс. га, общее поголовье КРС - 5,2 тыс., свиней - 
21 тыс. В состав "Укрпроминвест-Агро" входят ООО "Группа "Агропродинвест", ЧАО "ПК 
Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2". 
Собственником агрохолдинга является президент Украины Петр Порошенко.  

 

Читать полностью >>>  
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Компанія «Дніпроолія» планує будівництво екстракційного  

відділення та елеваторів 
10.02.2017 

Компанія «Дніпроолія» планує незабаром побудувати третє 
екстракційне відділення, два елеватори для зберігання шроту та цех його 
грануляції. Про це повідомив власник підприємства Руслан Євстаф’єв. 

«Найближчим часом ми збираємося побудувати третє екстракційне відділення, два 
елеватори для зберіганню шроту, цех його грануляції. Ми також будемо розвивати 
внутрішню залізничну логістику, щоб завантажувати у вагони олію і шрот прямо на 
території підприємства. Поки ми перевозимо нашу продукцію лише автотранспортом», - 
розповів Євстаф’єв. Він додав, що нещодавно було збудовано другу чергу підприємства - 
олійноекстракційний завод повного циклу. «Це були дуже значні капіталовкладення. Скажу 
лише, що сума була не меншою, ніж під час будівництва першої черги. Тепер ми працюємо 
на двох видах сировини ― переробляємо насіння соняшнику і макуху. За добу "Дніпроолія" 
переробляє 700 т насіння соняшнику і близько 1,2 тис. т макухи. Підприємство також може 
працювати на сої та ріпаку, але поки такого досвіду у нас немає», ― зауважив власник 
компанії. «Ми отримали власний замкнутий цикл виробництва, який дозволив нам стати 
незалежними. Ми змогли перейти на тверде паливо та повністю відмовилися від 
використання природного газу. Щодня ми спалюємо більше 100 т лушпиння, отримуючи 
пар і енергію. Крім того, у нас є форпресова макуха власного виробництва, а також крім 
екстракційної і пресова соняшникова олія», ― зазначив Євстаф’єв.  

 

ТОВ «Дніпроолія» працює на олійножировому ринку України вже понад 10 років як трейдер. У 
2012 році компанія закінчила будівництво власного олійноекстракційного заводу у Кривому Розі. 
Також запущена лінія з переробки макухи соняшнику та отримання шляхом екстракції шроту 
соняшнику і олії соняшникової. 

 

Читати повністю >>> 
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 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
ГК "Молочный альянс" произвела 109,5 тыс. тонн цельномолочной  

продукции и 23,3 тыс. тонн сыра в 2016 
07.02.2017 

Предприятия холдинга "Молочный альянс" (Киев) произвели 109,5 
тыс. тонн цельномолочной продукции и 23,262 тыс. тонн сыра по итогам 
2016 года. Об этом говорится на официальном сайте компании. 

Так, согласно данным на сайте, в 2016 г. производство цельномолочной продукции 
составило 109,5 тыс. тонн, производство сыра - 23,262 тыс. тонн, сливочного масла - 6,664 
тыс. тонн. Отмечается, что объем заготовки молока предприятиями холдинга за весь 
прошлый год составил 366,944 тыс. тонн. Отметим, акционеры ЧАО "Молочный альянс" 
(Киев) на собрании 6 февраля приняли решение увеличить уставный капитал на 35% - до 
37,1 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку. Компания проведет частное размещение 8,2 млн 
простых именных акций дополнительного выпуска номиналом 1 грн. Рыночная стоимость 
и цена размещения составляет 1,07 грн за акцию. Размещение будет осуществляться 
самостоятельно, без привлечения андеррайтера. Участниками частного размещения 
является единственный акционер ЧАО – компания MilCo Holding. Как известно, "Молочный 
альянс" - холдинговая компания, объединяющая предприятия по производству сыров, 
цельномолочной и кисломолочной продукции, предприятия по сбору и обработке молока и 
молочной продукции, а также компании, которые осуществляют реализацию продукции. В 
ее состав входят Пирятинский сырзавод, Золотоношский маслодельный комбинат, 
Баштанский сырзавод, Яготинский маслозавод, а также Городенковский сырзавод (Ивано-
Франковская область) и филиал "Яготинское для детей". Предприятия холдинга 
производят молочную продукцию под ТМ "Славія", "Здорово", "Яготинське", "Яготинське 
для дітей", "Пирятинъ", "Златокрай". Ранее "Молочный альянс" сообщал о том, что 
планирует сохранить переработку молока на уровне 360 тыс. тонн в 2017 году, а также 
инвестировать 90 млн гривен в развитие, в том числе в выпуск на рынок новых категорий 
продукции. В 2015 году компания произвела около 22 тыс. тонн сыра, 6 тыс. тонн 
сливочного масла и 113,6 тыс. тонн цельномолочной продукции  

 

Читать полностью >>>  
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Виробники та переробники домовляються  
про вигідну ціну на молоко 

07.02.2017 
Перший місяць поточного року відмітився продовженням висхідного 

тренду закупівельних цін на молоко. Про це повідомляє Асоціація 
виробників молока, передає agravery.com 

Середня ціна екстра ґатунку за місяць зросла на 3,9% та склала 9,42 грн/кг (з ПДВ), 
річний приріст склав майже 49%. Вищий ґатунку в порівнянні із груднем 2016 року 
подорожчав на 4,82%, а із січнем минулого року — на 46,6%, до 8,81 грн/кг (з ПДВ). 
Найбільше за останній місяць зросла ціна на перший ґатунок — +7%, до 8,59 грн/кг. Річний 
приріст склав 48,2%. Проте, на останньому тижні січня ціни дещо змінили тренд. Так, 
молоко екстра ґатунку в порівнянні із попереднім тижнем не змінилося в ціні та склало 9,43 
грн/кг, вищий ґатунку подешевшав на 4 копійки — до 8,81 грн, а от перший, навпаки, зріс 
на 20 копійок — до 8,82 грн. Крім того, перші сигнали зниження цін на сировину для 
населення вже почалися. Наближення весни, дає можливість закупівельникам знижувати 
цінову планку для тих регіонів, де ціна перевалила за 6 грн/кг. І починаючи з другої декади 
місяця варто очікувати, що така тенденція буде тільки підсилюватися. Що стосується 
промислових господарств, то як бачимо вже в кінці січня ціни на молоко почали 
стабілізуватися. Переробники наголошують на тому, що після 15 січня будуть переглядати 
ціни в бік зниження. Проте вони розуміють, що цього року враховуючи ситуацію, яка 
сформувалася молока буде недостатньо і в сезон «великого молока» суттєво знизити ціну 
швидше за все не вдасться. З іншої сторони, механізм розподілу передбачених дотацій між 
фермерами поки до кінця не зрозумілий і чи будуть надходити кошти вчасно та в повному 
обсязі поки не відомо. Тому це створює додаткові ризики для фермера, які варто включити 
в ціну молока. В той же час, через стабілізацію курсу гривні за останні декілька тижнів 
призвело до того, що ціни на молочні продукти також дещо стабілізувалися, а  по деяких 
позиціях навіть «просіли». Так,  курс гривні НБУ станом на 2 лютого склав 27 грн/дол., що 
на 71 копійок нижче, ніж місяць тому. Так, ціна на молоко за місяць зросла на 12% та склала 
16,53 грн/кг. Кефір додав у ціні 10% та коштував в середньому 25,09 грн/кг. Що стосується 
йогуртів, то ціна на нього протягом місяця мала коливаючу динаміку і досягла свого піку 27 
січня — 49 грн/кг, після чого опустилася до 46,62 грн. За місяць ціна на нього опустилася на 
39 копійок. Наразі, щоб збільшити продажі мережі вдаються до різного роду акцій та 
знижок. Вершкове масло на внутрішньому ринку за місяць незначно, але подешевшало — 
на 18 коп. Так станом на 3 лютого кілограм масла жирністю 82,5% коштує 167,60 грн/кг. Як 
виробники, так і переробники розуміють, що наразі перебувають в досить складній 
ситуації, яка без спільного розуміння дій може призвести до негативних наслідків у галузі, 
тому наразі намагають працювати враховуючи інтереси обох сторін і домовлятися про 
вигідну ціну для обох. Говорити про те, як буде розвиватися ситуація упродовж року можна 
буде лише після реальних виплат дотацій фермерам. Якщо гривня буде стабільнішати й 
надалі, а ціни на молоко опустяться (що досить ймовірно для приватного сектору), то до 
кінця місяця можна буде очікувати просідання цін на молочні продукти в роздробі в межах 
2-5%. Сьогоднішні важкі для галузі часи вимагають більш рішучих дій. Знайти відповіді на 
складні питання, поділитися сумнівами і побоюваннями, вислухати опонентів і 
запропонувати власне бачення буде можливо на Х Ювілейному міжнародному молочному 
конгресі, який буде проходити під гаслом: «Молочний кіборг» або як вижити молочній 
галузі в часи глибокої депресії?». 

 

Середні закупівельні ціни на молоко, грн/кг (з ПДВ) >>> 
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Названы крупнейшие экспортеры  
молочки в 2016 г. 

08.02.2017 
Как сообщил аналитический департамент UFEB, украинские 

производители в 2016 г. экспортировали 109,3 тыс. т молочной продукции, 
что на 9% меньше показателя 2015 года. 

Основу экспорта в прошлом году составили молоко и сливки сгущенные (48%), 
масло (11%) и сыры (7%). Отмечается, что экспорт сгущенного молока и сливок в 2016 г. 
сократился по сравнению с 2015 г. на 12% - до 51,9 тыс. т. Больше всего этой продукции за 
рубеж поставили «Винницкий молочный завод «Рошен» (14% от общего объема), 
«Ичнянский молочно-консервный комбинат» (13%), «Транспортно-экспедиторское 
предприятие «Вертикаль» (10%), «Белоцерковская агропромышленная группа» (7%) и 
«Овручский молочно-консервный комбинат» (6%). «В то же время поставки масла за рубеж 
выросли на 2,6% и достигли 12,1 тыс. т. Главными двигателями экспорта этого продукта в 
прошлом году стали «Винницкий молочный завод «Рошен» (23% от общего объема), 
«Агропродэкспорт» (11%), «Доминик» (9%), «Староконстантиновский молочный завод» 
(6%), «Адамас» (6%)», - отметили в UFEB. Экспорт сыров упал на 26% по сравнению с 2015 г. 
и достиг 8,1 тыс. т. Топ-5 украинских экспортеров сыров по итогам прошлого года 
выглядит следующим образом: «КОМО - Экспорт» (27%), дочернее предприятие «Лакталис-
Украина» (16%), «Клуб Сыра» (12%), «Бель Шостка Украина» (9%), «Милкиленд-Украина» 
(7%). Основными импортерами украинской молочной продукции в 2016г. были страны СНГ 
и отдельные азиатские страны. Рейтинг десяти крупнейших импортеров отечественной 
«молочки» выглядит так: Казахстан (16%), Молдова (13%), Туркменистан (8%), Грузия 
(7%), Пакистан (5%), Армения, Вьетнам и Бангладеш (по 4%), Китай и Египет (по 3%).  
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Російський суд залишив під арештом майно  

липецької фабрики Рошен 
07.02.2017 

Мосміськсуд відмовився зняти арешт із Липецької кондитерської 
фабрики, яка входить до підконтрольної президенту Петру Порошенку 
корпорації "Рошен". 

Як передали низка російськиїх медіа із посиланням на суд, апеляційну скаргу 
представника компанії, що просив скасувати забезпечувальні заходи, відхилили у 
понеділок. Арешт на майно наклав Басманний суд Москви у рамках кримінальної справи 
про викрадення з бюджету Росії 180 мільйонів рублів за рахунок незаконного 
відшкодування податку на додану вартість. Вартість цехів, земельних ділянок, підсобних 
приміщень оцінюють у майже півтора мільярда рублів. Влітку 2016 року представник 
корпорації повідомив, що Липецька фабрика добровільно виплатила понвд 180 мільйонів 
рублів і пені, відшкодувавши заявлений збиток, заподіяний державі. Арешт на майно 
"Рошен" у Росії накладали і раніше - у 2014 році. 20 січня цього року оголосили про зупинку 
виробничої діяльності фабрики в Липецьку через політико-економічні причини. Повну 
зупинку і консервацію заплановано на квітень 2017 року. Корпорація належить 
президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку 
(85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта 
акцій "Рошен" належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевскому 
(13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%). 
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http://agravery.com/uk/posts/show/dniproolia-planue-budivnictvo-ekstrakcijnogo-viddilenna-ta-elevatoriv
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http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/81202/
http://agravery.com/uk/posts/show/virobniki-ta-pererobniki-domovlautsa-pro-vigidnu-cinu-na-moloko
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/nazvany-krupneishie-eksportery-molochki-v-2016-godu/
http://www.bbc.com/ukrainian/news-38888432
http://technotest.com.ua/dlya-saharnoy-promyshlennosti.html
http://dnproolya.business-guide.com.ua/
http://milkalliance.com.ua/
http://roshen.com/
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За сколько Порошенко хочет продать 
Мариупольскую фабрику 

08.02.2017 
Акционеры Мариупольской фабрики "Рошен" намерены решить 

судьбу актива на собрании 20 марта. В частности, планируется продать 
имущество фабрики и земельный участок. 

 

Как сказано в сообщении кондитерской фабрики в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, имущественный 
комплекс фабрики был оценен в 40 млн грн, земельный участок - в 25 млн грн.  Напомним, 
во второй половине февраля 2014 года кондитерская корпорация Roshen остановила 
работу Мариупольской кондфабрики, но в конце апреля владелец корпорации и на то 
время кандидат в Президенты Петр Порошенко в ходе предвыборной компании в Виннице 
заявил, что намерен возобновить работу Мариупольской кондфабрики. В апреле 2015 года 
акционеры фабрики решили ликвидировать предприятие. Одна из причин закрытия 
фабрики — невозможность экспортировать продукцию в Россию. 2015 год Мариупольская 
кондитерская фабрика "Рошен" закончила с убытком 4,821 млн гривень. Активы фабрики 
на конец 2015 года составили 67,506 млн грн, текущие обязательства — 0,167 млн грн, 
суммарная дебиторская задолженность — 29,102 млн грн. 2014 год Мариупольская 
кондфабрика "Рошен" закончила с убытком 31,773 млн грн, сократив чистый доход на 
97,53%, или на 194,185 млн грн, до 4,911 млн грн по сравнению с 2013 годом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Тарас Кутовий: Ми очікуємо прийняття законопроекту  
про приватизацію "Укрспирту" на цій сесії 

07.02.2017 
Мінагрополітики очікує на підтримку законопроекту про 

демонополізацію спиртової галузі вже на цій сесії Верховної Ради. Крім 
того, від Мінагро на розгляд до Верховної Ради України подано ще 10 
законопроектів. 

«Законопроект про приватизацію "Укрспирту" має бути прийнятий вже на цій сесії. 
Питання є нагальним. Є відповідна вимога від МВФ. Є велика потреба сприяти детінізації 
ринку спирту, залучати інвестиції в розвиток і модернізацію підприємств спиртової галузі», 
- зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий. Загалом, із 11 
законопроектів, які подані до Верховної Ради, 7 вже були розглянуті профільними 
комітетами Парламенту та рекомендовані до прийняття за основу. Головні теми 
законопроектів: приватизація державних підприємств, органічне виробництво, дитяче 
харчування, безпечність харчових продуктів, земельні питання, регулювання виробництва і 
реалізації цукру, страхування сільськогосподарської продукції, питання євроінтеграційного 
напрямку та ефективності контролю в сфері природокористування, діяльність 
Гарантійного фонду. «Ми сподіваємось на конструктивну і ефективну роботу депутатів. 
Розгляд наших законопроектів та прийняття відповідних рішень є вкрай важливим не 
лише для розвитку аграрного сектору, але й для розвитку економіки всієї країни. Більшість 
наших питань потребують зважених, але й, що дуже важливо, оперативних рішень», - 
прокоментував початок нової сесії Верховної Ради Тарас Кутовий. Станом на 6 лютого до 
Верховної Ради України подано 11 наступних законопроектів, які були розроблені 
Міністерством аграрної політики та продовольства України ...  

 

Читати повністю (перелік законопроектів) >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Россия остается крупнейшим потребителем  

украинского коньяка и вина 
08.02.2017 

Несмотря на обострение отношений с Российской Федерацией, в 2015 
году страна оставалась крупнейшим потребителем украинских алкогольных 
напитков (кроме водки). 

В Россию было экспортировано 84,2 млн дал вина и 79,1 млн дал коньяков и бренди. 
По экспорту пива лидировала Беларусь с объемом 35,1 млн дал. Слабоалкогольных же 
напитков больше всего покупала Польша – 72,7 млн дал. Лидировал по объемам экспорта 
водки Казахстан с цифрой в 15,1 млн дал. До позапрошлого года Россия была основным 
рынком для украинских экспортеров, однако обострение торгово‑экономических 
отношений между странами повлияло на объемы экспорта алкогольной продукции. В 
натуральном выражении экспорт алкоголя по итогам восьми месяцев 2016 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2015‑го сокращался по всем сегментам рынка, кроме 
водки. Рынок водки устоял благодаря относительно невысоким экспортным ценам, его 
рост составил 29,4%. На протяжении 2011–2015 годов рынок алкогольных напитков 
сокращался в натуральном выражении. По итогам 2015‑го показатели по всем сегментам 
алкоголя были отрицательными. Такая ситуация связана, прежде всего, с сокращением 
внутреннего спроса на эту продукцию. «Рост цен на алкогольные напитки и низкая 
покупательная способность населения — все это сократило объемы производства и 
реализации алкоголя, — комментирует Александр Соколовский, директор консалтинговой 
компании Pro-Consulting. — Также сокращение рынка частично произошло из‑за ухода 
производителей алкогольной продукции в тень». Несмотря на то, что объемы всех 
сегментов рынка алкогольных напитков за данный период в натуральном выражении 
падали, в денежном выражении, наоборот, наблюдался значительный рост. Это 
обусловлено тем, что на протяжении 2011–2015 годов рынок характеризировался 
непропорциональным ростом цен и доходов. К примеру, в 2015‑м, несмотря на снижение 
объемов производства, экспорта и импорта, за счет повышения цен емкость рынка в 
денежном выражении почти по всем сегментам увеличивалась. Исключением стал только 
рынок коньяков и бренди, которые относятся к категории дорогого алкоголя. За последние 
два года средние цены на коньяк и бренди выросли почти вдвое, и поэтому их объемы на 
рынке сокращались в два раза быстрее. После повышения цен почти на 50% потребители 
перестали проявлять интерес к этому сегменту алкоголя, что повлияло на объемы 
производства и импорта данных напитков в Украину. Наилучшие показатели по объемам 
рынка в денежном выражении на протяжении анализируемого периода 
продемонстрировали пиво и слабоалкогольные напитки. Здесь динамика рынка сохранила 
положительные тенденции. Объясняется это тем, что указанные категории алкогольной 
продукции относятся к среднему классу по стоимости, поэтому рост цен в данном сегменте 
рынка не был так ощутим, как по другим видам алкоголя. «Чтобы сохранить 
рентабельность бизнеса, производители алкогольных напитков увеличивают цены на свою 
продукцию, — говорит Соколовский. — В то же время потребительская способность 
населения Украины остается на прежнем уровне. Это означает, что и объем спроса на 
алкоголь в дальнейшем будет снижаться». 

 

Читать полностью >>>  
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Почему табачные компании не рады  
росту продаж в 2016 г. 

03.02.2017 
Объемы производства и продаж сигарет на украинском рынке 

достигли своего пика в докризисном 2008 году. Тогда на внутреннем рынке 
было продано рекордных 121,6 млрд шт. сигарет.  

 

Начиная с 2008 года и по 2014 год рынок демонстрировал постоянное падение. В 
2010 было продано внутри страны 93,1 млрд шт., в 2014 г. - 69,7 млрд шт. Слабое, но все же 
восстановление продаж произошло в 2015 г. - рынок впервые за 7 лет продемонстрировал 
рост на 1,3% - до 70,6%. По итогам прошлого 2016 года динамика продаж выросла до 2,9% - 
было продано 72,7 млрд шт. Казалось бы, табачные компании должны быть рады такому 
развитию событий - второй год продажи растут, рынок восстанавливается… Однако 
производители табачной продукции не рады. Почему? 

 

Ценовые войны. По словам Михалиса Александракиса, генерального директора 
компании "Филип Моррис Украина", рост продаж произошел не за счет восстановления 
рынка и увеличения потребления табачной продукции, а вследствие ценовых войн. Он 
отмечает, что в условиях низкой покупательной способности и постоянного роста акцизов 
табачные компании пытались нарастить свою долю рынка за счет более низких цен, что 
втянуло табачный рынок в ценовые войны. Кроме того, из-за низких внутренних цен 
практически исчезли контрабандные сигареты. По данным компании Nielsen Ukraine, доля 
нелегальных сигарет на украинском рынке составляет менее 1%. Цены на сигареты начали 
снижаться с октября 2015 года и достигли самых низких показателей в марте-апреле 2016 
года. К концу 2016 года стоимость сигарет постепенно вернулась к показателям осени 2015 
года и продолжает расти. По словам Александракиса, из-за ценовых войн распределение 
долей табачных компаний особенно не изменилось, но отрасль в общей получила большие 
убытки, ведь "отдельные компании продавали сигареты ниже себестоимости". Повышение 
цен на сигареты негативно сказалось на объемах продаж в четвертом квартале — рынок 
сократился на 6,4, до 17 млрд шт. 

 

Смерть бесфильтровых сигарет. Ценовые войны привели к перераспределению 
потребления табачной продукции между разными сегментами. Во-первых, резко 
сократились продажи самых дешевых и бесфильтровых сигарет. Доля бесфильтровых 
сигарет сократилась больше чем в 3 раза и сейчас на украинском рынке составляет менее 
1% (0,6%). Доля сигарет низкого ценового сегмента уменьшилась в 1,3 раза. По данным 
"Филип Моррис Украина", больше всего выросли продажи сигарет в сегменте Value — на 7 
п.п. (имеются в виду сигареты сегмента "средний минус"). Доли премиального и 
среднеценового сегментов остались практически неизменными. Что касается следующего 
года, то, по оценкам Александракиса, табачный рынок будет падать. Главные причины — 
все еще низкая покупательная способность и очередной рост акцизов. Напомним, в 2017 
году специфическая ставка акциза (рассчитывается на тысячу сигарет) повышается на 
40%, адвалорная ставка (процент от стоимости продукции, сейчас 12%) не меняется. 
Согласно оценкам Юрия Рылача, начальника отдела по работе с государственными 
органами "Бритиш Американ Тобакко Украина", в 2017 году можно ожидать рост цены 
пачки сигарет на 4-5 грн в зависимости от ценового сегмента. Средняя цена пачки вырастет 
до 23 грн. Дабы сгладить столь резкий рост цен, табачные компании проводят плавное 
повышение цен. Стоимость продукции пересматривается каждые несколько недель.  

 

Модный тренд. Украина не стоит в стороне и от мировых трендов ? все большую 
популярность набирают гаджеты для курения. Тут выделяют два направления. Первое ? 
это бездымные альтернативные продукты: электронные сигареты, нагревающие и 
испаряющие жидкость, которую вдыхают и выдыхают в виде пара. Второе направление ? 
табачные парогенерирующие продукты, которые нагревают табак, а не сжигают его. "Пока 
в Украине рынок новейших продуктов слишком молодой, и отследить серьезные 
тенденции на нем сложно. Его нельзя измерять в количестве сигарет, в миллилитрах 
жидкостей или табачных капсулах. Его можно измерять только в деньгах. В Украине 
данных по этому рынку еще слишком мало, а потому оценить его пока нереально", ? 
считает Александр Когут, директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций "JTI 
Украина". По самым грубым подсчетам, доля потребителей, которые переходят на новые 
гаджеты для курения, пока не превышает 1%. Согласно данным исследования The global 
Tobacco Epidemic 2015 Всемирной организации здравоохранения, Украина входит в топ-20 
стран мира по уровню употребления сигарет (18 место). За последние восемь лет 
потребление табачной продукции в Украине серьезно сократилось. Ранее наша страна 
стабильно входила в топ-10. В последнем отчете ВОЗ Украина даже заняла первое место в 
мире по росту стоимости сигарет в период между 2008 и 2014 годами (сравнивалась доля 
ВНП на душу населения, необходимая для покупки 100 пачек сигарет).  

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Татьяна Рясная 
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Електронні торги для українського лісу 
06.02.2017 

У п’ятницю, 3 лютого ц.р. під патронатом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України пройшло засідання робочої підгрупи з 
реформування лісової галузі України.  

У засіданні брали участь представники Transparency Int., народні депутати України, 
Держлісагенство України, асоціація «Біржові та електронні майданчики», ProZorro.Sale та 
інші біржі. На нараді найактуальнішим питанням обговорення стала проблема 
справедливого та ринкового ціноутворення на ринку необробленої деревини. В ході 
наради, народний депутат Остап Єднак відмітив, що принцип торгів на ринку необробленої 
деревини морально застарів та потребує рішучих та кардинальних змін на вимогу 
сучасності. Для того, аби забезпечити прозорість діяльності ринку та його ефективне 
функціонування слід максимально швидко та рішуче провести оновлення всієї 
нормативно-правової бази, що регулює його функціонування. Остап Єднак також зауважив, 
що електронний принцип торгів неодноразово довів свою ефективність не тільки на 
теренах України, а й по всьому світі. Тому, в України єдиним правильним вектором 
розвитку національного ринку деревини має стати переведення торгів в електронний 
формат торгів. Він також додав, що це стане можливим тільки за умови підтримки даної ідеї 
з боку виконавчої влади, суспільства та громадськості. Асоціація «Біржові та електронні 
майданчики» підтримала ідею народного депутата та, з метою набуття додаткових 
позитивних аргументів, запропонувала запровадити пілотний проект в декількох крупних 
регіонах України, аби всі зацікавлені учасники ринку мали змогу пересвідчитися у 
ефективності електронних торгів та в робочих умовах усунути можливі недоліки, що, 
теоретично, можуть виникнути під час імплементації електронних торгів. .. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Асоціації “Біржові та електронні майданчики” 
 

 

 
 

https://delo.ua/business/za-skolko-poroshenko-hochet-prodat-mariupolskuju-fabriku-327872/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249717025&cat_id=244276429
http://landlord.ua/rossiya-ostaetsya-krupneyshim-potrebitelem-ukrainskogo-konyaka-i-vina/
https://delo.ua/business/pochemu-tabachnye-kompanii-ne-rady-rostu-prodazh-v-2016-godu-327710/
http://aeaep.com.ua/elektronni-torgy-dlya-ukrayins-kogo-lisu/
http://roshen.com/
http://www.ukrspirt.com/


 

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

 

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Як виготовляють гроші  
в Україні 

31.01.2017 
Українські гривні друкують дві установи – Фабрика банкнотного 

паперу та Банкнотно-монетний двір. І верстати на цих фабриках грошей 
працюють постійно.  

Паперові гроші швидко зношуються, тому фабрикам доводиться постійно 
поповнювати запаси готівки. Щорічно монетний двір випускає 1,8 млрд банкнот. Всього в 
обігу постійно знаходиться близько 3 млрд купюр. Життєвий цикл кожної української 
купюри починається на Фабриці банкнотного паперу НБУ у місті Малин (Житомирська 
область). Тут виробляють листи для подальшого друку грошей. За один день на фабриці 
виготовляють досить паперу для друку 9 млн банкнот. Завдання фабрики в Малині – 
створити основу для гривень з базовими елементами безпеки – водяним знаком та 
захисною стрічкою, вставленої всередину банкноти. Після цього листи зважують, 
упаковують та перевозять на Банкнотно-монетний двір НБУ у Києві. Усі зображення 
наносяться на гривню вже у столиці. Більшість процесів на Фабриці банкнотного паперу 
автоматизовані. Але без участі людини все одно не обійтися – іноді брак помітний тільки 
співробітникам фабрики – їх на заводі 40. Щоб контролювати процес виробництва паперу з 
бавовни, потрібна одна людина. Але робота на фабриці – не така спокійна, як здається. За 
деякими верстатами шум перевищує 80 децибел. За це співробітникам передбачена 
компенсація, наприклад, додаткові вихідні. Для друку грошей сьогодні використовується 
узбецька і турецька бавовна. Але використовувати імпортний матеріал занадто дорого. 
Тому на фабриці розглядають можливість виготовлення паперу з льону. Першу партію з 
вмістом цього матеріалу надрукували ще в березні минулого року. Крім того, фарби, 
необхідні для нанесення на банкноти зображень та знаків безпеки, виготовляються в 
окремому цеху Банкнотно-монетного двору за швейцарськими технологіями. Потужності 
цеху забезпечують 500-600 тонн фарби на рік. Фабрика випускає видиму та невидиму 
фарбу – доступну для перегляду тільки в інфрачервоних променях, при впливі температури 
або спеціальних хімічних сполук. Українські валютні верстати друкують 40 банкнот в 
секунду, 40 млн купюр на рік. Але виготовлення кожної окремої банкноти – складний 
процес. Процедура починається з переробки бавовни – очищення, відбілювання, варіння та 
прання сировини. Головне завдання – зберегти структуру волокна. Від неї залежить 
міцність купюр та чіткість захисних знаків. Після цього мильну на дотик целюлозу 
накручують на барабани, які за допомогою тиску перетворюють її в щільний папір. 
Залишаючи на полотні водяні знаки завдяки спеціальному рельєфу на поверхні валиків. 
Пізніше папір ущільнюють, щоб в товщі аркуша помістилася захисна стрічка. На цьому 
функції банкнотної фабрики закінчуються – ретельно перелічені та упаковані листи 
перевозять на Монетний двір. Там їх доповнять цифрами та зображеннями, надрукованими 
райдужним, трафаретним, орловським та іншими способами. Крім того, на кожну купюру 
нанесуть унікальні 9-и значні номери. Готові листи за допомогою спеціального верстата 
розріжуть на банкноти та герметично упакують. Купюри швидко зношуються. Одна 
банкнота іноді не витримує і року. А монета може прослужити до 20 років. Але 
відмовлятися від паперових грошей поки не збираються. Адже їх друк набагато дешевше 
карбування монет. Виготовлення 1 копійки коштує 16-18 копійок. А собівартість друку 
однієї гривні – 12 копійок. Найдорожча купюра з сучасними захисними елементами 
обходиться НБУ у 60 копійок. Раніше ми повідомляли, що в НБУ підтвердили введення 
1000-гривневої купюри. У Національному банку України вважають, що зараз гарний час для 
друку нової банкноти, незважаючи на можливі негативні наслідки. 

 

Читати повністю >>> 
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Мінекономрозвитку та Офіс з просування екcпорту презентували  
посібник з експорту одягу та взуття до ЄС 

07.02.2017 
У вівторок, 7 лютого ц.р., відбулася презентація бізнес-посібника з 

експорту одягу та взуття до ЄС. Про це на своєму сайті повідомляє Прес-
служба Мінекономрозвитку. 

В заході взяли участь заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - 
Торговий представник Наталія Микольська, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Королівства Нідерландів в Україні Кейс Кломпенхаувер, керівник Офісу з просування 
експорту Мар’яна Каганяк, засновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина 
Данилевська та виконавчий директор Українського центру сприяння інвестицій та торгівлі 
Олена Кудляк. З 1 січня 2016 року почала діяти Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між 
Україною та ЄС. Українські виробники отримали доступ до ринків 28 країн, а це понад 500 
млн споживачів. Однак українські товари користуються преференційним доступом в 
рамках не тільки ЗВТ, але й Генералізованої системи преференцій. Посібник розповідає, у 
яких випадках вигідніше використовувати кожну з цих систем, як пройти європейську 
сертифікацію і знайти оптимальну бізнес-модель.  Український центр сприяння інвестицій 
та торгівлі (ITFC) розробив посібник на замовлення Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі та сприяння і Офісу з просування експорту. Проект підтримало Посольство 
Королівства Нідерландів в Україні. В рамках презентації посібника відбувся також 
короткий практичний семінар для дизайнерів та виробників легкої промисловості. “Наше 
завдання створити систему для підтримки виходу малого та середнього бізнесу на нові 
ринки.  Важливим елементом системи підтримки є просвітницька робота, тому ми 
ініціювали створення цього покрокового бізнес-посібника, що допоможе нашим 
виробникам знайти відповіді на найпоширеніші питання про вихід на ринок ЄС. Віримо, що 
такий інструмент буде корисним та дієвим для бізнесу," - зазначає Наталія Микольська. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

 

 

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

 
 

 

Названа одна из самых дефицитных  
профессий в Украине 

07.02.2017 
Заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей 

Кравченко в комментарии Gazeta.ua рассказал о том, что в прошлом году работу 
искали 6,6 тыс. швей. Работодатели нуждались в 9,6 тыс. таких работников. 

«Сейчас есть 797 вакансий швей. Таких специалистов ищут и крупные предприятия 
швейного производства, и малые, а также физические лица-предприниматели, которые 
шьют одежду на заказ. Дополнительная потребность в кадрах возникает из-за обновления 
швейного оборудования цеха», - говорит Кравченко. В прошлом году 300 безработных 
переучивались на швею. Средняя зарплата швей на начало года составила 4 тыс. грн. «Швей 
первого и второго разрядов готовят в центрах профтехобразования Ровно, Одессы, 
Харькова. Одесский центр получил лицензию на обучение швей в декабре прошлого года. В 
этом помогла компания Arber Fashion Group. Первая группа швей из 19 студентов начала 
обучение 19 декабря», - комментирует Кравченко. «Швей ищут в ателье, швейные цеха, 
химчистки. Шьют одежду, белье, чехлы для автомобилей, мягкую мебель. В мастерскую 
одного из украинских дизайнеров ищут швею для пошива коллекций со ставкой 4 тысячи 
гривен и премии. Таких специалистов ищут в Польшу, Литву. Платят по 20 тысяч гривен. 
Из-за разницы зарплат в Украине ощущается кадровый голод. Профтехучилища были в 
упадке. швей выпускали мало. Сейчас швейное производство восстанавливается», - говорит 
эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 

Із незаконного обігу вилучено партію вживаних  
речей на 13,7 млн грн 

08.02.2017 

Із незаконного обігу вилучено партію вживаних речей на 13,7 млн грн. 
Про це нещодавно повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у м.Києві, 
полковник податкової міліції Ігор Скороход. 

За його словами, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували 
схему незаконного ввезення та реалізації вживаних речей «секонд хенд» за допомогою 
фіктивного підприємства. В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування 
кримінального провадження за ч.2 ст.205 КК України було встановлено, що групою осіб без 
наміру здійснення господарської діяльності було зареєстровано підприємство, яке, згідно з 
документами, здійснювало діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, 
одягом, хутром, взуттям i шкіряними виробами. Протягом 2016-2017 років вказане 
підприємство подавало до Львівської митниці недостовірні відомості для розмитнення 
вживаних речей «секонд-хенд» з республіки Естонія. У подальшому компанією 
документально оформлювались безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації 
товарів в адресу низки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та транзитності, 
які здійснювали незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при 
цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю України. Під час допиту 
засновник компанії-фігуранта підтвердила, що зареєструвала підприємство за грошову 
винагороду, не маючи на меті ведення господарської діяльності. На підставі ухвал суду 
проведено обшуки на митному посту, у складських приміщеннях та у вантажних 
автомобілях, в результаті яких було вилучено партію вживаних речей (взуття, одяг, 
іграшки, текстильні вироби, тканини та інше) загальною орієнтовною вартістю 13,7 
млн.грн. Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Тривають слідчі дії.  

 

Читати повністю >>> 
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На Одещині СБУ викрила підпільні швейні цехи, в 
яких примусово працювали нелегали 

10.02.2017 
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою 

викрили на Одещині підпільні швейні цехи, в яких примусово працювали 
нелегали з однієї з країн Південно-Східної Азії. 

Нелегальні виробництва працювали в Овідіопольському районі області та 
виготовляли контрафактний одяг відомих брендів, який реалізовували на одеських ринках. 
За інформацією спецслужби, щоденно за оптовими цінами цехи виготовляли товарів у 
середньому на п’ять тисяч доларів. Під час санкціонованих судом обшуків співробітники 
спецслужби виявили обладнання для пошиття підробок та готову продукцію. 
Правоохоронці затримали одинадцять іноземців, які тривалий час перебували на території 
нашої держави з порушенням міграційних вимог, без будь-яких дозволів на роботу. 
Оперативники спецслужби встановили, що одним з організаторів підпільного бізнесу є 
колишній співвітчизник нелегалів, який отримав українське громадянство. Відкрито 
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146  Кримінального кодексу України. Тривають 
невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників 
нелегального виробництва. Нагадаємо, на Полтавщині викрили підпільний швейний цех 
"світового бренду". У одноповерховій будівля у місті Горішні Плавні знаходився потужний 
цех з пошиття одягу. Виготовлену продукцію розповсюджували на території України, але 
лише  тільки оптовий продаж. 4 жовтня правоохоронці провели санкціонований обшук у 
приміщенні підпільного виробництва спортивного одягу. Там було вилучено близько 5 
тисяч одиниць одягу з логотипом світової торгівельної марки, 37 швейних машинок, а 
також спеціальні трафарети. За попередніми підрахунками, вартість вилученої продукції 
сягає близько двох мільйонів гривень. Наразі, встановлюють канали збуту фальсифікованої 
продукції, та особи, причетні до організації підпільного виробництва. Раніше повідомлялось, 
що оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Хмельницькій області встановили 
осіб, які організували підпільний цех з пошиття спортивного одягу. Вартість вилученого у 
цеху майна сягає мільйона гривень. Організували діяльність підпільного цеху двоє 
приватних підприємців. Під час проведення санкціонованих обшуків у підпільному 
швейному цеху, за місцем проживання організаторів незаконної діяльності та у торгових 
точках поліцейські вилучили майже півтори тисячі одиниць одягу з логотипами відомих 
світових брендів. Також вилучено 27 одиниць швейного обладнання та сировина для 
виготовлення одягу. Нагадаємо, у серпні 2015 року Одеські правоохоронці спільно із 
працівниками Державної прикордонної служби викрили мережу підпільних цехів із 
виготовлення одягу, у яких працювали у примусовому порядку нелегали із В'єтнаму. Під 
час спецоперації "Кордон-2015" виявлено 5 підпільних цехів із виготовлення одягу. 
Вилучено понад 100 одиниць швейного обладнання, близько тисячі рулонів тканини, 
велика кількість готової продукції під відомими брендами Adidas, Nike, Tommy 
Hilfiger. Понад 60 нелегалів із В'єтнаму без будь-яких документів працювали за 
машинками. Надалі виготовлена продукція повинна була реалізована оптом і вроздріб на 
промисловому ринку "Авангард" у Одесі. Ніяких платежів до державного бюджету при 
цьому не надходило. Усі цехи були розміщені в новобудовах, які не зареєстровані в 
установленому порядку і не мають офіційних власників.  
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«Пісківський завод скловиробів» купує  
газ у фірм Злочевського 

02.02.2017 
Журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та 

каналу «UA:Перший», отримали доступ до звітів компаній Burisma Group за 
2016 рік і проаналізували, хто купує газ у фірм Злочевського. 

«Пісківський завод скловиробів» на Київщині. Його власники – фонд «Прайм Ессетс 
Кепітал» Порошенка та фонд «Вік» Кононенка. Безперебійне постачання газу на завод – 
гарантія сталого виробництва. Увесь 2016 рік завод купував його у фірми Миколи 
Злочевського – ТОВ «Парі», сплативши за газ майже 100 млн грн. На самому ж Пісківському 
заводі скловиробів Кононенка-Порошенка на запитання, відколи і на яких умовах 
співпрацюють з фірмами Злочевського, відповіли наступне: «Підприємство з метою 
досягнення найбільш високих фінансових показників від своєї діяльності має право 
обирати серед низки постачальників найбільш вигідну пропозицію за багатьма 
критеріями.У тому числі і за ціновою ознакою… З метою утримання режиму здорової 
конкуренції на ринку виробників склотари на високому рівні, підприємству недоречно 
розкривати комерційну таємницю». 
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Болгарська компанія купить український  
завод скловиробів 

08.02.2017 
ТОВ Фішерман Інвестментс (Болгарія) має намір придбати 2 млн 

723,617 тис., або 21,9999% простих іменних акцій ПРАТ Костопільський 
завод скловиробів (Костопіль Рівненської обл.). 

Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних 
паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Згідно з повідомленням, продавцем зазначеного 
пакета акцій стане компанія Edmonton Developments Inc. (Британські Віргінські о-ви), яка, 
згідно з даними НКЦПФР, станом на третій квартал 2016 року володіла 21,9990% акцій 
ПРАТ Костопільський завод скловиробів. Як наголошується в повідомленні, вартість 
покупки однієї акції компанії складе $0,12 або 3,23 грн. Станом на 7 лютого 2017 року 
Фішерман Інвестментс і афілійовані особи акціями Костопільського заводу скловиробів не 
володіють. ПРАТ Костопільський завод скловиробів створено в 2000 році. Основний вид 
діяльності – виробництво порожнистого скла. Чистий дохід заводу в 2015 році виріс на 46% 
порівняно з 2014 роком – до 343,943 млн грн. В той же час підприємство отримало 6,149 
млн грн чистого прибутку проти 8,668 млн грн чистого збитку роком раніше.  
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МЭРТ снял спецсанкции с  
БХФЗ 

06.02.2017 
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 

отменило санкции, наложенные по инициативе Государственной 
фискальной службы (ГФС) Украины на ПАО НПЦ "Борщаговский химико-
фармацевтический завод" (БХФЗ). 

Об этом сообщила юридическая фирма Sayenko Kharenko, которая представила 
интересы БХФЗ в связи с отменой специальных санкций - режима индивидуального 
лицензирования. Как пояснил агентству "Интефракс-Украина" заместитель гендиректора 
БХФЗ по инвестиционным и юридическим вопросам Олег Голобородько, речь идет о 
спецсанкциях, налагаемых за нарушение срока внешнеэкономических расчетов 
зарубежными контрагентами. "К сожалению, по причине определенных валютных 
ограничений в своих государствах, контрагенты из Средней Азии (Узбекистан, Казахстан) 
не могут своевременно платить БХФЗ за полученную из Украины продукцию. В этой 
ситуации интересна позиция нашего государства, которое вместо того чтобы поддержать 
нас, вводит так называемый режим индивидуального лицензирования", - сказал он. 
О.Голобородько подчеркнул, что "такая санкция фактически делает невозможным 
нормальную внешнеэкономическую деятельность, в том числе платежи, получение-
отправку продукции и т.д". "Когда стало известно, что МЭРТ внесло БХФЗ в приказ, мы 
обратились к юридическим партнерам, чтобы собрать документы для подачи ходатайства 
об отмене санкций", - сказал он. ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский 
химико-фармацевтический завод (БХФЗ, Киев) по итогам 2015 года получило чистую 
прибыль в размере 59,3 млн грн, что на 35%, или 15,4 млн грн превышает показатель 2014 
года. По данным Госреестра, в настоящее время конечными бенефициарами БХФЗ 
являются Татьяна Артеменко, Николай Безпалько, О.Голобородько, Глеб Загорий и Евгений 
Сова. По итогам 2016 года БХФЗ входит в десятку лидеров по объемам аптечных продаж с 
долей рынка 4,2%. Sayenko Kharenko – юридический советник ПАО НПЦ "Борщаговский 
ХФЗ" касательно отмены специальных санкций. Команда практики международной 
торговли Sayenko Kharenko представила интересы ПАО НПЦ "Борщаговский химико-
фармацевтический завод" в связи с отменой специальных санкций - режима 
индивидуального лицензирования. Специальные санкции, примененные Министерством 
экономического развития и торговли Украины по инициативе Государственной 
фискальной службы Украины, были успешно отменены. 
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Для легального видобутку бурштину місцеві  
громади об’єднуються у КП 

06.02.2017 
На ринок вийшли нові офіційні компанії, які займаються законним 

видобутком бурштину. 10 нових спецдозволів на геологічне вивчення з 
промисловою розробкою та видобування мають чотири підприємства.  

Серед нових видобувних компаній тепер є комунальне підприємство, яке вдалось 
утворити завдяки зусиллям Держгеонадр та об’єднанню місцевих громад Волинської 
області. Загалом зараз на офіційному ринку видобутку бурштину працює дев’ять 
підприємств. Державна служба геології та надр України збільшила кількість спеціальних 
дозволів на геологічне вивчення з ДПР та видобування бурштинових надр. Відтак тепер 
серед офіційних бурштинокопачів працюватиме комунальне підприємство 
«Волиньприродресурс». Зазначимо, завдяки зусиллям обласної ради та Держгеонадр 
вдалось об’єднати місцеві громади на Волині, які утворили це підприємство. Нагадаємо, 
площа перспективних на бурштин територій складає біля 380 тис. га. Це три області: 
Рівненська, Житомирська та Волинська. Сумарний легальний видобуток бурштину за 2014 
рік складав 2606,377 кг, за 2015 рік – 4955,34 кг. Офіційні цифри незначні в порівнянні з 
даними чорного ринку. За інформацією експертів, через нелегальний видобуток бурштину 
Україна щороку недоотримує від 1,5 до 3 млрд грн. 
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Рада провалила "бурштиновий"  
законопроект 

07.02.2017 
Верховна Рада відхилила законопроект про видобуток бурштину, 

спікер Андрій Парубій просить Кабінет міністрів спільно з нардепами 
розробити новий документ. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

Під час голосування 7 лютого за даний законопроект в цілому не знайшлося 
мінімально необхідної кількості голосів (226 ред.). Цей законопроект пропонує 
врегулювати особливості видобутку, реалізації бурштину на бурштиновій біржі і дозволити 
місцевій владі надавати в постійне користування для видобутку бурштину земельні лісові 
ділянки, які знаходяться в держвласності на відповідній території, а також в межах міст 
обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення , а також надати їм право 
припиняти ці дозволи. Спікер парламенту кілька разів ставив на голосування в цілому 
даний законопроект, проте необхідної кількості голосів так і не знайшлося. Таким чином, 
законопроект вважається відхиленим. "Я звертаюся до уряду, щоб разом з народними 
депутатами розробили законопроект... Щоб представили проект закону (про видобуток 
бурштину – ред.), який буде підтриманий парламентом", – сказав Парубій. Як підкреслила 
перший віце-спікер парламенту, керівник спеціальної комісії Верховної Ради з розробки 
законопроектів про видобуток бурштину Ірина Геращенко, від проблеми видобутку 
бурштину безпосередньо залежать питання економічної безпеки держави. За її словами, 
державні українські компанії, які видобувають бурштин за ліцензією, щорічно добувають 
близько 4 тонн бурштину, в той час як ті, хто займається видобутком бурштину та "кришує" 
видобуток бурштину в тіньовій сфері, щорічно видобувають 150-300 тонн на рік. Як відомо, 
в грудні 2016 року влада Рівненщини просила кинути проти бурштинової мафії 
Національну гвардію. Як відомо, на Рівненщині неодноразово відбуваються зіткнення між 
силовиками та незаконними копачами бурштину. Також неодноразово повідомлялося, що 
правоохоронці покривають такий незаконний видобуток. 
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Держпідприємство «СЕТАМ» продаватиме дорогоцінності  
з державного сховища 

09.02.2017 
ДП «СЕТАМ» підписало договір з Держустановою “Державне сховище 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” щодо продажу 
через «СЕТАМ» виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. 

«Ще на початку 2016 року між Міністерством фінансів України та спеціалістами ДП 
“СЕТАМ” було розпочато консультації щодо можливості реалізації дорогоцінностей, які 
перебувають на зберіганні в Державній установі “Державне сховище дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння України” через електронні торги. Тривалість процесу пояснюється 
необхідністю врахувати всі особливості реалізації такої специфічної категорії товару, як 
дорогоцінності, адже їхня вартість може залежати не лише від ваги виробів. 31 січня 2017 
року вступив в силу наказ Міністерства фінансів про початок пілотного проекту з продажу 
дорогоцінностей через наш онлайн-аукціон. Наразі нами вже підписано договір з 
Держсховищем, розпочато процес узгодження переліку цінностей, що будуть 
реалізовуватись, і вже незабаром перші лоти з'являться в СЕТАМі», - повідомив 
генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов. За його словами, раніше реалізація 
цінностей з Державного сховища відбувалась шляхом проведення публічних аукціонів, що 
зменшувало потенційну аудиторію учасників. «Тривалий час продаж цінностей з 
Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не відбувався. Запуск 
нашого пілотного проекту дозволить спрямувати додаткові кошти від реалізації 
дорогоцінностей до державного бюджету. Експеримент триватиме до 1 липня 2017 року, 
тож, ми сподіваємось встигнути провести декілька хвиль торгів. За результатами торгів 
Міністерством фінансів прийматиметься рішення про доцільність запровадження 
електронних аукціонів на постійній основі», - резюмував Віктор Вишньов 
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В Украине будут по-новому бороться  
с незаконными застройками 

09.02.2017 
Президент подписал закон, который значительно усиливает 

противодействие государства незаконному строительству и повышает 
ответственность застройщиков за нарушения.  

Порядок оформления документов будет определяться не по категории сложности 
объекта строительства, а по классу последствий (незначительный, средний, 
значительный). Строительство объектов среднего и значительного класса последствий 
будет осуществляться исключительно по разрешительной системе. Таким образом, 
большие жилищные комплексы, многоэтажные дома, социальные объекты, торгово-
развлекательные комплексы, офисные здания будут возводиться исключительно при 
наличии полного пакета разрешительной документации. "Такие шаги значительно усилят 
эффективность борьбы государства против незаконных застроек уже на этапе оформления 
разрешительных документов, – сообщил председатель Государственной архитектурно 
строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев. – Ведь недобросовестные 
застройщики больше не смогут занижать категорию сложности, чтобы возводить такие 
объекты, сознательно декларируя недостоверную информацию – о праве на земельный 
участок, градостроительных условиях и ограничениях, или избежать прохождения 
строительной экспертизы". Также усиливается ответственность государственных органов 
власти, в частности, должностных лиц органов госархстройконтроля, за принятые ими 
решения. "Четкие правила оформления разрешительной документации, которые 
устанавливаются в соответствии с новой редакцией закона, устранят возможности для 
манипулирования градостроительным законодательством как со стороны застройщиков, 
так и должностных лиц", – отметил Кудрявцев. В то же время закон максимально упрощает 
разрешительную систему для объектов незначительного класса последствий, которые 
составляют свыше 80% от общего объема застройки в Украине. Так, строительство частных 
жилищных сооружений, хозяйственных сооружений, небольших бизнес-объектов, 
складских помещений можно начинать уже на следующий день после представления 
сообщения о начале строительных работ. "На практике принятые изменения значительно 
снизят риски для людей, которые инвестируют в строительство, и реально уменьшат 
количество незаконных застроек", – отметил председатель Госархстройинспекции. По его 
словам, имплементация норм закона даст возможность существенно повысить рейтинг 
Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business и положительно повлияет на 
развитие строительной отрасли в целом. 

 

Читать полностью >>>  
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 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 
 

Швейцарская Zeppelin получила 100% "Укрцукортепло- 
изоляции" в счет долга ТММ   

10.02.2017 
Компания "Т.М.М." передала швейцарской Zeppelin International AG 

100% акций ПАО "Укрцукортеплоизоляция" (Киевской обл.) в счет 
покрытия задолженности по лизинговым платежам. 

"Zeppelin – наш многолетний партнер. В определенное время мы взяли у них технику 
в лизинг и полностью переоснастили компанию: это и мощные бетонные насосы, и стрелы-
манипуляторы и др. Однако позже из-за кризиса возникли проблемы с лизинговыми 
платежами. Поэтому мы договорились с Zeppelin отдать "Укрцукортеплоизоляцию" в 
качестве расчета", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный 
директор "ТММ" Николай Толмачев. Отвечая на вопрос о количестве отданных акций 
гендиректор "ТММ" сказал: "практически все 100%". Как сообщалось, в июле 2016 года 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил швейцарской Zeppelin International 
AG купить акции ПАО "Укрцукортеплоизоляция", входящего в девелоперско-строительную 
компанию "Фирма "Т.М.М.". ПАО "Укрцукортеплоизоляция" создано в 1995 г., осуществляет 
производство теплоизоляционных материалов, сухих строительных смесей. По состоянию 
на 21 июня 2016 года 98% акций ПАО владела стройкомпания "Фирма "Т.М.М.". "Т.М.М." – 
девелоперско-строительная компания полного цикла, работает на строительном рынке 
Украины с 1994 г. и является одной из ведущих строительных компаний страны. 
Занимается строительством жилых комплексов "под ключ", а также офисных, торговых, 
промышленных и инфраструктурных объектов. Согласно данным единого госреестра 
юрлиц и физлиц предпринимателей на 15 февраля 2016 года, долей 100% в уставном 
капитале "Фирмы "Т.М.М." владела TMM Real Estate Development plc (Кипр). Уставный 
капитал "Т.М.М." составляет 747,79 млн грн, ее конечным бенефициаром и генеральным 
директором является Николай Толмачев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Нецільове використання: у Росії  
заберуть землю в Києві 

07.02.2017 
Комісія Київради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування погодила розірвання трьох договорів оренди 
земельних ділянок у Подільському районі, що були надані Посольству 
Російської Федерації в Україні.  

Йдеться про земельні ділянки: площею 0,197 га (вул. Спаська, 14), площею 0,3634 га 
(вул. Спаська, 13-15), площею 0,3771 (вул. Боричів тік, 17, 19, 21). "Ці земельні ділянки були 
надані у 1998-му році Російській Федерації у користування терміном на 49 років. За гривню 
орендної плати на рік московити мали право будувати нове посольство, консульство та 
резиденцію посла, або ж здавати їх в суборенду, заставляти у банках чи навіть продавати. 
На щастя, за 17 років цим правом вони скористатися не встигли, і тому ми можемо 
розірвати договори оренди”, - заявив депутат Київради Ігор Мірошниченко, який є 
суб'єктом подання відповідних рішень. Як зауважили у прес-службі Київради, відповідно до 
проектів рішень, юридична причина розірвання оренди - нецільове використання 
земельних ділянок та невиконання умов договорів. Проекти рішень депутати ще мають 
розглянути на пленарному засіданні Київради. "Після того, як земельні ділянки повернуть у 
комунальну власність, депутати клопотатимуть про облаштування там скверів", - 
наголошується у повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 
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В Киевской области земли водного фонда  
отдали под застройку 

07.02.2017 
Прокуратура Киевщины через суд требует вернуть государству 

земли водного фонда на территории Переяслав-Хмельницкого района 
стоимостью 1,3 млн. грн., пишет stroyobzor.ua 

Еще в 2004 году в нарушение требований земельного и водного законодательства 
должностные лица Цибливского сельсовета и Управления земельных ресурсов в Переяслав-
Хмельницком районе передали в частную собственность 2 земельных участка общей 
площадью 0,5 га для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных 
построек. "Служащие в нарушение требований Земельного кодекса Украины передали в 
частную собственность земельные участки, относящиеся к землям водного фонда, которые 
не могут передаваться в частную собственность. Фактически произошла незаконная смена 
целевого назначения указанных земельных участков, которые в дальнейшем безвозмездно 
приватизировано", - рассказали в областной прокуратуре. ..  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stroyobzor.ua 
 

Прокуратура не змогла забрати у власника офісу 
Партії регіонів 9 гектарів в Конча-Заспі 

07.02.2017 

Суд відмовив прокуратурі в розірванні угоди між Київською 
міськрадою та ТОВ «Компанія Грітіс» угоди про оренду земельної ділянки 
площею 9,00 га. Так рішення прийняв Господарський суд м. Києва. 

В жовтні 2007 року Київрада надала в оренду на 10 років ТОВ «Компанія «Грітіс» 
земельну ділянку на 24 кілометрі Столичного шосе (Конча-Заспа) у Голосіївському районі 
м. Києва площею 9 га. Земля була надана для  будівництва, експлуатації та обслуговування 
дошкільного та шкільного навчального закладу. Сам договір було зареєстровано в червні 
2008 року і  він передбачав крайній термін для забудови ділянки три роки. Договір також 
залишав за Київрадою право в односторонньому порядку розірвати угоду, якщо фірма 
порушувала екологічне законодавство, використовувала ділянку не за цільовим 
призначення, протягом року не платила орендну плату або порушили строки забудови. 
Після спливу терміну, який був відведений для забудови – у вересні 2011 «Компанія «Грітіс» 
уклала з ТОВ «Міжнародна компанія «Антарес» укладено договір підряду на забудову 
ділянки, а та уже через договори субпідряду почала роботи. В серпні 2016 року 
департамент земельних ресурсів КМДА провів обстеження орендованої землі і побачив там 
огороджений будівельний майданчик, на якому будувалися школа, котельня, дитсадок та 
апартаменти для викладачів. Після цього прокуратура звернулася до суду з вимогою 
розірвати договір оренди, так як забудовник порушив його умови – почав будувати після 
закінчення терміну, який був відведений під будівництво школи і дитячого садка. Суд 
погодився, що фірма порушила умови договору і не надала доводів про неможливість 
розпочати будівництво в потрібний час. Але вирішив, що прокуратура пропустила 
позовний термін, трирічний відлік якого почався в 2011 році – відразу після порушення 
фірмою умов оренди. Тому суд відхили позов прокуратури про розірвання договору. ТОВ 
«Компанія «Грітіс» заснували ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» та ТОВ 
«Фінансова компанія «Антарес». Бенефіціаром фірми вказаний Григорій Смітюх. Це 
колишній нардеп кількох скликань, входив до фракції Партії регіонів. Саме його компанії 
«Антарес» належить будинок колишнього штабу Партії регіонів на вул.Липська (на фото), 
на який було скоєно напад під час Революції Гідності. За даними ЗМІ, восени цей будинок 
виставили на продаж за $16 млн. 

 

Читати повністю >>> 
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 БУДІВЛІ 

 
Волонтеры хотят превратить улицу Ярославов Вал в Киеве  

в комфортное общественное пространство 
02.02.2017 

Объединение волонтеров-дизайнеров подписали меморандум с 
КГГА об обновлении ул. Ярославов Вал. Волонтеры планируют сделать 
улицу одним из самых комфортных общественных пространств столицы.  

Отмечается, что на улице сейчас разбитый асфальт, фасады домов завешены 
рекламными вывесками, а тротуары заставлены припаркованными автомобилями. В этом 
Ярославов Вал ничем не отличается от сотен других киевских улиц, однако, подчеркивают 
волонтеры, даже в таком состоянии он популярен среди горожан и туристов. "Агенты 
перемен", в своб очередь, мечтают превратить Ярославов Вал в лучшую улицу города.  "В 
улицу, где не нужно обходить припаркованные машины, чтобы пройти по тротуару. Улицу, 
где вывески и реклама не закрывают фасады домов, а витрины интересно разглядывать. 
Создать пространство, в котором приятно общаться, отдыхать, работать и торговать. 
Пространство, в котором можно попасть на показ фильма, побывать на концерте или уютно 
посидеть в тихом сквере", говорится в сообщении. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Реконструкция Контрактовой 
площади: как будет выглядеть сквер  >>>  

По материалам kievvlast.com.ua 
 

Йде справжнє полювання на унікальні будинки в 
історичному центрі Києва 

09.02.2017 
Упродовж останніх років йде справжнє полювання на унікальні 

будинки в історичному центрі Києва. Про це пише громадський діяч, 
правозахисник, депутат Київради VII скликання Олена Терещенко. 

За її словами, у більшості випадків діють за стандартною схемою: спочатку 
намагаються оформити право користування будинком (оренда, покупка, створення 
фіктивного ОСББ тощо), а потім заволодіти землею. Після цього зовсім неважко довести 
пам’ятку до аварійного стану, позбавити її охоронного статусу, знести і забудувати безцінну 
київську землю черговим «парусом». «Іноді йдуть по «спрощеній процедурі»: або підпал з 
подальшим знесенням, або так звана «реконструкція», коли від історичного будинку 
фактично нічого не залишається. Навіть у результаті «безневинної» перебудови пам’ятка 
втрачає свою історико-культурну цінність. А вже на підставі цього може бути остаточно 
знесена, як це було з садибою Казанського», – вважає Терещенко. «Лише за останні роки 
дивним чином встигли «згоріти» кінотеатри «Жовтень», «Кінопанорама», будинок 
І.Ніколаєва на вулиці Січових стрільців, 91, будинок по вулиці Б. Хмельницького, 10 
(«Мереживний будинок Брадтмана», який одночасно загорівся у трьох місцях!) та багато 
інших. Чого лише вартує знищення улюбленого всіма киянами «будинку з ромашками» на 
вулиці Златоустівській, 35, який спочатку підпалили, а потім протиправно позбавили 
охоронного статусу, після чого миттєво знесли», – додає вона.  

 

Читати повністю >>>                         Читайте також: Як тебе захистити, Києве мій? >>> 
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 ЖИТЛОВА 

Шуфрич і Бродський незаконно забудовують  
Рибальській півострів – ЗМІ 

10.02.2017 
Колишній суднобудівний центр Києва – Рибальський півострів – 

поступово забудують житлом. Це передбачає детальний план території, 
затверджений Київрадою півроку тому. 

Однак забудова відбувається з порушеннями, а інтерес у ній мають екс-регіонал, 
депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, 
повідомляють "Схеми", спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший". Перше 
порушення – у тому, що ДПТ Рибальського суперечить Генплану, оскільки передбачає 
будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову.  
Таким чином, землекористувачі отримали формальну можливість у перспективі добре 
заробити на продажу житла там, де про це раніше не могло бути й мови. Проти житлової 
забудови Рибальського виступає експерт з містобудування, член Української академії 
архітектури Віктор Глеба. "Рибальський півострів має звужений доступ комунікаційний. І 
замкнути цю територію житлом – це значить загнати туди 20 тисяч автомобілів. І все це 
при колосальному навантаженні на інженерно-транспортні комунікації, яке є вже сьогодні", 
– пояснив він. Поки що єдиний будмайданчик на півострові – це територія майбутнього ЖК 
Rybalsky  на вулиці Електриків, 23 б, яке веде ПАТ "Київський річковий порт". Цю територію 
Київрада 28 липня 2016 року віддала ПАТ "Київський річковий порт" в оренду. Але не для 
будівництва, а для "експлуатації та обслуговування майнового комплексу", який 
знаходився тут. Однак попри однозначність трактування, Департамент містобудування й 
архітектури видав містобудівні умови та обмеження, у яких назвав цей об’єкт 
реконструкцією майнового комплексу під багатоквартирну забудову. "Із легкої подачі 
якогось клерка Антоненко перетворює це на багатоквартирну забудову. На підставі чого? 
Рішення Київради є підставою для формування назви містобудівних умов. Це прописні 
істини", – обурюється Глеба. При цьому навіть ці містобудівні умови на реконструкцію не 
узгоджуються з тим, що відбувається на ділянці насправді. За державними будівельними 
нормами, реконструкція – це перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного 
призначення. Однак, відзначають журналісти, при зіставленні супутникового знімка 
території дворічної давнини зі свіжим, стає очевидним: про жодну реконструкцію не 
йдеться. Тут заливають нові фундаменти і ведуть нове будівництво. "Схеми" надіслали 
запит до київського департаменту Держархбудінспекції про те, як вони оцінюють виявлені 
неузгодженості, але там відповіли, що "надати більш детальну інформацію не вбачається 
можливим, оскільки департамент не проводив перевірки дотримання вимог законодавства 
у сфері містобудівної діяльності стосовно вказаного об’єкту будівництва". Журналісти 
з’ясували, що за цим будівництвом стоять екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-
голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський. Чверть акцій ПАТ "Київський 
річковий порт" належить ТОВ "Сучасне партнерство", чий екс-директор – Віктор 
Вікторович Сидорук – є помічником Шуфрича. ТОВ "Сан гален холдінг", яке володіє ще 25% 
акцій ПАТ "Київський річковий порт", – компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Зокрема, 
ця фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом "Музей історії 
повітроплавання і авіації імені Сікорського", співзасновником якого є нині покійна мати 
Нестора Шуфрича – Шуфрич Марія Петрівна. Те, що річковий порт – це бізнес родини 
Нестора Шуфрича, раніше підтвердила і його прес-служба. Однак тепер, почувши неприємні 
запитання про ЖК Rybalsky, Нестор Шуфрич каже, що не розібрався, і частки у "Київському 
річковому порту" у нього чи його родини поки нема. Мовляв, ведуться переговори. … 

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 
 

 КОМЕРЦІЙНА 

 
СБУ викрила у Києві багатомільйонну оборудку з 

майном виробничого держпідприємства 
08.02.2017 

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у 
столиці багатомільйонну оборудку з майном виробничого державного 
підприємства. 

Правоохоронці встановили, що керівництво підприємства, яке перебуває в 
управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, уклали з 
підконтрольними комерційними структурами т.зв. договори зберігання майна. Фактично 
вся нерухомість майнового комплексу та територія були передані бізнесменам, за що 
держпідприємство ще й сплачувало гроші. Співробітники спецслужби задокументували, що 
ділки з 2013 року здавали в суборенду чотири гектари землі та 3,2 тисячі квадратних 
метрів цілісного комплексу держпідприємства. За попередніми оцінками завдані бюджету 
збитки складають сімнадцять мільйонів гривень. Під час проведення обшуків в 
адміністративній будівлі держпідприємства та за місцем проживання фігурантів справи 
оперативники СБ України вилучили документи, печатки, інші речові докази, що 
підтверджують причетність керівництва держпідприємства до оборудок з його майновим 
комплексом. За інформацією спецслужби, зловмисники планували повне відчуження 
держмайна через створення фіктивної дебіторської заборгованості перед підконтрольними 
комерційними структурами. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 
Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Райффайзен Банк Аваль судиться з групою 

 "Альтком" за 340 млн грн 
05.02.2017 

Вищий госпсуд повернув на розгляд Госпсуду Донецької області 
справу за позовом Райффайзен Банку Аваль до компаній з групи 
«Альтком» про солідарне стягнення 290,1 млн грн. 

У рамках цієї справи від ТОВ «Донецька будівельна компанія» надходив зустрічний 
позов до про визнання договору №12/01-03-3/1177 від 12.12.2013 неукладеним. Також 
Госпсуд Донецької області розглядає позов «Райффайзен Банку Аваль» до низки компаній з 
групи «Альтком» про стягнення заборгованості на 47,9 млн грн. І в цьому випадку ТОВ 
«Донецька будівельна компанія» подавало зустрічний позов про визнання договору 
№12/01-03-3/1177 від 12.12.2013 неукладеним. Група «Альтком» називала Олександра 
Тісленка та Сергія Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами (перший в такому ж статусі 
фігурує в держреєстрі юросіб), тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю групу в т.ч. з 
Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-
2012), однак він це спростовував. Підставою для таких припущень стало те, що під час 
підготовки України до футбольного отурніру "Альтком" отримав підозріло багато великих 
держзамовлень на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою 
закупівлі в одного учасника. За підрахунками «Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Суд надав "Альткому" 4 роки розстрочки 
на виплату Промінвестбанку 466 млн грн >>> 

За матеріалами finbalance.com.ua 

Подозреваемого в растрате миллиона на "наведении мостов" 
 посадили под домашний арест 

09.02.2017 
Суд отправил под домашний арест заместителя начальника Службы 

автомобильных дорог в Запорожской области, подозреваемого в растрате 
1,3 млн грн на строительстве мостов через Днепр в Запорожье. 

По данным ведомства, чиновник входящего в государственное агентство 
автомобильных дорог "Укравтодор" запорожского "Облавтодора" совершил растрату путем 
завышения стоимости стройматериалов для мостов. Ему сообщено о подозрении в 
преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого 
имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, 
совершенное в особо крупных размерах). Прокуратура просила назначить подозреваемому 
меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд избрал домашний арест. Указанное 
судебное решение обжаловано в апелляционном порядке. Как сообщалось, в декабре 2016 
года мэр Запорожья Буряк заявляет о выделении 28 млн гривен из госбюджета в декабре 
на строительство мостов через Днепр. 12 октября премьер министр Владимир Гройсман 
заявил, что считает реалистичным завершение строительства мостов через Днепр в 
Запорожье за 3 года. 26 сентября 2016 года "Укравтодор" возобновил строительство мостов 
через Днепр в Запорожье. В мае 2015 года Служба безопасности Украины начала 
расследование по подозрению должностных лиц строительного предприятия в присвоении 
134 млн гривен из госбюджета на строительстве мостов через Днепр в Запорожье.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.org.ua 
 

Президент провів нараду з питань реалізації дорожнього  
експерименту в західних регіонах України 

10.02.2017 
В рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент 

Петро Порошенко провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту 
в західних регіонах України.  

Президент заслухав доповіді керівників областей щодо реалізації програм 
будівництва доріг у 2016 році та планів на 2017 рік, за результатами якої дав низку 
доручень. Глава держави висловив переконання, що експеримент з відрахування 50% 
коштів з понадпланових надходжень від митних платежів до спеціальних фондів обласних 
бюджетів має бути розповсюджений на території усієї України та наголосив на важливості 
прискорення ухвалення рішення Уряду щодо порядку виконання цього експерименту. 
Президент зазначив, що мають бути встановлені кінцеві терміни і враховані усі побажання 
та зауваження, які висловлювались під час цієї наради. Петро Порошенко акцентував увагу 
на необхідності забезпечення безперешкодного фінансування видатків, пов’язаних з 
використання бюджетних коштів в рамках дорожніх програм: «Щоб ми не тягнули до 
листопада-грудня, а забезпечили своєчасне фінансування». Президент також звернув увагу 
на необхідність законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. «Нам потрібна 
чітка ясність законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. Там де є концесія, 
ми не будемо мати потреби витрачати кошти», - сказав Петро Порошенко. Він також 
наголосив на важливості забезпечення прозорих тендерних процедур, які необхідні для 
здешевлення будівництва доріг. «Монополістів у нас бути не може. Єдина позиція – це 
якість і вартість», - наголосив Президент. За словами Глави держави, також необхідно 
забезпечити широке інформування громадськості щодо умов та строків  будівництва доріг, 
що має сприяти повній прозорості використання державних коштів з урахуванням 
контролю з боку недержавного сектору. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ВОДОПОСТАЧАННЯ / ВОДОВІДВЕДЕННЯ  

 
Генпрокуратура расследует расхищение кредита  

Всемирного банка на протяжении 6 лет 
06.02.2017 

Генеральная прокуратура осуществляет досудебное расследование в 
уголовном производстве по фактам хищения кредита Всемирного банка, 
выделенного на развитие украинской инфраструктуры.  

Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 30 января 2017 года. 
Согласно материалам дела, следствием установлено, что на протяжении 2007-2013 годов 
Всемирный банк предоставил нескольким областям Украины средства в рамках 
реализации совместного проекта "Развитие городской инфраструктуры". Кредит был 
предоставлен под гарантии правительства Украины, а главным исполнителем проекта 
было Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. Средства 
предназначались для реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих 
коммунальным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Указанные деньги направлялись напрямую предприятиям. Однако, 
должностные лица ряда региональных коммунальных предприятий перечисляли 
полученный средства на счета фиктивных компаний, при этом стоимость якобы 
выполненных работ, была значительно завышена, а в некоторых случаях работы не 
выполнялись вообще. В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с 
помощью конвертационных центров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ) 
 

 
 

Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток 
 на 55% в январе 

08.02.2017 
Международный аэропорт Львов в январе обслужил 58,5 тыс. 

пассажиров, что на 55,2% больше, чем в первый месяц 2016 года. Об 
этом сообщает портал cfts.org.ua 

Как сообщили в аэропорту, на внутренних рейсах перевезено 12,3 тыс. пассажиров 
(доля 21% от общего потока), а на международных - 46,2 тыс. пассажиров (79%). Самыми 
популярными направлениями стали Стамбул, Киев (Борисполь), Варшава, Хургада, Минск. 
Всего аэропорт принял и отправил 715 рейсов, из них 559 международных и 156 
внутренних. Больше всего пассажиров перевезли авиакомпании МАУ, LOT, Pegasus, 
"Белавиа" и "Азур Эйр Украина". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
Аэропорт “Кривой Рог” увеличил пассажиропоток  

в 2016 г. почти в 7 раз 
11.02.2017 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом международный аэропорт 
“Кривой Рог” увеличил пассажиропоток на 668% - до 8 958 пассажиров. Об 
этом сообщил директор аэропорта “Кривой Рог” Игорь Лашин. 

“В прошлом году благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Bravo Airways мы 
увеличили пассажиропоток: в 2015 году аэропорт принял 1 341 пассажира, в 2016 году - 8 
958 пассажиров”, - сказал Лашин. По его словам, в 2017 году вновь будет выполняться 
чартерная программа в Анталию, по вторникам и пятницам. Регулярные рейсы из 
аэропорта “Кривой Рог” пока не планируются. “Пока мы сосредотачиваемся только на 
чартерных направлениях. Здесь мы работаем в симбиозе с авиакомпаниями и 
туроператорами”, - сообщил Лашин. Он отметил, что при нынешнем курсе национальной 
валюты не найдется желающих летать в, условно, Киев по стоимости приблизительно 2 700 
грн. Криворожский аэропорт имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2 
500 м, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулежные дорожки, комплекс 
радиотехнических сооружений (радионавигационных) средств обеспечения полетов. 
Полоса позволяет принимать воздушные суда типа: Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-
154, ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.  
 

 
 

АМПУ проведет аудит финансовой деятельности  
по международным стандартам  

06.02.2017 
Государственное предприятие "Администрации морских портов 

Украины" (АМПУ) проведет аудит компании и ее филиалов по 
международным стандартам финансовой отчетности. 

Как сообщила пресс-служба АМПУ, старт и реализация данного направления 
позволят повысить открытость и публичность финансов АМПУ, в том числе с целью 
привлечения международного капитала для инвестирования. "Аудит АМПУ по вопросу 
соблюдения всех нормативных требований на соответствие лучшим мировым практикам - 
не дань моде. Он важен не сам по себе, а для выявления и устранения возможных 
недостатков, для ясности международным финансовым институтам и инвесторам, для 
повышения прозрачности. Ведь улучшение репутационных характеристик и привлечение 
инвестиций в отрасль для ее развития - наша ключевая задача", - цитируется в сообщении 
глава АМПУ Райвис Вецкаганс. Планируется, что аудит затронет все подразделения АМПУ - 
как центральный аппарат и главное представительство, так и ее филиалы. Конкурс на 
определение компании, которая проведет аудит финансовой деятельности АМПУ, будет 
объявлен в ближайшее время в системе публичных закупок ProZorro.  

 

Читать полностью >>>  
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Міжнародні донори можуть виділити 50 млн доларів 

на розвиток українських річок 
07.02.2017 

Депутат Верховної Ради, заступник голови парламентського 
комітету з транспорту Борис Козир заявляє, що українські річки 
економічно самодостатні, а також спрогнозував яким може бути розмір 
річкового збору. 

“За оцінками експертів, українські річки економічно самодостатні. Ось тільки кілька 
цифр. Згідно з тарифами УЗ на відрізку Одеса – Ліски (633 км): зерно – $10/т, залізна руда – 
$6/т, вугілля – $11/т. Ті ж вантажі автомобільним транспортом – $27/т. За розрахунками 
МІУ перевезення водним транспортом Кам’янка – Миколаїв (термінал – порт) дає економію 
– $3/т, Кам’янка – Миколаїв (термінал-рейд) – $7/т “, – написав Козир. Він також заявив, що 
існуючий трафік на внутрішніх водних шляхах на рівні 6 млн / т в рік поки “не окуповує 
економіку річки”, тому учасники зустрічі з розвитку річкових перевезень, яка відбулася в 
Мінінфраструктури 3 лютого, зійшлися на думці, що при збільшенні перевалки вантажів до 
20 млн тонн на рік, розмір річкового збору може становити близько 20 центів / т. Козир 
також повідомив, що за словами Омеляна, в цьому році МІУ додатково виділить 100 млн 
гривень на ремонт шлюзів. При цьому перший етап запуску річки (днопоглиблення, ремонт 
шлюзів і забезпечення навігації) зажадає інвестицій на рівні близько 50 млн доларів. “І ці 
гроші нам готові надати міжнародні донори”, – зазначає Козир. Депутат додає, що в разі 
цілодобового використання шлюзів скорочується операційний цикл перевізника, а це дає 
додатково економію в розмірі $3/т. 

 

Читати повністю >>> 
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В украинских портах зафиксировано самое значительное  

падение перевалки за 4 года 
08.02.2017 

В 2016 г. объемы перевалки в украинских портах продолжили снижаться 
нарастающими темпами – было зафиксировано самое сильное снижение за 
последние 4 года, составившее -8,6% относительно 2015 года. 

Снижение произошло по всем направлениям, сильнее всего упали объемы 
транзитной перевалки -35,1%. Также в последние два года наблюдается снижение 
экспорта. И это при том, что объемы экспорта зерновых постоянно растут. "Это значит, что 
Украина теряет свои позиции в экспорте двух других основных грузов – черных металлов и 
ЖРС, которые составляют более трети всей перевалки в портах", - поясняет консультант 
ЦТС-Консалтинг Андрей Исаев. "Помимо объективных факторов (спрос на региональных 
рынках) причиной падения экспорта является потеря конкурентоспособности украинской 
продукции, на которую влияет и эффективность логистических цепочек экспортеров. Здесь 
встает вопрос о стоимости судозахода в украинские порты, которая выше в 3-5 раз, чем в 
порты наших конкурентов – Австралии и Бразилии. Значительное влияние на стоимость 
доставки также оказывает размер судовой партии, которая в украинских портах 
ограничена глубиной", – отметил аналитик. Лидерами по объемам перевалки, как и годом 
ранее стали морской порт Южный, Одесский, Николаевский и Черноморский порты. При 
этом, в Южном было перевалено 39 298 тыс. т грузов, что составило почти 30% от объема 
перевалки во всех портах. Суммарно через 5 самых загруженных портов прошел 81% всех 
грузов. Лидером среди государственных портовых операторов стало ГП МТП Южный – 
перевалено 12,3 млн т грузов. Среди частных стивидоров наибольший объем грузов 
обработан группой терминалов ТИС – 21,5 млн т.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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В январе 2017 года морской порт Черноморск обработал  
1 млн 248 тыс. тонн грузов 

10.02.2017 
Грузопереработка государственного портового оператора ГП МТП 

Черноморск составила 26,6% общего грузооборота порта. Об этом сообщает 
портал uc.od.ua 

Частными портовыми операторами переработано 916 тыс.тонн, что составляет 
73,4% от общего объёма грузооборота. Перевалка экспортных грузов составила 1 096 тыс. 
тонн (прирост 18% к показателям 2016 года), импортных – 136 тыс. тонн (снижение на 
61,2% от показателей аналогичного периода 2016 года), транзитных – 16 тыс. тонн (12,6% 
от показателей предыдущего года). Морского порт Черноморск переработал 915 тыс.тонн 
навалочных грузов, что составляет 91,2% от показателей предыдущего года, наливных – 
161 тыс. тонн или 91% от показателей 2016 года, генеральных грузов – 172 тыс. тонн 
(снижение на 22,2% от показателей аналогичного периода прошлого года). Наилучшие 
результаты по итогам января были достигнуты в переработке зерна – 664 тыс. тонн 
(прирост 15,7% к уровню 2016 года). Всего за указанный период  в порту было обработано 
57 судов и 10 356 вагонов. 

 

Читать полностью >>>  
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Одесский морпорт увеличил перевалку грузов  
на 20,4% в январе 

11.02.2017 
Одесский морской порт в январе обработал 1,977 млн тонн грузов, 

что на 20,4% больше, чем в первый месяц предыдущего года. Об этом 
свидетельствуют оперативные данные АМПУ. 

Наливной грузопоток сократился на 53,2% до 77 тыс. тонн. Это 47 тыс. тонн нефте-
продуктов (-43,8%), 2 тыс. тонн растительного масла (-75,7%), 28 тыс. тонн химических 
грузов (-61,4%). Сухих сыпучих грузов в порту перегружено 890 тыс. тонн, что в 1,5 раза 
больше, чем в январе 2015 года. Львиная доля грузопотока пришлась на зерно - 711 тыс. 
тонн (+44,8%). Кроме того, перевалено 4 тыс. тонн строительных грузов и 35 тыс. тонн 
руды (годом ранее не было), 8 тыс. тонн сахара (-69,2%), 133 тыс. тонн других сухих 
сыпучих грузов. Тарно-штучных грузов в январе в порту обработано 1,01 млн тонн, что на 
14,6% превышает показатель января 2016 г. Металлопроката перегружено 317 тыс. тонн (-
21,2%), чугуна - 86 тыс. тонн (рост в 2,6 раза), других грузов черных металлов - 124 тыс. 
тонн (в январе 2016 г. к этой категории было отнесено всего 8 тыс. тонн). Контейнеропоток 
в январе в Одесском порту составил 33,763 тыс. TEU (+13,4%). В весовом выражении 
контейнеров перегружено 470 тыс. тонн (+12,5%), в штучном - 24 тыс. ед. (+22,4%). 

 

Читать полностью >>>  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Омелян заблокировал внедрение онлайн-сервиса распределения вагонов,  

чтоб не разрушить бизнес своего кума 
03.02.2017 

Благородная инициатива оперативно обеспечивать клиентов 
информацией о наличии грузовых вагонов в Укрзализныце зависла на 
этапе тестового режима из-за интересов министра инфраструктуры 
Владимира Омеляна и его кума - житомирского бизнесмена Максима Шкиля, 
владельца «Первой логистической компании». 

Еще в октябре УЗ запустила систему, которая в прозрачном режиме должна была 
распределять грузовые вагоны в соответсвии с заявками на перевозку. «Укрзализныця» 
обязана в онлайн-режиме предоставлять данные относительно наличия тяги, подвижного 
состава, а также заявок на перевозку, чтобы все участники рынка видели, что 
распределение вагонов для перевозок тех или иных грузов происходит адекватно, 
пропорционально, нет перегибов в ту или иную сторону», - сказал глава 
Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян. Однако все заявленное оказалось лишь 
фикцией. Система так и не запущена. Иначе необходимость в сомнительных 
экспедиционных компаниях отпадет, а бизнес друга и кума Омеляна - Максима Шкиля 
просто рухнет. Сегодня, чтобы своевременно получить подвижной состав, клиенты УЗ 
вынуждены обращаться за экспедиторскими услугами в привелигированную «Первую 
логистическу компанию», которая взымает до 5 тысяч гривен за обслужиание одного 
вагона. Кроме этого, благодаря высокому покровительству МИУ, Шкиль регулярно 
выигрывает миллионные тенедеры на перевозку различных грузов, а доходами щедро 
делится с Омеляном. При этом отчисления в бюджет минимальны — Шкиль придумал, как 
уходить от налогов, снизив уровень рентабельности компании до 0,3%. В результате при 
доходе в более 400 млн грн налог на прибыль составил всего 126 с лишним тысяч гривен. 
Сверхприбыли ПЛК переводит на счета фиктивных компаний. К примеру, только на 
протяжении 2014 года предприятие Шкиля перечислило 36 миллионов гривен ООО 
«Эколайн-СТ» и ООО «Мега-Эксим», проверка которых выявила признаки фиктивности. А 
анализ финансовой деятельности «Первой логистической компания» показал, что ее 
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руководство нужно судить за экономические преступления. Но компания по-прежнему на 
плаву. Ранее интересы Шкиля лоббировал осканадилвшийся после пьяного ДТП Иван 
Федорко, в следствии которого он был уволен с должности директора по грузовым 
перевозкам и логистике УЗ. Кстати, как выяснилось позже, Audi Q7, на котором 
высокопоставленный железнодорожник совершил аварию, зарегистрирована на того 
самого Максима Викторовича Шкиля. А дочь Федорко до сих пор трудится в «Первой 
логистической компании». Но в биографии Шкиля есть еще более шокирющие факты. Друг 
Омеляна в прошлом возглавлял молодежное крыло Партии регионов — Молодые регионы, 
дружил с сыном нашего «легитимного» Александром Януковичем. А во времена 
Евромайдана обеспечивал Киев титушками. Сейчас, по данным СМИ, перечисляет крупные 
суммы на счета лиц, которые могут быть причастны к поддержке незаконных 
террористических формирований ЛДНР. По этому факту правоохранительные органы 
начали расследование, но быстро его замяли. Омеляну сегодня очень хочется выглядеть 
министром, который пошел против системы, но его обличительная истерия в СМИ — лишь 
банальная и жалкая попытка отстоять свою коррупционную нишу. Потеряв бразды 
правления над УЗ, Омелян потерял доступ к серым схемам. Даже кумовство с владельцем 
«Первой логистической компании» уже не обеспечит ему прежних денежных потоков. 
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Уряд удосконалює корпоративне управління  
ПАТ "Укрзалізниця" 

07.02.2017 
Уряд вніс зміни до Статуту публічного акціонерного товариства  

«Українська залізниця», постанову №52 прийнято на засіданні Уряду 18 
січня 2017 року. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Відповідне рішення ухвалено з метою удосконалення управління Кабінетом 
Міністрів України, як єдиним акціонером та засновником публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця», корпоративними правами держави стосовно цього 
товариства, як і відносно цілого ряду стратегічних для держави підприємств. Досі частина 
функцій, пов’язаних з управлінням цією компанією, була делегована Кабінетом Міністрів 
України Міністерству інфраструктури. Своїм рішенням Уряд відкликав ці делеговані 
функції – відтепер всі рішення стосовно управління компанії і її звітності будуть 
прийматися не Мінінфраструктури одноосібно, а Кабінетом Міністрів, який є колегіальним 
органом, до складу якого входить і Міністр інфраструктури. Мінекономрозвитку надані 
лише повноваження з підготовки проектів таких рішень. Разом з тим в умовах 
реформування такої потужної і складної компанії як ПАТ «Укрзалізниця» надзвичайно 
важливо мінімізувати будь-які ризики суб’єктивізму у прийнятті управлінських і 
фінансових рішень, а тому зміни до Статуту компанії однозначно підвищать ефективність у 
її роботі. Також буде змінено склад Наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця», до якого на 
конкурсних засадах будуть відібрані та включені незалежні директори, як того вимагають 
зміни до законодавства. Цим рішенням Статут ПАТ «Укрзалізниця» приведено у 
відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо управління об’єктами державної та комунальної власності", прийнятого Верховною 
Радою України 02.06.2016 р. в рамках реформи корпоративного управління суб`єктів 
господарювання державного сектору економіки. Перехідними положеннями вказаного 
закону вимагається привести статути і внутрішні положення цих суб`єктів господарювання 
у відповідність до прийнятого закону. Варто наголосити, що з моменту утворення ПАТ 
«Укрзалізниця» завжди перебувала в управлінні Кабінету Міністрів, відповідно до чинного 
законодавства, а саме: ЗУ "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування" та постанови Кабінету Міністрів від 25 
червня 2014 р. № 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця". Крім того, статтями 2 і 9 зазначеного вище Закону та пунктами 25 і 26 Статуту  
ПАТ "Укрзалізниця" встановлено, що засновником та єдиним акціонером товариства є 
держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами держави 
стосовно товариства з моменту його утворення здійснює Кабінет Міністрів України. 
Пунктами 54 і 55 Статуту товариства також встановлено, що вищим органом публічного 
акціонерного товариства "Українська залізниця" є загальні збори, функції яких виконує 
Кабінет Міністрів України, та визначено повноваження, що належать до їх виключної 
компетенції. Нагадаємо, що у 2016 році компанія після приходу нового менеджменту 
отримала уже декілька сотень мільйонів прибутку на відміну від 2015 року, який 
«Укрзалізниця» закінчила зі збитком біля 16 млрд грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 
Какие автобусные маршруты стали самыми популярными  

среди украинцев в 2016 г. 
07.02.2017 

В 2016 г. украинцы чаще всего ездили автобусами в Варшаву, Краков, 
Познань, Люблин и Вроцлав. Об этом свидетельствует исследование Busfor, 
международного онлайн-сервиса по продаже билетов на автобусы. 

В прошлом году украинцы купили больше всего билетов по направлению Польши. 
Причем польские города выбирали разные категории путешественников (туристы, 
студенты и сезонные работники) как летом, так и на зимние праздники. Польша стала 
самой популярной из 30 стран. Для сравнения, по данным Busfor, в Польшу ездят 
автобусами 40% украинских путешественников, в то время как другие страны - от 1-12%. 
Например, в Беларусь - 5%, Чехию - 2, Германию - 1,2%. В 2016 году украинцы купили через 
сервис около 150 тыс. билетов из Украины в Польшу и около 70 тысяч обратно. Всего для 
путешествий в Европу воспользовались автобусами около 400 тыс. пассажиров из 460 тыс. 
украинцев, которые воспользовалось сервисом Busfor для путешествий за границу в 2016 
году. Согласно внутренней статистике сервиса, за 2016 прирост пассажиропотока на 
маршруте "Киев - Варшава" составил более 100%, обратный поток пассажиров автобусов из 
Варшавы в Киев вырос на 170%. Что касается внутренних путешествий, то популярностью 
пользуются Львов, Одесса, Затока и Днепр. При этом за год пассажиропоток направления 
"Киев - Львов" составил 187%, по сравнению с 2015 годом, а "Львов - Киев" - составил 154%. 
Кроме пляжей Одессы и Затоки, украинцы посещали Николаев, Херсон, Коблево, Бердянск, 
Мариуполь, Черноморск (бывш. Ильичевск), Таллин и Варну.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 3PL ОПЕРАТОР 

 
Дві третини замовлень логістичних компаній  

припадають на e-commerce 
10.02.2017 

Віктор Шевченко, генеральний директор групи логістичних компаній 
ZAMMLER, розповів, що таке фулфілмент для логістичних компаній і чому не 
всі інтернет-магазини зацікавлені в такій послузі 

В Україні активно розвивається ринок інтернет-торгівлі: у 2015 динаміка зростання 
становила 32%. За 2016 р. приріст - 35%, а обсяг досягає 1,5 млрд євро. Враховуючи попит, 
все більше компаній шукають свою нішу в інтернет-просторі, відповідно, такі тенденції 
впливають на усі дотичні галузі. Пошук нових можливостей для задоволення потреб 
клієнтів змушує ринок рухатись вперед, стимулює появу нових рішень та пропозицій для 
інтернет-бізнесу. За попередніми даними дослідження, яке наразі проводить компанія 
Ukrainian E-commerce Expert, частка e-commerce серед клієнтів логістичних компаній 
становить 60-70%. Орієнтуючись на запит клієнта, українські логістичні оператори 
пропонують відносно нову послугу - фулфілмент. Її суть: логістичний оператор пропонує 
аутсорс для інтернет–магазину, починаючи від власного call-центру для прийому заявок, 
закінчуючи доставкою товару до кінцевого споживача. Однак на даному етапі аналіз 
українського логістичного ринку демонструє - чіткого визначення фулфілменту, як і пакету 
опцій, що передбачені послугою, поки немає. Найбільш затребуваними є послуги зі 
складського зберігання та доставки товарів. Серед потенційно затребуваних послуг також 
комплектація замовлень, робота з поверненнями, робота із залишками товару на складі та 
послуги call-центру. Найменш затребуваною є доставка товару від постачальника на склад 
оператора. Наразі власники інтернет-бізнесу зовсім не зацікавлені в передачі на аутсорс 
послуг, що передбачають контакт з клієнтами (маркетинг, продажі, ведення сайту 
інтернет-магазину). Рушіями послуги фулфілмент в Україні експерти називають компанії зі 
складською логістикою як основним видом діяльності, поштових операторів та 
багатопрофільні корпорації. При цьому 3PL оператори, головним "козирем" яких є 
складська логістика, об"єднуються із поштовими службами задля доставки товару до 
кінцевого споживача. Поштові ж оператори, не маючи достатньо розвинутих складських 
потужностей, користуються послугами інших логістичних операторів. За проміжними 
даними дослідження, серед компаній, які надають послугу фулфілмент, найбільш 
впізнавані в Україні - Нова Пошта, ZAMMLER, Raben, Міст Експрес, FM logistic та MTI. До 
переваг фулфілменту, на яких роблять акцент гравці ринку логістики, належать 
оптимізація процесів для інтернет-магазину, зменшення витрат, вивільнення фінансових 
та людських ресурсів для розвитку компанії, побудова більш конкурентоспроможної моделі 
бізнесу і можливість додаткових вигідних пропозицій кінцевим споживачам. Разом із цим 
фулфілмент доцільно використовувати не усім інтернет-магазинам. Малоймовірно, що 
клієнтами послуги фулфілмент можуть бути інтернет-магазини, у яких незначна кількість 
замовлень, які продають дрібний та дорогий товар, а також товар з обмеженими термінами 
доставки. Товарні групи, реалізацією яких займаються потенційні клієнти фулфілменту: 
побутова техніка, побутова хімія, одяг, автотовари. Проте разом із розвитком послуги є ряд 
проблем, які стримують її ріст. Одна з таких - настороженість клієнтів. Фулфілмент вимагає 
інтеграції IT- процесів клієнта та надавача послуги. Як правило, інтернет-магазини до цього 
не готові. Серед побоювань також страх витоку інформації про клієнтів та постачальників, 
втрата контролю над процесами складського зберігання та доставки. Ще один "камінь 
спотикання" - неготовність самих логістичних операторів працювати в режимі інтернет-
магазину, адже це вимагає певного навчання персоналу, забезпечення оперативної 
доставки, передбачає сезонні "піки" продаж. Враховуючи всі аспекти, складно 
спрогнозувати перспективи послуги фулфілмент, як і розвиток e-commerce в цілому. З 
одного боку, можна очікувати істотних змін на ринку інтернет-магазинів 
(переструктурування самого ринку і зміна гравців), з іншого боку - розвиток нових, більш 
затребуваних логістичних послуг. В будь-якому разі, 2017-й обіцяє бути багатим на нові 
бізнес-рішення, тренди та пропозиції на ринку e-commerce. 
 

Читать полностью >>>  © Віктор Шевченко, генеральний директор 
групи логістичних компаній ZAMMLER 

По материалам delo.ua 
 

 
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
ПАО "Укртелеком" снизил ставку на 13-16-й купоны  

облигаций серии "T" до 21% годовых   
06.02.2017 

ПАО "Укртелеком" снизило процентную ставку на 13-16-й купонные 
периоды облигаций серии "T" до 21% с 24,5% годовых, сообщил эмитент в 
системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Как сообщалось ранее, "Укртелеком" в феврале 2014 года выпустил облигации серий 
"S"-"V" на общую сумму 1,4 млрд грн. Облигации серии "Т" выпущены номиналом 50 тыс. 
грн на общую сумму 400 млн грн. Процентная ставка на первый-четвертый купонные 
периоды установлена на уровне 16,5% годовых, на второй-восьмой повышена до 21% 
годовых, на 9-13-й повышена еще на 3,5 процентных пункта. Сроки погашения указанных 
облигаций с 10 по 14 июня 2020 г., в то же время условиями выпуска предусмотрена 
ежегодная оферта. Привлеченные средства "Укртелеком" планировал направить на 
пополнение оборотных средств, а также на финансирование строительства и 
модернизации сетевой инфраструктуры. "Укртелеком" - крупнейший оператор 
фиксированной связи в Украине, продвигает мобильную связь в стандарте 3G, обладая 
единственной подобной лицензией в стране. Конечным владельцем "Укртелекома" 
является холдинг "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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Дело на $760 млн: Ринат Ахметов получил  
счет за Укртелеком 

06.02.2017 
История приватизации Укртелекома и его последующей 

перепродажи группе СКМ Рината Ахметова обрастает новыми 
подробностями. Очередная серия началась в новом году.  

 

Окружной суд Никосии временно заблокировал акции кипрской компании 
украинского олигарха Рината Ахметова на сумму €656 млн, сообщили кипрские СМИ. 
Решение суда якобы было вынесено по иску другой кипрской компании в рамках спора о 
продаже государственной украинской телекоммуникационной компании за €830 млн. В 
кипрской прессе не уточняются участники процесса. Но в истории украинского телекома 
известна только одна государственная компания, которая могла столько стоить: 
Укртелеком. В 2013 г. австрийский фонд EPIC продал монополиста на рынке 
фиксированной связи копании СКМ. Стороны тогда не разглашали сумму сделки.  ЛІГА.net 
обратилась в Укртелеком и СКМ за комментариями. Телеком-оператор оставил запрос без 
ответа. "В настоящее время идет спор. Детали спора до его окончания мы не 
комментируем", - написала пресс-секретарь компании СКМ Анна Терехова. По ее словам, 
судебное определение никак не влияет на обычную коммерческую деятельность СКМ и ее 
активов. "Информация об "аресте" каких-либо банковских счетов СКМ не соответствует 
действительности", - отметила Терехова. ЛІГА.net попыталась выяснить, кто и за что решил 
поспорить в иностранном суде с самым богатым украинцем.  

 
 
 
 

Глубокая заморозка. В пятницу на Facebook-аккаунт ЛІГА.net пришло сообщение от 
некоего Джона Джонсона. Пользователь соцсети посоветовал обратить внимание на 
информацию о судебном процессе в местной прессе и бросил пару ссылок. В переписке с 
ЛІГА.net он дал контакты двух юридических фирм - Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP 
(Лондон) и Harris Kyriakides LLC (Кипр) - для дополнительных вопросов. Партнер первой, 
Ник Марш, после запроса редакции предоставил текст кипрского судебного решения и 
краткое описание спора. В СКМ отказались подтвердить или опровергнуть подлинность 
решения и отвечать на дополнительные вопросы. Как следует из письма, истцом является 
кипрская Raga Establishment Ltd, ответчиком - SCM Financial Overseas Ltd (компания группы 
СКМ, выступившая в 2013 году покупателем Укртелекома), SCM Holdings Ltd и их аудитор 
PricewaterhouseCoopers Ltd. Истец попросил суд Никосии наложить временные 
ограничения ("freezing order") на распоряжение 44% акций SCM Holdings Ltd. Двенадцатого 
января суд удовлетворил требования истца, пишет Марш. Решение предполагает запрет на 
их продажу, передачу, отчуждение или создание какого-либо иного интереса до 
завершения связанного суда в Лондоне. По данным Марша, истец и ответчик вовлечены в 
арбитраж в Лондоне в связи со сделкой по покупке в 2013 году Укртелекома. В Лондоне 
истец уже получил решение о "заморозке" против SCM Financial, утверждает Марш. По его 
информации, Raga обратилась в суд, поскольку SCM Financial (номинальный покупатель 
Укртелекома) начал переоформлять свои активы на другие предприятия группы СКМ. В 
частности, в ноябре 2014 года он передал 44% акций SCM Ltd компании SCM Holdings Ltd. В 
2016 году произошла другая транзакция, которая касается компаний Pluscom Holdings Ltd и 
P.H. Premium Household Ltd. Один из директоров последней - Роман Бугаев, директор по 
корпоративным правам и управлению зарубежными активами СКМ. По мнению истца, 
внутригрупповые сделки убыточны для SCM Financial и проводятся для того, чтобы Raga не 
смогла получить $760,6 млн, которые компания Ахметова должна доплатить ей за 
Укртелеком, пишет Марш. 

 
 
 
 

Тайная сделка. Государство продало 92,79% акций Укртелекома в 2011 году за 10,6 
млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма 
австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату 
Ахметову. По условиям сделки, в 2013 году СКМ обязалась заплатить за актив $860 млн в 
три этапа, пишет Марш. На тот момент - около 6,9 млрд грн. В июле 2013 года SCM Financial 
перечислила первые $100 млн и перестала платить, утверждает английский юрист. Кто 
стоит за компанией-истцом? По данным кипрского реестра, прежнее название Raga 
Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени 
австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации 
Укртелекома. В материалах дела, которые предоставил Марш, говорится, что 
бенефициаром Raga сейчас является проживающий в Лондоне гражданин Украины Денис 
Горбуненко. Его полный тезка хорошо известен на украинском банковском рынке. Ранее 
Горбуненко возглавлял обанкротившийся в 2010 году Родовид Банк. В 2008 году журнал 
Фокус оценивал его состояние в $232 млн. Raga Establishment Ltd также упоминалась в 
расследовании депутата БПП Сергея Лещенко, который связывал этот офшор с Дмитрием 
Фирташем и Сергеем Левочкиным.  Что общего у Горбуненко с Фирташем? В Родовид Банке 
хранились депозиты компаний олигарха, выгодные условия которых впоследствии стали 
объектом расследования Генпрокуратуры. В Group DF Фирташа сообщили, что у них нет 
повода комментировать спор Raga против СКМ. "У группы нет инвестиций в IT", - добавил 
директор по коммуникациям Group DF Олег Арестархов.  

 
 
 
 
 

Подготовка к весне? СКМ оказалась в сложной ситуации. Помимо возможных 
претензий Raga Establishment, телеком-оператору грозят разбирательства с украинскими 
госбанками. Как писала ЛІГА.net, в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательства 
выкупить у Ощадбанка и Укрэксимбанка облигации своей материнской компании ЕСУ на 
сумму 2 млрд грн. ЕСУ выпускала их в 2011 году, чтобы оплатить один из траншей по 
договору о приватизации телеком-оператора. Если до 15 марта Укртелеком не вернет долг 
банкам, они могут взыскать акции компании, которые получили в залог. Речь идет о 
ценных бумагах номинальной стоимостью 4,344 млрд грн. То есть о доле в 92,79% 
уставного капитала оператора. У СКМ был вариант, как рассчитаться с банкирами. До конца 
года группа планировала продать 3G-оператора Тримоб компании МТС Украина, а 
вырученные деньги пустить на покрытие долгов по облигациям. Но сделка не состоялась. 
Поэтому неизвестно, как компания Рината Ахметова собирается выполнять финансовые 
обязательства перед госбанками. Другую версию появления информации о суде на Кипре 
высказал экс-глава регуляторно-правовой службы крупного телеком-оператора, 
пожелавший остаться неназванным: "Думаю, это план через юридическую акробатику 
сделать невозможной реприватизацию Укртелекома и/или создать крайне рисковые 
условия для потенциального нового собственника. Весна близится, СКМ спасает актив". В 
EPIC на запрос не ответили. В PwC сообщили, что комментариев ждать не стоит. Запрос, 
отправленный на один из старых e-mail адресов Горбуненко, остался без ответа. 

 

Читать полностью >>>                                          © Стас Юрасов, Александра Колесниченк 
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Минфин хочет изменить стратегию  
госбанков 

06.02.2017 
Министерство финансов планирует переписать стратегию 

государственных банков. Об этом заявил министр финансов Александр 
Данилюк, передает портал uaprom.info 

«Нужно оптимизировать работу госбанков так, чтобы деньги использовались 
эффективно», - заявил министр финансов. Он уточнил, что в прошлом году была 
разработана довольно качественная стратегия. Но после приватизации «Приватбанка» 
доля госбанков в банковской системе достигла 55%. «Сейчас мы работаем над новой 
стратегией. Планируем привлечь внешних консультантов, которые помогут оценить все 
плюсы и минусы. Как только будет возможность, необходимо приватизировать часть 
госпакета», - заявил министр. По его словам, именно частные инвесторы смогут обеспечить 
более качественное управление банков. «Наша задача - улучшить систему корпоративного 
управления и обеспечить разгосударствление», - заявил Данилюк. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 

Цивилизованные пути ухода капитала РФ из 
 банковской системы Украины 

07.02.2017 
НБУ видит два цивилизованных пути ухода российского капитала из 

украинской банковской системы: продажа или постепенное сокращение 
присутствия на рынке, заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. 

Она напомнила, что на украинском рынке есть пять банков с российским капиталом, 
и отметила, что с 2014 года их активы сокращаются. "Для них есть два пути – или найти 
нового собственника, или постепенно сокращать свое присутствие на рынке", – сказала 
Рожкова. По ее словам, на сегодня российские банки ищут покупателей, в них работают 
кураторы НБУ, которые контролируют операции финучреждений. Кроме того, российские 
банки сокращают объемы вложений и работают в режиме ограничений. Представитель 
НБУ подтвердила, что в банках с российским капиталом есть кредиты украинских 
государственных компаний. "Мы обсуждали этот вопрос с профильным министерством. 
Для того чтобы этой зависимости не было, нужно либо погасить кредиты, или 
перекредитовать их в другом банке", – пояснила Рожкова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам focus.ua 
 

Власники банку розікрали більше 100 млн, 
наданих Нацбанком 

07.02.2017 

Власники і топ-менеджмент одного з київських банків розікрали понад 
сто мільйонів гривень, виділених Нацбанком на рефінансування. Про 
викриття відповідної схеми повідомила прес-служба СБУ. 

У відомстві зазначили, що фінансова установа отримала від НБУ 120 мільйонів 
гривень у 2014 році. Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку 
спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену 
комерційні структури. "Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських 
операцій та кредитування клієнтів", - розповіли в СБУ. Окрім того, підозрювані здійснювали 
оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування. 
"Під час досудового слідства з’ясовано, що "допомагали" зловмисникам привласнювати 
державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії. 
Загальна сума грошей привласнених фінансистами до введення в банку тимчасової 
адміністрації становить майже 108 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ. Згідно з 
інформацією, під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів 
справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення 
фінансових оборудок з кредитом рефінансування. Наразі на майно, що виступало 
забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт. Порушено 
кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 

НБУ: банк «Гефест» ищет  
покупа теля 

07.02.2017 
Банк «Гефест» (Киев) ищет покупателя, сообщил начальник 

управления регистрации и лицензирования Национального банка Украины 
(НБУ) Александр Бевз. 

«Банк «Гефест» был предпоследним банком, который был создан в период беби-
бума, в конце 2013 года получил лицензию и не осуществлял никакой деятельности. По 
сути, этот банк имеет не только проблему структуры собственности, но и де-факто 
проблему капитала. В настоящее время мы установили собственника. Он предоставил нам 
все гарантийные письма и отображен полностью в структуре собственности на сайте банка 
и НБУ. И собственник ищет покупателя. Но если он не выполнит нормативы по капиталу 
или не найдет нового собственника, то, конечно, такой банк не останется на рынке», – 
сказал он журналистам во вторник. Как сообщалось, НБУ в ноябре 2016 года признал 
собственником существенного участия банка «Гефест» главу наблюдательного совета 
Вячеслава Попова, независимо от формального участия. Попов возглавил набсовет банка в 
апреле 2015 года, а с октября 2010-го до 26 марта 2015 года занимал должность 
генерального директора ООО «Укрсервиспромтранс». Кроме того, в октябре 2015 года он 
входил в предвыборный список партии «Рух за реформы» Сергея Думчева. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
Прибыль Ощадбанка в 2016 г.  

превысила 468 млн грн. 
08.02.2017 

Государственный Ощадбанк закончил прошлый год с чистой 
прибылью 468,17 млн грн. Об этом сообщают Украинские новости, 
ссылаясь на данные Национального банка Украины. 

Ежеквартальная прибыль Ощадбанка в 2016 году составила: I квартал - 112 млн грн; 
II квартал - 139,5 млн грн; III квартал - 159,151 млн грн; IV квартал - 57,5 млн грн. В 2015 
году убыток Ощадбанка составил 12,3 млрд грн. Как сообщались, 100% акций ПАО 
"Ощадбанк" находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 января по 
размеру активов банк занимал 2-е место (210,1 млрд гривен) среди действующих банков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
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Индустриалбанк и Экспресс-Банк 
объединятся 

08.02.2017 
Индустриалбанк (Запорожье) и Экспресс-Банк (Киев) намерены 

объединиться, сообщил председатель правления Индустриалбанка 
Михаил Букреев, сообщает forbes.net.ua 

«Индустриалбанк и Экспресс-Банк будут объединяться. Для нас этот шаг абсолютно 
осознанный. Как уже было отмечено, непозволительная роскошь – владеть двумя банками 
одному акционеру», – сказал он во время «круглого стола» по внедрению упрощенной 
процедуры капитализации и реорганизации банков в Киеве в среду. М.Букреев также 
выразил уверенность, что такое объединение будет выигрышным как для клиентов 
банков, так и для акционеров. «В данном случае от этого слияния мы видим реальный 
эффект, реальную синергию. То есть, у нас произойдет диверсификация бизнеса, 
оптимизация затрат, структуры», – пояснил он. Индустриалбанк основан в 1990 году. По 
данным Нацбанка Украины, на 24 марта 2016 года крупнейшим акционерами банка 
являлись Роза Дворецкая (Израиль) (прямое и опосредованное участие 65,5341%), 
Александр Дмитренко (опосредованное участие 8,3469%), Александр Рабцун (прямое и 
опосредованное участие 7,544%), Артур Абдинов (прямое и опосредованное участие 
5,7628%), Кабинет министров (опосредованное участие 5,033%, через НАК «Нафтогаз 
Украины»), Игорь Дворецкий (прямое участие 3,9786%), Елена Ланда (прямое участие 
3,7736%). Экспресс-банк основан в 1994 году. По состоянию на 23 марта 2016 года его 
крупнейшим акционером являлась Р.Дворецкая, которая опосредованно владеет 80,0302% 
акций банка. Министерство инфраструктуры опосредованно через госпредприятия владеет 
18,336% банка. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру 
общих активов Индустриалбанк (2,728 млрд грн) занимал 37-е место, Экспресс-Банк (1,264 
млрд грн) – 51-е место среди 100 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

"Райффайзен Банк Аваль" закончил 2016 г. 
с прибылью 3,8 млрд грн 

08.02.2017 
Райффайзен Банк Аваль" закончил 2016 год  с чистой прибылью 

3,821 млрд гривен против убытка 1,439 млрд гривен в 2015 году. Об 
этом говорится в данных Национального банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 683,099 млн гривен, во 2 квартале - 772,855 
млн гривен, в 3 квартале - 1,069 млрд гривен, а в 4 квартале - 1,3 млрд гривен. 2015 год 
"Райффайзен Банк Аваль" закончил с убытком 1,4 млрд гривен. Как сообщали Українські 
Новини, Raiffeisen Bank International AG владеет 68,2737% акций "Райффайзен Банка Аваль", 
Европейский банк реконструкции и развития - 30%. По данным НБУ, на 1 января по 
размеру активов банк занимал 4-е место (55,9 млрд гривен) среди действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  
 
По материалам investfunds.ua 

 
В 2016 Сбербанк сократил убыток в 2,2 раза 

до 2,8 млрд грн 
10.02.2017 

В 2016 году Сбербанк сократил убыток в 2,2 раза до 2,817 млрд 
гривен по сравнению с 2015 годом (6,329 млрд гривен). Об этом говорится в 
данных Национального банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 53,1 млн гривен, во 2 квартале убыток 
составил - 3,08 млрд гривен, в 3 квартале прибыль банка составила 62,9 млн гривен, а в 4 
квартале прибыль составила 146 млн гривен. 2015 год банк закончил с убытком 6,33 млрд 
гривен. Как сообщалось, ПАО "Сбербанк" контролируется одноименным российским 
финучреждением. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 6-е место 
(48,4 млрд гривен) среди действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В 2016 Проминвестбанк сократил убыток 
в 4,8 раза до 4,2 млрд грн 

10.02.2017 
В 2016 году Проминвестбанк (Киев) сократил убыток в 4,8 раза до 4 

227,141 млн гривен против 20,3 млрд гривен по итогам 2015 года. Об этом 
говорится в данных Национального банка. 

В 1 квартале убыток банка составил 2,38 млрд гривен, во 2 квартале - 666,5 млн 
гривен, в 3 квартале - 1,035 млрд гривен. За 4 квартал банк получил убыток в сумме 146 
млн гривен. Чистые процентные доходы банка за 2016 год составили 1,5 млрд гривен, 
комиссионные доходы - 290 млн гривен. 2015 год банк закончил с убытком 20,3 млрд 
гривен. Как сообщалось, 99,4% акциями ПИБа владеет российский Внешэкономбанк. По 
данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 11-е место (34,3 млрд гривен) 
среди действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Альфа-Групп купила лизинговое подразделение  
Укрсоцбанка 

10.02.2017 
Акционер Альфа-Банка компания ABH Ukraine завершила сделку по 

приобретению UniСredit Leasing Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба 
Альфа-Банка, передает finance.liga.net 

В конце января единственный акционер Альфа-Банка, компания ABH Ukraine, 
завершила сделку с UniCredit Leasing о приобретении лизинговой компании UniСredit 
Leasing Ukraine (УниКредит Лизинг). Стоимость сделки не разглашается. После завершения 
сделки UniCredit Leasing получила название Неос Лизинг. UniСredit Leasing работает на 
украинском рынке с 2006 года, занимается лизингом с/х техники, транспорта, 
строительной техники и промышленного оборудования. 7 февраля решением 
единственного акционера Альфа-Банка был изменен состав его наблюдательного совета. 
Укрсоцбанк работает в Украине с 1990 года. Обновленный Укрсоцбанк образовался 31 
октября 2016 года путем операции по передаче 99,9% акций от UniCredit Group в пользу 
ABH Holdings в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.  
Альфа-Банк Украина - коммерческий банк с международным капиталом, который входит в 
частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings с главным офисом в 
Люксембурге. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман - 32,8632%, Герман Хан - 
20,9659% (оба - граждане Израиля, проживающие в Лондоне), UniCredit S.p.A. - 9,9%, 
Алексей Кузмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - 
граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%. 

 

Читать полностью >>>  
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Из банка "Хрещатик" вывели 3 млрд грн. 
активов 

10.02.2017 
Из обанкротившегося банка "Хрещатик" перед банкротством 

вывели почти 3 млрд гривен активов. Об этом говорится на сайте Фонда 
гарантирования вкладов, передает lb.ua 

Почти четверть активов ПАО "КБ Хрещатик" (на сумму 1 868,23 млн грн) – долговые 
ценные бумаги связанных с банком компаний. Несмотря на то, что между банком и 
эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа, по состоянию на 
январь 2017 года эти обязательства не выполнены. При этом 85% облигаций (на почти 1,6 
млрд грн) – необеспеченные. Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. 
Но ФГВФЛ предполагает, что планов реализовывать эти проекты не было, зато имела место 
схема вывода средств банка. Еще один миллиард был выведен за несколько дней до 
введения временной администрации (в период с 30 марта по 4 апреля 2016 года). 
Руководство и акционеры банка применили схему, результатом которой стало 
сворачивание задолженности ряда связанных юридических лиц и высвобождения из-под 
залога высоколиквидного обеспечения, стоимостью почти 1 млрд грн. В целом "на бумаге" 
стоимость активов банка, включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, 
но независимые лицензированные оценщики оценили их всего в 2,65 млрд грн. В том числе 
стоимость кредитов корпоративных клиентов формально составляет 4 млрд грн, но их 
независимая оценка почти в пять раз меньше – 834 млн грн. Среди причин, которые влияют 
на рыночную стоимость кредитов, – их низкий уровень обслуживания и малоликвидные 
залоги. Более 84% корпоративного портфеля (3,4 млрд гривен) обанкротившегося банка 
"Хрещатик" составляли инсайдерские кредиты, выданные связанным с банком компаниям. 
Они ведут активную хозяйственную деятельность, но при этом не обслуживают свои 
договоры. Кроме того, почти половина кредитного портфеля корпоративных клиентов 
ничем не обеспечены: кредиты на 1,068 млрд грн были выданы под залог «мусорных 
ценных бумаг», еще на 0,57 млрд грн – под залог имущественных прав по контрактам или 
договорам поручительства, или же вообще изначально были беззалоговыми.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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В Платинум Банке могут вернуться  
депозиты госкомпаний 

10.02.2017 
Нацбанк видит решением проблемы создание переходного банка 

с передачей ликвидных активов и кредитного портфеля «Платинум 
Банка» другому юридическому лицу. 

«Возможно, «Платинум Банк» вернется в качестве переходного банка. Но это уже не 
будет Платинум. Что такое переходной банк – это когда работающая часть бизнеса и 
пассивы должны перейти на другое юрлицо и продолжить работу. Если такая операция 
приведет к уменьшению выплат Фонда гарантирования, то это может сложиться», – 
заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. В НБУ подтвердили информацию о том, 
что в «Платинум Банке» зависли более 400 млн грн депозитов госпредприятий 
Министерства инфраструктуры Украины. В целом, «Платинум Банк» должен 10 украинским 
государственным предприятиям. Эксперты свидетельствуют о реальности перспектив 
погашения проблемных депозитов «Платинум Банка» по предложенной НБУ модели. Они 
утверждают, что Регулятор действует абсолютно правильно. Практика переходных банков 
уже оправдала себя на примере двух обанкротившихся финучреждений, активы и пассивы 
которых выкупили заинтересованные инвесторы. «Два успешных прецедента 
возобновления работы обанкротившихся банковских структур в Украине уже было. Это – 
«Омега Банк», который стал банком «РВС», и «Терра Банк», который стал «Кристал 
Банком». Есть такой инструмент, как создание и функционирование переходных банков. 
Поэтому, такое вполне возможно и в случае с «Платинум Банком». Тем более, «Платинум 
банк» достаточно много времени уделял и развитию «продуктового ряда», и региональной 
сети и диверсификации контрагентов. Вполне возможно, что найдется тот, кто захочет 
взять на себя эти обязательства и сделать переходный банк», – говорит независимый 
финансовый эксперт Павел Крапивин. Оптимистично смотрит на ситуацию ведущий 
аналитик Консалтинговой компании Austin Евгений Романко. В любом случае, говорит 
эксперт, в Украине пока нет альтернативной схемы возврата проблемных депозитов. 
 

Читать полностью >>>  
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Жеваго обвиняет экс-главу правления банка "Финансы и Кредит"  
в мошенническом кредите Полищуку   

10.02.2017 
Экс-мажоритарный владелец банка "Финансы и Кредит", народный 

депутат Константин Жеваго обвиняет в ликвидации банка руководство 
Национального банка и экс-главу правления банка Владимира Хлывнюка. 

"Он (Хлывнюк – ИФ) сбежал в марте 2015 года. Почему? Потому что выяснилось, что 
были выданы мошеннические кредиты. В частности, кредита на $120 млн с процентами в 
адрес афериста Полищука [Виктор Полищук, экс-владелец банка Михайловский]", – сказал 
К.Жеваго в интервью еженедельнику "Новое время". Он заявил, что не занимался делами 
банка на ежедневной основе, нанимая для этого менеджмент, и доверял В.Хлывнюку, 
который возглавлял правления 13 лет. К.Жеваго также выразил надежду, что часть 
выданных банком кредитов удастся вернуть, в частности, $45 млн авиакомпании МАУ. Экс-
владелец указал, что на сегодняшний день Нацбанк прислал ему претензию на 1,45 млрд 
грн по той персональной гарантии, которую бизнесмен давал. Народный депутат пояснил, 
что кредиты рефинансирования были выданы не только под нее, но и под твердые залоги 
целостных имущественных комплексов, но не под залог принадлежащих ему акций 
горнорудной компании Ferrexpo. "В основе своей против кредитов рефинансирования 
заложены мои предприятия... Когда эти залоги реализуют и монетизируют, тогда какая-то 
сумма денежных средств, возможно, останется к погашению", – пояснил К.Жеваго. По его 
мнению, в случае справедливой продажи, доплачивать ему не придется. Он подчеркнул, что 
намерен далее жить в Украине, поэтому выплатит предписанную Нацбанком сумму "после 
всех разбирательств, если у меня не будет вопросов, связанных с суммой и каким образом 
это все насчитано". Отвечая на критику главы НБУ Валерии Гонтаревой об отсутствии в его 
декларации всех его активов, депутат посоветовал внимательнее почитать ее. "Там есть все 
активы, все компании, которые являются холдингами для всех моих активов, находящихся 
сегодня у меня в портфеле", – заявил К.Жеваго. Согласно данным в госреестре деклараций, 
первоначально 30 октября 2016 года депутат внес в свою декларацию в разделах ценные 
бумаги и корпоративные права только 231,4 млн акций Ferrexpo plc. Однако 4 ноября он 
подал исправленную декларацию, в которой указал эмитентом ценных бумаг Minco Trust и 
опосредованно Ferrexpo. Как сообщалось, в конце января этого года В.Гонтарева заявила, 
что К.Жеваго имел 110 связанных компаний по состоянию на сентябрь 2015 года, когда 
Нацбанк Украины вывел с рынка принадлежащий ему банк "Финансы и Кредит". "Откройте 
декларацию Жеваго. У него бедного, кроме часов, ничего нет. Где активы? У него было 110 
компаний связанных, когда мы выводили банк с рынка. Где они в его декларации? Там 
только Ferrexpo, ... потому, что он английского законодательства боится. А на наше – 
плевал", - сказала В.Гонтарева в интервью еженедельнику "Новое время"…. 
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НБУ наклав штраф на банк "Форвард"  
за продаж кредитів 

11.02.2017  
31 січня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов банку 

«Форвард» та скасував рішення НБУ про накладання на банк штрафу в 
розмірі 2,83 млн грн за здійснення ризикової діяльності. 

Згідно з матеріалами, НБУ в рішення про накладання штрафу вказав, що банк 
«Форвард» «реалізував пул кредитів фізичних осіб, що на 75,29% складається з кредитів І 
категорії якості, за вартістю, що є значно нижчою за суму кредитної заборгованості, що 
свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності (сенсу)». «Згідно договору від 
31.07.2015 №2/07/15 укладеного з ТОВ "ФК "Роял Фінанс", юанк відчужив майнові права за 
кредитами фізичних осіб загальною балансовою вартістю 36 891,3 тис. грн. за договірною 
ціною 3 002,5 тис. грн. Операція призвела до погіршення якості активів та втрати доходів 
від кредитів І категорії якості, що негативно вплинуло на фінансовий результат банку», - 
йдеться в документі. Водночас у постанові суду констатується, що на момент підписання 
договору від 31 липня 2015 року та на момент закінчення інспекційної планової перевірки 
положеннями правління НБУ не передбачалося накладення штрафу на банки за здійснення 
ризикової діяльності. Окружний адмінсуд вирішив, що НБУ не довів у судовому порядку 
«правомірність та обґрунтованість» рішення, яке оскаржив банк «Форвард».  
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Свободное плавание: владельцы сети Мегамаркет 

разделили бизнес 
08.02.2017 

Собственники одной из самых закрытых в Украине групп - АДС - 
решили разойтись. Об этом ЛІГА.net рассказали два источника на рынке 
недвижимости и директор крупной девелоперской компании. 

 

Четыре из девяти киевских активов - торговый центр и гостиница Космополит, 
развлекательный центр Ультрамарин и здание, в котором расположен Мегамаркет на 
Петровке, - перешли в управление Олега Вишнякова. Оставшиеся пять - ТРЦ Терминал в 
Броварах, аутлет-центр Мануфактура, здания Мегамаркета по ул. Горького, Сурикова и на 4-
м километре Одесской трассы - старшему партнеру Виктору Юшковскому. Он также будет 
контролировать работу продовольственной сети Мегамаркет и кинотеатров Баттерфляй. … 
Олег Вишняков отказался от комментариев, пообещав сделать это позднее. Виктор 
Юшковский сказал, что не дает интервью, и не ответил на письменный запрос ЛІГА.net.  

 

Первопроходцы. Группа АДС - одна из крупнейших девелоперских компаний Киева. 
До недавнего времени ее бизнесом управлял Виктор Юшковский. Компания была 
первопроходцем во многих направлениях коммерческой недвижимости и ритейла, 
вспоминает совладелец консалтинговой компании RetaiNet Александр Ланецкий. "В начале 
2000-х они первыми открыли магазин формата Cash&Carry, а также первый многозальный 
кинотеатр с качественным звуком Баттерфляй на Петровке", - рассказывает Ланецкий. В 
2009 году в пригороде столицы открылся первый аквапарк в броварском ТРЦ Терминал. В 
отличие от других девелоперов, АДС предпочитала развиваться за собственные деньги и 
практически не привлекала заемные средства. "Темпы развития у нас ниже, чем у многих 
конкурентов. Но мы довольны", - сообщил ЛІГА.net один из менеджеров компании. В начале 
2016 года украинский Forbes оценил ежегодный доход группы АДС от аренды 
недвижимости в 220-260 млн грн. Последним новым объектом компании стал аутлет-центр 
Мануфактура площадью около 25 000 кв м, который открылся осенью 2013 года. Перед его 
открытием разразился скандал. Инспекция Государственного архитектурно-строительного 
контроля остановила работы в июле 2013 года в связи с занижением категории 
строительства с V до III. Конфликт урегулировали в течение нескольких недель. 

 

Добровольный раз вод. Первая информация о готовности партнеров разойтись 
появилась на рынке полтора года назад. Руководитель крупной продовольственной сети, 
пожелавший остаться неназванным, рассказал ЛІГА.net, что они готовы были продать свои 
девелоперские объекты и сеть Мегамаркет. Но покупателей не нашлось. "Не все 
гипермаркеты находятся в хороших местах, а Мегамаркет сейчас  ориентирован на 
клиентов с уровнем достатка выше среднего", - рассказывает директор Украинской 
ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Последние три года среди 
населения популярны дискаунтеры. Почему основатели Мегамаркета решились на развод? 
Причиной могли стать разные взгляды на развитие бизнеса, когда один настаивает на 
динамичном развитии, а другой придерживается противоположной точки зрения, считает 
партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. "В данном случае речь идет о 
цивилизованном разводе, что является позитивным моментом", - говорит он. Цены на 
коммерческую недвижимость сейчас невысоки, а сам бизнес продается с 
мультипликатором 6-7, тогда как еще три года назад - 12, добавляет совладелец 
девелоперской компании XXI Век Олег Салмин. … 

 

Читать полностью >>>                                                                          © Александра Некращук 
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Нідерландський Spar перезапускає 
 бізнес в Україні 

09.02.2017 
Нідерландський ритейлер Spar підписала договір про розвиток 

продовольчої мережі по франчайзінгу з луцькою VolWest Group (управляє 
мережею "Наш край"). Про це пише LIGA.net. 

Spar робить вже третю спробу створити в Україні велику мережу, але до цього часу 
зусилля не приносили результату, пише видання. Вперше Spar вийшов на український 
ринок в 2002 році, розвитком бізнесу тоді займалася компанія "Центр Спар Україна". 
Справи йшли непогано, і вже через два роки мережа налічувала 12 магазинів в Києві, 
Броварах, Вишгороді і Луганську. У 2005 році власник київських торгових точок продав їх 
російській компанії X5 Retail Group, яка виводила в столицю мережу "Перекресток". Через 
дев'ять років росіяни продали свій український актив дніпропетровському ритейлеру 
Varus. Другу спробу створити в Україні велику мережу Spar зробив в 2006 році. Розвитком 
зайнявся Черкаський торговий дім "Спар-Україна". "За кілька років нам вдалося відкрити 
35 магазинів в різних регіонах країни", - згадує колишній директор з розвитку черкаського 
торгового дому Наталія Радько. З кризою 2008 року у "Спар-Україна" виникли проблеми з 
обслуговуванням валютних кредитів. Право розвивати мережу спочатку перейшло 
власнику луганської мережі Андрію Мельникову, а потім харківської - Максиму Удовиченко. 
"Зараз Spar налічує чотири магазини в Харківській області", - уточнює Сергій Шавлукевич. 
До кінця цього року, за словами співрозмовника, планується відкрити не менше 15 об'єктів 
на заході і півдні країни. Мережа планує розвиток чотирьох різних форматів: Spar Express 
(площа торгового залу до 200 кв м), Spar (200-800 кв м), EuroSpar (800-3000 кв м) і InterSpar 
(більше 3000 кв м). VolWest Group буде відкривати свої магазини під брендом Spar, а також 
може передавати право на використання бренду іншим компаніям, повідомив Шавлукевич. 
За три роки планується відкрити 50 магазинів переважно на заході та півдні України. Сума 
інвестицій в кожен об'єкт - 300-500 дол. за один квадратний метр. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  

 
В ТРЦ Lavina Mall откроется магазин украинского  

производителя ТМ GOLDI 
09.02.2017 

В самом большом в Украине ТРЦ Lavina Mall, эксклюзивным 
брокером которого является компания UTG, откроется магазин 
украинского производителя одежды – ТМ GOLDI.   

GOLDI – это украинская компания, которая с 1993-го года представлена на рынке 
готовой продукции. Сейчас предприятие занимается дизайном, производством женской, 
мужской и детской одежды. Ценовой диапазон одежды ТМ «средний-» и «низкий». Новый 
магазин в ТРЦ Lavina Mall станет уже 19-м этого украинского бренда. На 2017-й год 
запланировано открытие не менее 10 локаций в разных областях Украины. Кроме этого 
GOLDI планирует существенно расширить линейку существующих коллекций, а также 
запустить производство джинсов. Как рассказала Галина Червонюк, собственница Торговой 
марки GOLDI, «при высоком качестве, широком ассортименте и бюджетной стоимости 
нашей продукции, мы делаем доступными мировые тенденции моды для миллионов 
украинцев». «Политика GOLDI заключается в том, чтобы быть представленной во всех 
самых крупных и знаковых торговых центрах страны. Именно поэтому мы решили открыть 
магазин в ТРЦ Lavina Mall», - отметила Г. Червонюк. Планируется, что ассортимент нового 
магазина будет состоять из 800 товарных позиций, а в перспективе количество товара 
достигнет 1000 единиц. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПОСЛУГИ B2C 
 WELLNESS  

За счет чего салоны красоты  
выживали в 2016 г. 

03.02.2017 
В 2016 году рынок салонов красоты вырос на 2% - до 325 млн грн. Такие 

данные приводит Pro-consulting. Как утверждают эксперты компании, самым 
неблагоприятным годом для индустрии красоты стал 2014-й.  

Спад составил 25% - до 298,8 млн грн. В 2015 году наблюдался незначительный рост 
- 3,4%, что позволило салонам оставаться на плаву. "В целом стоит отметить, что рынок 
индустрии красоты имеет перспективы для стремительного роста, но фактор 
экономического кризиса значительно влияет на показатели его развития. Сегодня 
наблюдается рост операторов, которые предлагают свои услуги на дому. Клиентов 
привлекают с помощью рекламы в социальных сетях и интернете", - говорится в 
исследовании. Изменился и сегмент официально зарегистрированных субъектов 
хозяйственной деятельности на рынке индустрии красоты. Некоторые перешли из 
сегмента "низкий" в сегмент "низкий-" или прекратили свое существование. В то же время 
отмечается развитие сегментов "средний" и "средний+". Операторы, работающие в этих 
ценовых направлениях, предлагают приемлемую стоимость, уютную атмосферу и перечень 
дополнительных услуг. Кроме того, они гарантируют безопасность проводимых процедур. 
В Киеве ситуация в бьюти-сфере характеризуется повышенной конкуренцией и борьбой за 
каждого клиента. На рынке остаются только те салоны красоты, которые не только 
предлагают низкую цену, но и качественный сервис, программу лояльности и многие 
другие услуги. "Исходя из жесткой конкуренции на рынке, в столице появляются салоны 
красоты, которые имеют формат бара или кафе. Это создает приятную атмосферу и 
позволяет провести время за чашечкой кофе и поговорить с подругой, пока ей делают 
стрижку или другие процедуры", - говорят эксперты. И добавляют, что общая сумма затрат 
на запуск бьюти-бара будет составлять около 750-800 тыс. грн. 

 

Читать полностью >>> 
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 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 

 
АМКУ зарубав тендер на коштовного продавця квитків на «Євробачення»  

по скарзі дешевшого конкурента 
06.02.2017 

Антимонопольний комітет зобов’язав Національну телекомпанію 
України відмінити тендер на послуги з продажу квитків на пісенний 
конкурс «Євробачення – 2017». Про це повідомила уповноважена АМКУ 
Агія Загребельська. 

Тендер був оголошений 3 січня, аукціон відбувся 19 січня, а повідомлення про намір 
укласти договір опублікували 20 січня. Відтак нові торги після відміни цього тендеру 
вдасться завершити приблизно на початку березня, якщо знову не буде якихось оскаржень. 
Півфінал і фінал «Євробачення – 2017» відбудеться 9-13 травня. Угоду вартістю 2,54 млн 
грн. збиралися укласти за результатами тендеру з ПП «В Тікет». Дешевшими конкурентами 
були ТОВ «Укртікет», ТОВ «Маестро Тікет Систем» і ТОВ «Білетна агенція «Карабас». Під час 
аукціону перша з цих трьох фірм знизила ціну до 1 копійки, а інші дві – до 352-353 тис грн. 
Але згодом тендерний комітет відхилив пропозиції усіх трьох дешевих конкурентів через 
різноманітні претензії. Зокрема «Маестро Тікет Систем» не підтвердила рівень англійської 
мови у операторів свого кол-центру, середнє щомісячне навантаження на сайт щонайменше 
100 тис відвідувань за останній рік та наявність сканерів для пунктів контролю, а також не 
подала довільну презентацію. «Маестро Тікет Систем» оскаржила в АМКУ своє відхилення 
та перемогу «В Тікет». Адмінколегія визнала правомірним рішення про відхилення дешевої 
фірми. Водночас, перевіривши пропозицію переможця, адмінколегія погодилась, що 
замовник мав відхилити і його теж через низку недоліків. Фірмою «В Тікет» володіє Дмитро 
Феліксов, директором є Дмитро Чінь. Феліксов – гендиректор компанії «VIRUS Music» 
Оксани Феліксової, засновник онлайн-сервісу з продажу квитків «Concert.UA» та компаній 
«Cloud9», «VIRUS Booking», «EventLab» і «TopDJ Shop». Чінь є співзасновником ГО «Київські 
міські проекти» разом із Євгеном Лисенком і Володимиром Хоменком. Засновниками 
«Маестро Тікет Систем» є Валерій Луцький, Олександр Порядченко та Ольга Чижевська, 
яким також належить ТОВ «Контрамарка Україна».  
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 ПОСЛУГИ B2B 

 
У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертцентру з 

обігом у шістсот мільйонів гривень 
10.02.2017 

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот 
мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки 
України та прокуратури. 

Ділки впровадили злочинну схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з 
різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних 
підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також 
надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і 
незаконного формування податкового кредиту. Упродовж 2016 року зловмисники 
перевели у готівку понад 600 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби затримали 
кур'єра «конверту» біля однієї з банківських установ міста із 140 тисячами гривень готівки. 
Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях та автомобілях ділків правоохоронці 
вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну 
техніку з доказами проведення нелегальних операцій. На банківські рахунки, що 
використовувалися конвертаційним центром, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 
мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального 
кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до 
відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки. 
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 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 

Сколько зарабатывают юридические 
компании в Украине 

09.02.2017 
Юридический рынок - точное отражение того, что происходит в 

экономике страны. Вместе с клиентами он прячется в тени, не урегулирован 
и демпингует. 

 
 

"Объем юридического рынка оценить крайне сложно из-за внушительной теневой 
составляющей", "тот, кто ответит на этот вопрос, получит премию от Антимонопольного 
комитета Украины", "монетарный объем рынка я определять не берусь, поскольку для 
этого отсутствуют объективные/надежные/транспарентные показатели", "все уважающие 
себя юристы оптимизируют налоги, реальное положение дел никто не может оценить". Эти 
и другие не менее находчивые ответы довелось услышать от представителей правовых 
компаний на просьбу оценить объем рынка юридических услуг. Юридический рынок - 
отражение того, что происходит во всей экономике. Так какая она, эта лакмусовая бумага? 

 

Рост в рынке. Ситуация на юридическом рынке напрямую зависит от бизнес-
активности в стране, поскольку юриспруденция оказывает поддержку реальному сектору 
экономики и отсутствие существенных изменений в экономике страны отражается на 
рынке правовых услуг. Так, если до кризиса 2014 года объем всего юррынка составлял, по 
разным оценкам, $500-700 млн (около 12 млрд грн), то по итогам 2015-го он сжался до 5 
млрд грн официальных доходов юрфирм, пишет журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании 
сферы услуг". "Реальный объем рынка оценить крайне сложно из-за значительной теневой 
составляющей. Даже лидеры имеют "кешевую" часть, которая увеличивается в прогрессии, 
если брать фирмы поменьше. Региональный рынок юридических услуг и так называемые 
юристы-одиночки во многом работают за наличные, соответственно, этот сегмент в общий 
объем рынка не попадает, а он значителен", - объясняет Александр Онищенко, 
управляющий партнер адвокатской компании "Правочин". За примерами далеко ходить не 
надо: одна из компаний рейтинга топ-100 крупнейших юридических фирм Украины 
декларирует доход в пять раз больше, чем следует из ее официальной налоговой 
отчетности. И, к сожалению, это не единичный случай. По оценкам управляющего партнера 
адвокатского объединения "Юскутум" Артема Афяна, около трети отрасли находится в 
тени. В чем кроется основная причина ухода рынка в тень? По мнению партнера CMS 
Cameron McKenna Александра Мартыненко, она лежит в плоскости неурегулированности 
юридической профессии. "Только с последней волной законодательных изменений, 
связанных с судебной реформой, законодатель попытался хоть как-то упорядочить нашу 
профессию. Нет профессиональной ответственности, профессиональной тайны (кроме 
адвокатской, да и та усеченная), профессиональной страховки. Да, собственно говоря, и 
профессии сегодня такой нет, — недоумевает он. — Статус юриста у нас сродни статусу 
ветеринара или мастера железобетонных конструкций. Для меня это означает, что сегодня 
статуса профессии юриста (в основополагающем понимании фундамента правовой 
системы и гражданского общества) на самом деле не существует. Клиент работает с 
юристом исключительно на собственный страх и риск. Поэтому "маємо те, що маємо". В 
2016 году ситуация на рынке юридических услуг не претерпела революционных 
трансформаций, хотя и наблюдается незначительный рост. По словам партнера Redcliffe 
Partners Дмитрия Федорука, темпы роста значительно отличаются от практики к практике, 
однако в среднем он составил от 15% до 30% в гривневом эквиваленте. "Осмелюсь 
утверждать, что в этом году рынок немного подрос, примерно на 5-7% в долларовом 
исчислении", — солидарен с коллегой управляющий партнер Avellum Николай Стеценко. 
Управляющий партнер Trusted Advisors Иван Мищенко объясняет рост рынка двумя 
противоположными тенденциями: с одной стороны, общим оживлением в экономике и 
стабилизацией курса, с другой — стабильно высоким числом банков, в которые вводится 
временная администрация, давлением ГФС на бизнес, а также увеличивающимся 
количеством банкротств. Но даже этот незначительный рост дается рынку непросто. 
"Спрос на юридические услуги все больше тяготеет в сторону необходимости. Если раньше 
к юристам ходили, как за страховкой "на всякий случай", то сегодня превалирует спрос, 
подобный спросу на врача: идут тогда, когда уже без этого не обойтись", — проводит 
аналогию Олег Мальский, руководитель практики корпоративного права и M&A Eterna Law. 
Юридический рынок отражал все проблемы украинского бизнеса, как зеркало: на рынке не 
было сделок — у юристов простаивала практика M&A, просел рынок недвижимости — у 
юристов упали доходы по сопровождению сделок, иссякли иностранные инвестиции — 
юристы остались без работы по их оформлению. "Просела практика рынков капитала и 
банковского и финансового права, меньше стало работы в практике недвижимости, а на 
украинском рынке слияний и поглощений почти полный штиль", — отмечает старший 
партнер юридической фирмы Asters Армен Хачатурян. При этом стабильным спросом, как и 
в прошлом году, пользуются судебная и налоговая практики, все большую популярность 
приобретает уголовная практика, а борьба с коррупцией прибавила работы в сфере white-
collar crime (уголовные дела относительно хозяйственных и должностных преступлений). 
"Законодательные изменения для соответствия европейским нормам спровоцировали 
большой объем уголовных дел, в том числе связанных с борьбой с коррупцией. Поэтому 
сегодня как никогда актуальна защита данных, защита от политически мотивированных 
преследований, от незаконного давления на бизнес. Также остается высоким спрос на 
представление интересов в судебных заседаниях и в спорах с налоговыми органами", — 
говорит управляющий партнер адвокатского объединения Aver Lex Ольга Просянюк. При 
этом неправильно будет говорить, что рынок скатился в жесткую уголовщину. 
"Иностранные инвесторы, преимущественно из США, Канады и Китая, активно 
интересуются процессом приватизации в Украине, но, учитывая неспешность процесса, 
говорить о значительном объеме работы в данной сфере пока не приходится", — говорит 

Олег Батюк, управляющий партнер Dentons. Не отстает и сфера новых технологий. "Растут 
околофинансовые практики fintech. Например, сопровождение проектов на блокчейн, 
открытие bitcoin-бирж. Также увеличивается спрос на услуги в сфере gaming/gambling", — 
рассказывает партнер Axon Partners Дима Гадомский. По словам партнера Legal Marketing 
Solutions Татьяны Бенько, в последнее время наблюдается усиление позиций некоторых 
национальных узкоспециализированных фирм за счет объединения по принципу так 
называемых best friends networks. "Дополняя друг друга глубокой экспертизой в различных 
сферах юриспруденции, такие партнерские отношения имеют очевидные преимущества 
для клиентов, которые становятся все более требовательными к оптимальному 
соотношению высокого качества и приемлемой стоимости услуг, — отмечает эксперт. — 
Можно прогнозировать, что такой тип коллегиальных отношений независимых 
юридических бутиков в ближайшем будущем составит серьезную конкуренцию 
мегамаркетам с их традиционной практикой субподряда, оставляющей в тени реального 
носителя экспертизы".  

 

Вынужденная стабильность. Серьезного перераспределения сил среди лидеров 
юридического рынка за последний год не произошло: на топ-10 юридических компаний по-
прежнему приходится около 30% рынка. Но данная стабильность рынка лишь кажущаяся. 
Последний год наблюдалось перемещение ключевых юристов между юридическими 
фирмами или их выход из состава фирм для самостоятельной практики. Такие изменения 
произошли в таких компаниях, как Avellum, Baker&McKenzie, Integrites, "Лавринович и 
партнеры", CMS Cameron McKenna, "Марченко Даневич" и Sayenko Kharenko. "Сегодня на 
рынке четко прослеживается тенденция "омоложения" топ-менеджмента компаний. Часто 
их принципы и бизнес-модели не совпадают с уже существующими, поэтому если такая 
ситуация приводит к внутренним конфликтам, то одно из решений — отделиться и создать 
свою компанию. И не будем забывать о смещении фокуса с полного спектра правовых услуг 
на конкретную специализацию, что также приводит к появлению новых игроков", — 
подчеркивает Ольга Просянюк. Кроме того, несмотря на экономическую нестабильность и 
закрытие в последние несколько лет ряда киевских офисов международных юридических 
фирм (Chadbourne & Parke, Schoenherr, Gide Loyrette, Clifford Chance), Украина остается 
потенциально перспективной страной для ведения юридического бизнеса. Лишнее тому 
доказательство — открытие в Киеве в 2016 году представительства известной 
европейской юрфирмы Kinstellar. Отдельно стоит отметить растущую конкуренцию 
юрфирмам со стороны правовых департаментов аудиторских компаний "большой 
четверки". Так, у трех из четырех компаний big4 (кроме Deloitte) юридическое направление 
выделено в отдельные компании, а PwC Legal является единственной из международных 
юркомпаний в Украине, которая работает в формате адвокатского объединения. "Несмотря 
на то, что юридический рынок Украины переживает непростые времена, относительно 
новые игроки в виде юридических отделов компаний "большой четверки" набирают 
обороты. Прежде всего, это касается стандартных, "коммодитизированных" юридических 
услуг. В то же время применение нестандартных подходов в сложных 
мультидисциплинарных проектах остается существенным конкурентным преимуществом 
классических юридических фирм", — комментирует Владимир Саенко, партнер Sayenko 
Kharenko. По оценкам самих аудиторов, объем предоставленных ими юридических услуг 
вырос за последний год на 20-25% в гривневом эквиваленте (без учета девальвационной 
составляющей). "Big 4 создает достаточно сильную конкуренцию классическим 
юридическим компаниям. У нас сильные практики в юридическом и налоговом 
структурировании бизнеса (в том числе с использованием иностранных холдингов), 
корпоративном комплаенсе, юридическом сопровождении корпоративных и бизнес-
реструктуризаций, трансфертном ценообразовании и международном налоговом 
консультировании, сопровождении трансакций и налоговых споров", — говорит Сергей 
Попов, руководитель отдела налогового и юридического консультирования "KPMG 
Украина". Круг клиентов юристов-аудиторов достаточно обширный — это компании и 
физические лица (как резиденты, так и нерезиденты) из различных отраслей. "На 
протяжении последних нескольких лет усиливается тренд оказания услуг частным 
клиентам (как их еще называют ultra: high-net-worth individuals — высокообеспеченные 
индивидуальные клиенты). Но и здесь формальными заказчиками нередко выступают 
компании из их бизнес-групп или даже бизнес-империй. "Молодые" деньги беспокоятся о 
развитии бизнеса, для "старых" денег важны вопросы семейного офиса, правильного 
управления бизнесом и личными активами, наследования и правопреемства, 
благотворительности. Здесь нужен особый инструментарий, который мы и предлагаем 
клиентам", — рассказывает Альберт Сыч, партнер, руководитель юридической практики EY 
в Украине. Кроме того, в последние два года среди клиентов возросло количество 
государственных учреждений и международных финансовых институций, которым 
юристы-аудиторы предоставляют услуги, связанные с реформированием законодательства 
или госинституций. Наиболее острая конкуренция между юристами-аудиторами и 
классическими юрфирмами наблюдается в таких практиках, как корпоративное право, 
судебные споры, земельное право и недвижимость, банковское и финансовое право, 
интеллектуальная собственность. "Нашими основными конкурентами выступают крупные 
украинские и международные юрфирмы со штатом свыше 25 юристов, которые могут 
обеспечить выполнение широкого спектра услуг либо в силу своей специализации 
занимают доминирующее положение в отдельно взятой практике", — детализирует 
Алексей Катасонов, глава PwC Legal. Основным преимуществом аудиторов на юридическом 
рынке является возможность предложить комплексное решение (продукт), которое 
охватывает все аспекты проекта: право, налоги, финансы, бухгалтерию, оценку, форензик. 
Также они опережают многие юридические компании благодаря международной сети 
офисов. 

 

На линии огня. Кризис вынуждает юристов вести настоящую войну за клиента. "В 
нынешнем году многие юридические компании ужесточили борьбу за клиента. А 
поскольку платежеспособных клиентов становится меньше, многие участники рынка 
вынуждены демпинговать", — констатирует Роман Марченко, старший партнер 
юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". При выборе юридического партнера не 
последним вопросом является стоимость юридических услуг — в этом солидарны все 
участники рынка. И, к сожалению, все чаще оружием в этой войне становится демпинг — на 
него жалуется каждый второй участник рынка. "Мы с сожалением констатируем факты 
поведения участников рынка, демпингующих для получения любой работы, даже той, 
которую потом нет возможности реализовать в рамках доступных ресурсов и бюджета. 
Подобные случаи подрывают доверие клиентов к украинскому рынку юруслуг в целом", — 
сетует Алексей Катасонов. На подобные факты указывает и партнер Redcliffe Partners. 
"Демпинг и недобросовестная конкуренция в краткосрочной перспективе ведут к 
снижению цены на рынке, однако в долгосрочной перспективе разделят рынок в глазах 
клиентов на "добросовестные" юридические фирмы и "недобросовестные", — отмечает 
Дмитрий Федорук. — Предлагая юридическую услугу стоимостью 720 грн в час, как в 
ситуации с недавним тендером НБУ, которая громко и публично обсуждалась, провайдер 
будет вынужден снизить себестоимость до минимума. Вполне возможно, что опытные 
юристы будут задействованы в предоставлении такой услуги не более чем на 5%. Если 
предположить, что клиент действительно ожидает получить консультацию надлежащего 
уровня, такая цена является экономически необоснованной". "К глубокому сожалению всех 
участников рынка, жесткая конкурентная борьба за клиента привела не только к ценовому 
демпингу. Девальвация этических стандартов в работе все больше тревожит клиентов 
юридических фирм. Участившиеся иски к клиентам, игнорирование конфликта интересов, 
снижение профстандартов — наиболее повторяющиеся примеры такой девальвации. 
Поможет ли адвокатская монополия в наведении порядка на рынке — покажет время. 
Стратегически рынок все равно ответит перераспределением клиентской базы в сторону 
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системных, прозрачных и этичных отношений", — отмечает консультант по вопросам 
стратегии и развития Ирина Никитина. Вместе с тем стоит признать, что кризис сделал 
ценообразование юридических услуг прозрачнее. "Украинский юридический бизнес 
модифицировал свои гонорарные политики и уже приспособился к более гибкому 
ценообразованию. Все больше и больше клиентов настаивают на фиксации суммы 
гонорара за юридические услуги, — указывает Армен Хачатурян. — В Asters мы подробно и 
содержательно объясняем клиентам, что, как, где и зачем будет сделано, сколько по нашим 
подсчетам это должно стоить и почему. А дальше начинается диалог с клиентом, который 
чаще всего приводит к взаимоприемлемому результату". Кроме того, меняются как 
источники дохода юрфирм, так и методы заработка. "Год от года стоимость юридических 
услуг снижается. И это связано, скорее, не с кризисом, а с тем, что отрасли права 
превращаются в black-letter law, т.е. правоприменительная практика "устаканивается" и 
консультации становятся все более однотипными. К тому же Google и интернет делают 
доступ к профессиональным консультациям все проще. Появляются сервисы, на которых 
можно купить качественные шаблоны договоров. В Украине пока нет таких сервисов, но 
они есть в Европе и США", — констатирует Дима Гадомский. Такая технологизация сферы 
права, по словам управляющего партнера "Василь Кисиль и Партнеры" Андрея 
Стельмащука, приводит к тому, что простые, стандартизированные услуги все больше 
падают в цене. "20 лет назад партнеры юрфирм неплохо зарабатывали на том, что 
регистрировали ОАО и продавали их за несколько тысяч долларов США. Сейчас подобная 
услуга стоит несколько тысяч гривен в лучшем случае. 10 лет назад юристы за $50-100 тыс. 
продавали due diligence, а сейчас за такие услуги платят максимум $15 тыс., — рассказывает 
управляющий партнер "Василь Кисиль и Партнеры". — Это приведет к разделению 
юристов на два типа — тех, кто предоставлет дешевые стандартизированные услуги, но в 
больших объемах, и это будут, скорее всего, большие фирмы (так называемые 
мегамаркеты), и тех, кто предоставляет услуги rocket science — высокоинтеллектуальные, 
индивидуальные решения нетривиальных задач". Кто же готов платить за юридические 
услуги? На рынке наблюдается парадоксальная ситуация: ввиду того, что украинские 
клиенты уходят, доля иностранных все еще превалирует, хотя и они сократили объемы 
заказов. "Когда некоторые иностранные клиенты ушли с рынка, их место заняли 
иностранные кредиторы и держатели еврооблигаций", — обрисовывает ситуацию Олег 
Мальский. Новые же украинские клиенты приходят из самых живых сфер экономики: 
энергетики, IT-сектора, агрорынка, инфраструктуры и фармацевтики. 

 

Бой с тенью. Если говорить о будущем, то в 2017 году на юридический рынок, 
прежде всего, окажут влияние судебная реформа, преобразования в структуре и принципах 
функционирования судебной власти, а также введение "адвокатской монополии" — 
представлять интересы в судах смогут только юристы, сдавшие квалификационный 
экзамен и имеющие свидетельство на адвокатскую деятельность. Несмотря на 
неоднозначную оценку юридическим сообществом монополии адвокатуры, представители 
судов хозяйственной юрисдикции являются ее активными сторонниками. "Поскольку 
адвокатура является неотъемлемой частью судебной власти, суды заинтересованы в 
высоком профессионализме адвокатов, что, надеемся, будет обеспечиваться прохождением 
специальной процедуры квалификационного оценивания, дальнейшим регулярным 
обучением и повышением квалификации, четко установленным порядком привлечения к 
дисциплинарной ответственности и наличием регламентированной структуры в 
адвокатских объединениях, — отмечает Наталья Морщагина, председатель Одесского 
апелляционного хозяйственного суда. — На наш взгляд, именно эти факторы являются 
гарантией качества предоставляемых правовых услуг, что, несомненно, повысит 
эффективность института правовой защиты". Кроме того, в 2017 году на конкурсной 
основе будет сформирован новый состав Верховного суда, в который впервые смогут 
попасть практикующие адвокаты, не имеющие судейского стажа. Без сомнения, рынок 
юридических услуг не обойдут стороной и изменения в законодательной сфере. 
"Задекларированный правительством курс на дерегулирование экономики должен 
упростить ведение бизнеса в стране, что само по себе приведет к уменьшению объемов 
работы для юристов. Но на самом деле частые и не всегда последовательные изменения в 
краткосрочной перспективе только усложняют жизнь для представителей бизнеса, 
вынуждая их привлекать внешних юридических советников для решения тех или иных 
задач", — рассказывает Армен Хачатурян. Стоит ли ждать выхода юридического рынка "в 
свет"? Этот вопрос многократно поднимается самим юридическим сообществом, а 
юридические фирмы, которые 100% compliant, называют действия своих коллег по цеху 
недобросовестной конкуренцией, которая позволяет им снизить себестоимость 
предоставления услуги путем налоговой оптимизации и "серой" заработной платы. 
"Изменить положение дел могут несколько стимулов, — уверен Дмитрий Федорук. — Во-
первых, позиция наемных юристов. Ведь те украинские юридические фирмы, которые 
вышли из тени в 2007-2010 гг., сделали это в первую очередь под давлением своих же 
сотрудников, которые начали переходить к иностранным конкурентам". Андрей 
Стельмащук указывает на еще один важный фактор — позиция клиентов. Иными словами, 
как только клиенты перестанут давать работу фирмам, работающим "в серую", ситуация 
изменится. "Большие международные и многие крупные украинские компании 
декларируют, что для их подрядчиков недопустимо использовать подходы и методы, 
которые не отвечают требованиям compliance. Но если бы это действительно было так, то 
все заказы на юридические услуги получали бы 5-10 фирм на рынке, не больше", — с 
горечью констатирует он. Не последнюю роль в выходе рынка из тени должно сыграть 
государство. "Главное — не создавать еще один налоговый орган и позволить уже 
существующим выполнять свои прямые обязанности, а не заниматься "вытягиванием" 
ресурсов из бизнеса, — акцентирует внимание Сергей Свириба, управляющий партнер 
ЕПАП Украина. — Налоговая нагрузка невероятно высока: на те средства, которые идут на 
уплату налогов, компания может жить еще год. Выходом из такой ситуации видится только 
снижение налоговой нагрузки и кропотливая работа над соблюдением налогового 
законодательства. Однако считаю, что даже такая нагрузка не может служить оправданием, 
особенно в тяжелый период для страны, где мы все живем и зарабатываем". 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Пять причин, по которым Украина не сможет  

стать второй Кремниевой долиной 
10.02.2017 

Серьёзный резонанс вызвало ироничное письмо Илону Маску, в 
котором красочно описывалось, как особенности финансового, банковского 
и валютного рынков Украины сделали бы невозможной реализацию 
основателем SpaceX инновационных проектов в нашей стране.  

 
 

Но проблема не только в регулировании. И даже не столько в нём. Приведу 
пять причин, из-за которых вероятность успешности инновационного процесса в 
Украине невелика.  

 
 
 

Первое - отсутствие подходящей предпринимательской культуры. В Украине 
отношение к потерявшим свои деньги предпринимателям традиционно отрицательное, в 
отличие от культуры, например, Кремниевой долины, где к этим вопросам относятся 
терпимо. Изменение бизнес-психологии в Украине в сжатые сроки вряд ли возможно. 
Второе - отсутствие подходящей национальной системы финансирования рисковых 
инноваций. Для цикла подрывных (революционных) инноваций, как, например, айфон, 
нужны специфические рынки капитала. Если доминирует долговое финансирование, как в 
Украине, колесо подрывных инноваций может и вовсе не начать вертеться. Рынок 
инновационного продукта на начальном этапе очень мал, его развитие непрогнозируемо. 
Если проект финансируется банком, то банкиры требуют полной предсказуемости и 
притока выручки для обеспечения возврата займа. У банковских работников отсутствует 
гибкость, необходимая для работы в стиле эксперимента - а именно так, сквозь туман, 
окутывающий новые рынки, инновационная компания нащупывает путь для создания 
высокотехнологичной продукции. Действующая у нас финансовая система мало 
приспособлена для инноваций - в Украине она опирается на банковское кредитование. Её 
изменение потребует радикальной трансформации психологии финансистов. В Украине 
это вряд ли возможно в обозримом будущем. Третье - отсутствие культуры венчурных 
фондов. В Кремниевой долине сложилась уникальная культура венчурного 
финансирования, направленная на поиск и эффективный отбор наиболее перспективных 
проектов. Главный её элемент - отбор стартапов особого типа и бизнес-биографии 
предпринимателя, которого имеет смысл как минимум внимательно выслушать по сути его 
предложений. Как правило, технологические обоснования, патентные заявки и детальные 
бизнес-планы не имеют в таком случае особого смысла и не оказывают влияния на процесс 
принятия решения. Главное, что учитывается, - личность руководителя будущего проекта. 
В случае согласия финансировать проект, предприниматели быстро получают деньги — за 
счёт развитой сети "бизнес-ангелов", которые контролируются выходцами из 
технологической среды, ранее удачно реализовывавшими стартапы. В Украине не только 
отсутствует развитая сеть "бизнес-ангелов", но и существует практика крайней 
зарегулированности при получении финансирования. Не стоит сбрасывать со счетов и 
украинскую коррупцию, когда выбор финансируемых проектов осуществляется исходя из 
иных, нежели в Кремниевой долине, мотивов. Четвёртое - отнюдь не лучшие условия 
жизни для интеллектуалов. Интеллектуальная деятельность неотделима от культуры, 
она является её частью. Предприниматели, занимающиеся технологиями, создали свою 
субкультуру: политический и религиозный плюрализм, внимание к экологии, любовь к 
неформальной одежде, музыке. То, чего в Украине не наблюдается. Место расположения 
Кремниевой долины — Калифорния — средоточие иммигрантов. Вряд ли где-то ещё есть 
подобных масштабов и концентрации синергетически взаимодействующие компоненты 
"интеллект-ферментера". Сможет ли Украина реализовать программу содействия приезду 
высокоинтеллектуальных иммигрантов и их адаптации? Сможет ли обеспечить им 
комфортные условия жизни? Весьма сомнительно. Пятое - случайность зарождения 
инновационного процесса. Кремниевая долина не создавалась по решению какого-либо 
госоргана. Она медленно, как минимум, 60 лет, формировалась эволюционным путём. 
Вектор развития процессов был снизу вверх. Эти процессы могли вообще ни к чему не 
привести, если бы Билл Шокли, один из изобретателей транзистора, не был настолько 
трудным человеком, что некоторые из его инженеров, так называемая восьмерка 
предателей, не создали в 1950-х годах свою компанию Fairchild Semiconductor. Создали же 
её для того, чтобы элементарно сбежать от Шокли. Компания в конце концов распалась, но 
на её месте возникли новые компании, включая лидеров мировой высокотехнологической 
индустрии, таких как Intel, National Semiconductor, AMD и Applied Materials. Был реализован 
так называемый цикл колеса подрывных процессов, когда инновационный процесс 
поддерживается созданием всё новых и новых фирм усилиями бывших работников 
лидеров отрасли. В США это продолжается до сих пор. В Украине же наоборот - в лучшем 
случае процесс может носить некий революционный характер и насаждаться властью 
сверху вниз, что не даст успеха. Впрочем, и насаждаться не будет - воли и интереса 
властных элит к инновациям не просматривается. Что же делать? В Украине ведут 
дискуссии об инновациях, преимущественно ориентированных на разработку 
высокотехнологичной продукции. И упускается из виду то, что товары необходимо 
производить. Многие экономики, в частности "азиатские тигры", выросли на производстве 
товаров, которые были разработаны в других странах. Чтобы достигнуть этого, они 
применили инновационные управленческие и производственные технологии, которые 
позволили им достигнуть мирового качества произведённой продукции и стать 
конкурентными на мировых рынках. Например, Япония, Южная Корея, и Финляндия - 
страны, которые за счёт лучшей организации труда смогли наладить конкурентное 
производство товаров, изобретённых не ими. Думаю, что для Украины опыт этих стран 
предпочтителен. Целесообразно ускорить процесс вписывания нашей страны в 
международное разделение труда по производству услуг и товаров мирового качества. 
Имеет смысл перенимать лучший европейский и азиатский опыт производственных 
управленческих инноваций. Это реальный путь инновационного развития для нашей 
страны. Украине нужен центр обучения уже изобретённым и применяемым лучшим 
подходам к организации производства товаров. Нужно перенимать лучший европейский и 
азиатский опыт именно производственных управленческих инноваций. А не тратить время 
и силы на обсуждение возможности запуска колеса инноваций в том режиме, в котором в 
нашей стране оно априори обречено на пробуксовку. 
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 ІНТЕРВ’Ю  

Иностранные инвесторы  
на низком старте 

06.02.2017 
Анна Бабич, партнер юридической компании Aequo, отмечает, что 

иностранные инвесторы знают, что сейчас самая низкая цена на украинские 
активы, и верят, что в дальнейшем она вырастет 

 
— Что стало преобладающим трендом в сфере украинского M&A в 2016 году? 
— Прежде чем анализировать особые тренды украинского рынка M&A, необходимо 

оценить общую картину. Нельзя не отметить признаки того, что рынок начинает медленно 
восстанавливаться после острого кризиса 2014–2015 годов: рост ВВП на 1–2 %, увеличение 
золотовалютных резервов, устойчивое снижение инфляции, стабилизация курса 
национальной валюты, снижение учетной ставки НБУ. Есть и другие факторы, косвенно 
указывающие на оживление бизнес-процессов в нашей стране: улучшение 
потребительского настроения (по данным GfK Ukraine), рост объемов перевозок грузов. Тем 
не менее, несмотря на позитивную динамику, экономические успехи пока не отобразились 
на M&A-активности в ожидаемой мере. Отчасти это объясняется тем, что предыдущий год 
сложно назвать особо удачным в контексте M&A: количество сделок сократилось на 25 % 
по сравнению с 2014-м, а совокупная стоимость упала в 5,5 раз. Следовательно, рынок не 
получил достаточного импульса в прошлом году, а улучшение общеэкономической 
ситуации сейчас еще недостаточно заметно, чтобы существенно повлиять на рынок. 
Однако часть сделок все-таки имела место, например, в сегменте, ориентированном за 
западный рынок, который лишь опосредованно затронут геополитическими проблемами 
Украины. Хорошим примером является сфера IT. Помимо незначительных объемов, 
сохранился и другой тренд: основную часть сделок составило приобретение «проблемных» 
активов с расчетом на рост их стоимости в будущем. Не секрет, что время покупать именно 
сейчас. В целом сложно подводить итоги в условиях, когда большинство сделок были 
непубличными — еще один тренд уходящего года наряду с увеличением количества 
исключительно внутренних сделок, заключенных между локальными игроками. 

 
— В каких отраслях экономики заключалось больше всего сделок? Что повлияло на 

такое распределение? 
— Согласно результатам нашего исследования, проведенного Aequo совместно с 

авторитетным изданием Mergermarket, в 2015 году в Украине оформились лидирующие 
индустрии по количеству и объемам сделок: финансовые услуги (более 40 % от общей 
стоимости), энергетика (около 30 %) и агроотрасль (чуть больше 15 %). Такие результаты 
закономерны. Увеличение количества сделок на рынке финансовых услуг объясняется, с 
одной стороны, наличием проблемных банков, а с другой — уверенностью иностранных 
инвесторов в том, что банковский сектор пережил худшие времена. Это в первую очередь 
заслуга регулятора, который провел грамотную кампанию по выводу с рынка 
неплатежеспособных банков. Однако этот год не ознаменовался значительным 
количеством сделок в сфере энергетики. Одна из причин заключается в том, что 
приватизация на данный момент не реализована, как планировалось. Ранее Фонд 
госимущества предполагал, что в результате приватизации в 2016 году бюджет сможет 
получить около 17 млрд гривен. Но реальные результаты пока более чем скромные — 
около 41 млн гривен за первое полугодие. Интересно, что в 2016 году фокус неожиданно 
сместился в сторону недвижимости и сельскохозяйственной земли. Так, мы видим рост 
прямых иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость: склады и торговые 
центры, земельные участки. Этому есть только одно объяснение, и оно довольно простое: 
западные инвесторы знают, что сейчас самая низкая цена, и верят, что в дальнейшем она 
вырастет. В ТМТ мы наблюдали стабильную активность с 2015 года (это сделки по 
приобретению Rozetka, Maxymiser, Ciklum, Looksery), которая продолжилась в 2016 году 
(Datagroup, Lohika, Ask.fm, Giraffe). По моему мнению, сектор ТМТ особенно важен для 
Украины. Это не только первые фактически иностранные инвестиции с 2014 года, но и 
новое позиционирование Украины как страны, производящей инновационные продукты, а 
не только сырье.  

 
— Какие знаковые M&A-проекты вы можете выделить? 
— Серьезная работа регулятора по выводу неплатежеспособных банков с рынка 

привела к возникновению уникальных для Украины сделок в сфере рынка финансовых 
услуг. Например, NCH Capital заключил первую и пока что единственную успешную в 
Украине сделку по покупке неплатежеспособного банка у Фонда гарантирования вкладов 
(ФГВ). Речь идет о покупке Астра Банка (сейчас он переименован в Агропросперис банк), 
которая стала возможной благодаря скоординированным усилиям НБУ, Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц и инвестора. Другим примером уникальной 
сделки на рынке финансовых услуг является покупка Украинской бизнес группой 
переходного банка, созданного на базе признанного ранее неплатежеспособным Омега 
Банка. Для осуществления данной сделки ФГВФЛ обеспечил передачу большей части 
активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу переходного банка. В 
агросфере внимания заслуживает сделка по обмену активами «МХП» и «Агрокультуры». 
Значимой является и сделка по приобретению фондом Джорджа Сороса акций ведущего 
разработчика программного обеспечения — Ciklum Holding Limited, один из основных 
центров разработки которого находится в Украине. Важность сделки определяется тем, что 
это по сути первая посткризисная инвестиция в IT-сектор Украины, которая может сыграть 
важную роль в привлечении других инвесторов на развивающийся украинский рынок. 

 
— Принимает ли государство какие-то меры по стимулированию 

инвестпривлекательности и активизации M&A? 
— Государство проводит целый ряд реформ, успешная реализация которых, 

несомненно, позитивным образом отобразится на уровне деловой активности и наличии 
интереса извне. Речь не только о масштабных проектах, таких как судебная реформа, 
борьба с коррупцией, реформа антимонопольного законодательства и комплексная работа 
НБУ по нормализации ситуации на рынке финансовых услуг. Немаловажную роль играет 
усовершенствование корпоративного законодательства путем внесения изменений в закон 
об акционерных обществах, вступивших в силу в мае 2016 года. Ведется работа и над 
усовершенствованием регулирования обществ с ограниченной ответственностью — 
основной организационно-правовой формы юрлиц в Украине. Проект, подготовленный 
совместными усилиями представителей юридического рынка, МЭРТ и Центром 
коммерческого права, подан в парламент. Конечная цель — реальные улучшения в сфере 
ведения бизнеса (на данный момент Украина занимает 80-ю строку в рейтинге Doing 
Business) и привлечение сделок в украинское правовое поле. Также стоит отметить усилия, 
направленные на приватизацию объектов госимущества. Несмотря на то что процесс 
продвигается медленнее, чем планировалось, эксперты отмечают интерес западных 
инвесторов к ключевым объектам: Одесскому припортовому заводу, Центрэнерго, 
региональным дистрибьюторам электроэнергии. 
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 БЛОГ 

Бизнес-климат Украины в 2017 году:  
тренды и вызовы 

10.02.2017 

Европейская бизнес ассоциация (EBA) провела встречу, посвященную 
улучшению бизнес-климата в Украине... Самое интересное из беседы - в 
конспекте LIGA.net.   

 
В панельной дискуссии об итогах прошлого года и способности страны 

адаптироваться к трендам и вызовам 2017-го приняли участие гендиректор Dragon Capital 
Томаш Фиала, предправления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, президент 
EMEA Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, гендиректор Visa Дмитрий Крепак, директор 
Сименс Украина Мацей Томаш Зелиньски и партнер SD Capital Владислав Рашкован. 

 
 
Украина в 2017 году 
 
Томаш Фиала: После двухлетнего падения 2016-й был годом существенного 

экономического роста. Надеюсь, что 2017 год будет намного лучше. Официальные 
экономические данные будут доступны лишь в конце февраля. Но мы предполагаем, что 
показатель ВВП за 2016-й будет выше прогнозируемого примерно на 1,8%. Почему мы 
пересмотрели прогнозы? В 2016 году в Украину увеличился приток инвестиций, показал 
рост агропромышленный комплекс (около 6% за год), промышленность (2,4%), 
строительство (13%), оптовая и розничная торговля (4,9 и 4%), автомобилестроение и 
производство электроэнергии. Мы предполагаем, что в 2017 году экономика вырастет еще 
на 2,5%. И это вполне реалистичный прогноз. 

 
Тарас Лукачук: На 2017 г. прогнозы по FMCG-сектору осторожно-оптимистичные, но 

никакого прорыва я не предполагаю. Риск заключается в том, что если сектор будет расти 
на 5% в год (а в мире развивающиеся рынки растут на 8-12%), то Украина в ближайшие 
годы выпадет с карты приоритетных для инвесторов рынков. И это реальная угроза. 

 
Владимир Лавренчук: На данный момент нет короткого ответа на вопрос, как 

ускорить реформы в Украине. Начиная с 2013 года украинские компании несут огромные 
потери, в том числе и Райффайзен Банк Аваль. Хотя мы и отчитываемся о рекордной 
прибыли, это не та прибыль, которая может нас удовлетворить в долгосрочной 
перспективе. Украине необходим стремительный рост всей экономики, а не отдельных 
сегментов или компаний. 

 
Мацей Томаш Зелиньски: Во второй половине 2016 года можно было наблюдать 

незначительный рост в моем секторе. Металлургическая промышленность показала 
некоторый рост. Мы активно сотрудничали с компаниями в энергетике. Кроме того, 
промышленность продолжает ускоренно внедрять автоматизацию и новые технологии. Я 
думаю, что производство в Украине и в 2017 году покажет некоторый рост. 

 
 
О реформах и сотрудничестве с МВФ 
 
Томаш Фиала: Основные задачи для получения четвертого транша от МВФ, скорее 

всего около $1 млрд, Украина выполнила. Четвертый транш мы ожидаем уже в феврале. Он 
пойдет на пополнение резервов Нацбанка. Также мы ожидаем публикацию обновленного 
меморандума с МВФ. В новом документе прописаны условия для получения Украиной 
пятого транша. Основные из них - пенсионная и земельная реформы, либерализация рынка 
земли и создание системы антикоррупционных судов. Это еще и ключевые маяки для 
международных инвесторов. Мы надеемся, что в текущем году как минимум часть из этих 
реформ будет проведена. Хотя в программе МВФ и заложено по четыре транша в год для 
Украины, больше, чем на два в 2017 году мы не надеемся. 

 
Владислав Рашкован: Делать какие-то прогнозы в украинских реалиях - дело 

неблагодарное. Я бы больше сконцентрировался на ключевых факторах: начало или 
продолжение запланированных на 2017 год структурных реформ (пенсионная, земельная 
реформы и антикоррупционный суд). Если лежать на печи, ничего не произойдет. Чтобы 
вылечить экономику страны, правительство должно закатывать рукава и работать. Это не 
нужно никому, кроме Украины. Важно, чтобы украинский бизнес заставлял руководство 
страны проводить реформы. Без волшебного пенделя будет очень сложно что-то сделать. 
Если в 2017 году нам удастся получить от МВФ $5 млрд и еще $2,5 млрд от других 
инвесторов, это будет хорошей поддержкой для золотовалютных резервов страны, 
улучшения инвестиционного климата, стабильного показателя инфляции и курса гривни. 

 
 
О коррупции в Украине  
 
Томаш Фиала: Украине очень нужна система антикоррупционных судов. Это даст 

возможность полноценно работать новосозданным в стране антикоррупционным органам - 
НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре. Главная задача Антикоррупционного суда - 
существенно снизить уровень коррупции, которая является основным препятствием для 
привлечения инвестиций в страну. 

 
Дмитрий Крепак: Самая большая проблема Украины - в свободе экономики. В 

рейтинге экономических свобод Украина на 162-м месте среди 178 стран. Вся проблема в 
коррупции. Антикоррупционные органы, которые есть в стране, не смогут преодолеть 
коррупцию, если не будет экономической свободы. А ключевой момент для свободы - 
доверие между государством и гражданами. Нам удастся победить коррупцию только в 
условиях прозрачной и свободной экономической среды. 

 
Владислав Рашкован: Главный фактор, который сдерживает инвестиции в Украину, - 

коррупция. В стране, где нет наказания за злоупотребления, люди ждут справедливости. 
Антикоррупционный суд - это дополнение к НАБУ и Антикоррупционному бюро. Если все 
дела, которые ведутся ими сейчас, будут рассматриваться судами в недореформированной 
судебной системе, то мы ничего не добьемся. В первую очередь это важно для кредиторов и 
инвесторов. 

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

https://inventure.com.ua/analytics/formula/inostrannye-investory-na-nizkom-starte
mailto:maruschuk.a@gmail.com
http://europa-torgivlia.org.ua/about/


 

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

 

О земельной реформе 
 
Томаш Фиала: Украина не может провести земельную реформу с 2004 года. В мире 

вы не найдете развитых экономик, где нет либерального рынка земли. Сельхозземли в 
Украине - это самый емкий актив, под который можно привлечь большие инвестиции - как 
иностранные, так и внутренние. Всем известно, что у украинского бизнеса и населения есть 
деньги, которые не участвуют в банковском секторе: лежат под матрацами или выведены в 
офшоры. Если в следующем году либерализовать рынок земли, это позволит увеличить 
объем инвестиций в страну на $2-3 млрд. Также это поможет украинской валюте быть 
более стабильной. Возможный дефицит торгового баланса будет перекрываться за счет 
стабильного и постоянного прихода инвестиций в земельный рынок. Более комфортно 
будут себя чувствовать и инвесторы, вкладывая доллары в бизнес, который создает 
добавленную стоимость в гривне и будет приносить позитивную долларовую доходность.  

 
Владислав Рашкован: Может появиться актив, которого пока нет. Сегодня землю 

нельзя купить-продать, заложить в банк. Помимо прямых иностранных инвестиций в 
Украину, либерализация рынка земли будет стимулировать украинцев вытащить деньги 
из-под матрацев. 

 
О пенсионной реформе  
 
Владислав Рашкован: Пенсионная реформа - это не только проблема старения 

украинской нации, это проблема большой дыры в госбюджете (около 150 млрд грн) и 
финансовой системе страны. Чем больше мы будем откладывать с ее проведением, тем 
больше она будет усугубляться. Если бы мы решились и провели реформу еще в 1993-1994 
году, сейчас бы жили совсем в другой системе госфинансов.  

 
О влиянии глобальных рынков на экономику Украины 
 
Томаш Фиала: В 2017 году на украинскую экономику будут влиять как глобальные, 

так и локальные факторы. Глобальная экономическая среда в основном будет стабильной и 
умеренно позитивной для Украины. Предположительно рост мировой экономики будет 
находиться на уровне 2016 года. Позитивный прирост покажет Европейский союз, а 
экономика США может вырасти благодаря фискальному стимулированию администрации 
новоизбранного президента страны Дональда Трампа.  

 
О мировой инфляции  
 
Томаш Фиала: Если говорить об инфляции, то за последние несколько лет низких 

показателей сегодня она немного выросла. Например, в еврозоне в 2016 году она 
увеличилась примерно на 1%. В 2017 году она будет расти дальше. При этом процентные 
ставки будут оставаться достаточно низкими, за исключением США, где Федеральная 
резервная система планирует их поднимать. Это может привести к укреплению доллара. 
Для Украины, как и для любой страны с развивающейся экономикой, укрепление доллара - 
не очень хорошая перспектива и будет негативно влиять на курс. Это в свою очередь может 
привести к девальвации гривни по отношению к доллару и другим валютам и небольшому 
ускорению инфляции.  В 2016 году потребительская инфляция в Украине была на уровне 
12,4%. Половина показателя - рост тарифов, остальные 6% - так называемая текущая 
инфляция. Мы ожидаем, что к концу 2017 года уровень инфляции будет 8+/-2%.  

 
О резервах Нацбанка и курсе гривни  
 
Томаш Фиала: Национальный банк в 2017 году планирует выкупить с рынка около 

$1,5 млрд. В прошлом году эта цифра была немного больше. Так как мы недостаточно 
ритмично получаем транши МВФ (в 2016 году получили только один), Нацбанку 
приходится увеличивать свои резервы, которые в прошлом году возросли примерно на $2 
мрлд - до $15,5 мрлд. Ожидается, что в этом году резервы должны увеличиться до $20 млрд.  
Нацбанк не даст гривне укрепиться выше 27 грн/$. Это будет сделано еще и для того, 
чтобы удержать дефицит текущего счета платежного баланса на уровне 3%. Я думаю, что 
средний курс по результатам этого года будет в диапазоне 27,5-28,5 грн/$. 

 
О банковском секторе Украины в 2017 году и ПриватБанке 
 
Владимир Лавренчук: За предыдущие 2 года банковская система преодолела кризис-

ный период. В 2016 г. в результате рекапитализации, которая затронула подавляющее 
большинство банков, в Украине есть топ-20 надежных финансовых учреждений. Закрытие 
неплатежеспособных банков Национальным банком Украины - очень мужественный и 
профессиональный шаг. Национализация ПриватБанка - успех для всей страны. В случае 
неудачной реформы банка могли бы возникнуть непредсказуемые последствия. Я не могу 
назвать банковского института, который был готов принять на обслуживание 20 млн 
клиентов Привата. Да еще и так, чтобы не пострадали уже имеющиеся клиенты. Например, 
в нашем банке количество платежей нужно было бы увеличить с 2 млн до 4 млн. В 
результате - возможная перегрузка операционной системы и нарушение системы 
безопасности. А главное, нарушилось бы внедрение одного из главных трендов в 
банковском секторе - "знай своего клиента". А это - бесконтрольность проведения 
платежей, что в первую очередь небезопасно для всей экономики Украины. Но, с другой 
стороны, мы все вынуждены платить определенную цену за этот успех. Государственные 
инвестиции в ПриватБанк приведут к избытку ликвидности денег. Это увеличивает 
давление на иностранную валюту и влияет на ценообразование денег. 

 
Об иностранных инвестициях и приватизации госпредприятий  
 
Томаш Фиала: Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 

недавно озвучил цифру по FDI (Foreign direct investment) - $3,8 мрлд. Но $2,3 млрд из этой 
суммы - конвертация задолженности украинских банков перед своими материнскими 
компаниями по акционерному капиталу и только $1,5 млрд - инвестиции в реальный 
сектор. Докапитализация банков - это очень позитивный фактор для стабильности 
банковского сектора. Это означает, что эти $2,3 млрд в текущем году уже не придут, а сумма 
докапитализации будет существенно меньше. Наши экономисты достаточно 
консервативно предполагают, что FDI в текущем году будут около $1,5 млрд. И основная 
часть из них - в реальный сектор. Сумма может быть и больше, если осуществится какая-то 
крупная приватизация. Будем надеяться, что в этом году удастся приватизировать ОПЗ. 
Один нюанс - у предприятия большая долговая нагрузка, и главное, чтобы кредиторы не 
забрали его у государства за долги.Рашкован смыеться.jpg 

 
Владислав Рашкован: Приватизация в Украине - это не только ОПЗ. Это тысячи 

небольших предприятий, которые создают для страны негативную ценность: они 
убыточны и завязаны в коррупционных схемах. Снижение роли государства в экономике 
должно быть одним из самых главных критериев успешной приватизации и развития 
страны. Будет ли 2017 год успешным для приватизации - не знаю. Есть большая 
вероятность того, что не будет. 

 
 
 

Об потребительском секторе  
 
Тарас Лукачук: Я могу отметить два-три тренда развития сектора. Первый - рост 

экспортно ориентированных индустрий - сельского хозяйства и IT. Второй тренд - развитие 
внутри Украины онлайн-экономики и интернет-маркетинга. Третий тренд - часть отраслей 
секторов (электроника, автомобилестроение), которые очень сильно пострадали в кризис 
2014 года, сегодня говорят о некотором возрождении. В потребительском секторе 
(особенно продукты питания) ситуация немного стабильнее, там не происходит резких 
колебаний. Есть две новости, как всегда - хорошая и плохая. Хорошая - в 2016 году сектор 
достиг дна. Плохая - мы продолжаем оставаться на этом дне. Украина не нужна никому, 
кроме нас самих. Если мы не решим свои проблемы сами, за нас их никто не решит. Дело в 
том, что инвесторы сравнивают Украину с другими развивающимися рынками. У нашей 
страны есть еще один минус - военный конфликт с Россией. В дальнейшем, если 
экономический рост Украины не будет превышать общестатистический рост 
развивающихся рынков, мы будем менее интересной страной для крупных международных 
компаний. Риски заключаются в том, что на сегодня сектор FMCG откатился к уровню 2004-
2005 года. За 2016 год в гривневом эквиваленте сектор вырос в среднем от -5% до + 3%. 
Грубо говоря, 0%. И это можно было предугадать, потому что потребительский сектор 
очень сильно привязан к реальным доходам населения. Средний прогноз роста категории 
потребления в 2017 году 5-7% в гривневом эквиваленте. Такими темпами мы дойдем до 
показателей рынка 2013 года через 10 лет. А это не самый лучший вариант развития 
событий. В середине 2016 года продукты питания составляли 60-70% потребления 
населения. Один из факторов, который заставляет людей урезать бюджеты на питание, - 
повышение тарифов на коммунальные услуги. Первый квартал 2017 года будет сложным 
для индустрии. Надеюсь, что начиная со второго-третьего квартала 2017 года мы сможем 
увидеть рост индустрии на 5-10%. В 2016 году инфляция зарплат составила в среднем 8-
11%. Возможно, в этом году будет больше - около 10-15%.  

 
Об украинском управленческом ресурсе 
 
Тарас Лукачук: Еще один из трендов украинского FMCG-сектора - качество 

управленческого ресурса. За последние 15 лет люди прошли все необходимые уровни 
развития. Стоимость этого ресурса в 2-3 раза ниже, чем у соседних государств. На сегодня 
управленческий ресурс из Украины фактически руководит рынками на Ближнем Востоке и 
в Африке. В дальнейшем, если Украина не будет привлекать этих людей в свои компании, 
мы можем потерять важный для развития государства ресурс. 

 
Читать полностью (фото) >>>                                                           © Татьяна Павлушенко 
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Тарута запускает собственную партию –  

источники 
07.02.2017 

Внефракционный народный депутат Сергей Тарута запускает 
собственную партию. Об этом "Украинской правде" сообщили 
собственные источники в парламенте, пишет pravda.com.ua 

По словам собеседников, названия партии пока нет. Обсуждаются, в частности, 
варианты названия "Республиканская партия" и "Основа". Съезд партии ожидается в конце 
февраля-начале марта. К политической силы намерены присоединиться бизнесмены 
Николай Кмить и Андрей Гордейчук. Сам Тарута не подтвердил, но и не опроверг 
информацию о запуске партии. "Мы постоянно находимся в дискуссиях, нужно 
объединяться. Многие с кем говорим", – сказал Тарута. На уточнение, можно ли ожидать 
объявления о создании партии в конце месяца, нардеп ответил: "Это только так говорят".  
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Тимошенко начала третью  
провальную войну 

11.02.2017 
Запасайтесь попкорном на ближайшие недели – Тимошенко 

начинает очередной крестовый поход за перевыборы. Об этом пишет 
Вадим Денисенко на портале depo.ua 

Отовсюду я слышу слова представителей "Батькивщины", что они зарегистрировали 
постановление об увольнении Гройсмана. Так вот, постановление не зарегистрировано, а 
главная вина Гройсмана - увеличение зарплат бюджетникам. Хочу всех проинформировать, 
что Тимошенко пробовала зарегистрировать постановление, которое отменяет 
постановление об утверждении программы действий правительства (принятую в апреле 
прошлого года). Не об увольнении Гройсмана, а именно об отмене прежнего 
постановления. О том, что это неконституционно, я молчу. О том, что это ломает вообще 
любую юридическую логику работы правительства, можно тоже не говорить. 
Постановление не зарегистрировали. Сейчас мы будем часами выслушивать истории об 
узурпации власти и уничтожении экономики. Почему именно сейчас? Ответ очень прост - 
Тимошенко начинает свой, третий за год, крестовый поход на перевыборы. Сначала, были 
субсидии. Когда они сработали, начался шатун, на который не смогли собрать людей. 
Сейчас, новая история - отставка Гройсмана, потому что увеличена зарплата до 3200, а это 
по логике ЮВТ, убивает простых людей, которые вынуждены получать больше. Эта 
попытка, как и все предыдущие, закончится ничем. Почему? Да потому, что у Тимошенко 
нет структур, и главное – рейтинг недоверия к ней в три с половиной раза выше рейтинга 
доверия. Одним словом, запасайтесь попкорном и слушайте одно и то же, на протяжении 
последующих недель. 
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Большой карман: Кто спонсирует политические партии  

и на что идут эти деньги 
08.02.2017 

В октябре 2015 г. Верховная Рада приняла закон, который обязал все 
политические партии ежеквартально отчитываться о своих доходах. Это 
должно сделать финансирование политических партий более прозрачным, 
считает один из соавторов закона и аналитик движения "Чесно" Остап Кучма. 

"Мы обязали политические партии подавать отчеты о своей деятельности. Они это 
делают не очень охотно, много данных не отображают официально. Однако победа уже то, 
что партии вынуждены "светить" хотя бы часть своих доноров. Это видно, например, по 
данным Радикальной партии Украины. Даже поверхностный взгляд на финансы этой 
политической силы показывает, что главные спонсоры партии Ляшко - с его родной 
Черниговщины, на втором месте - доноры из Полтавской области, на третьем - Волынь", - 
утверждает он. Всего же, как показывают данные, за прошлый год Радикальная партия 
получила 1,7 млн грн, а потратила 2,5 млн гривень. Среди доноров партии официально нет 
юрлиц, однако одним из самых больших доноров партии числится Виктория Дорошок. По 
данным черниговских СМИ, она торгует медом через ФЛП. Что касается трат партии, то 
больше всего радикалы потратили на рекламу в СМИ. Больше всего от радикалов получила 
телерадиоорганизация "Лига" (около 500 тыс. грн) и "Черниговская региональная 
дирекция" (115 тыс грн). Еще около 400 тыс. грн партия потратила на аренду офиса. 
Активно в своей деятельности использует СМИ Оппозиционный блок. Эта же партия 
является лидером и по сумме собранных и потраченных средств. Согласно данным, за 2016 
год партия собрала около 12,5 млн гривень, а потратила 14 млн. Из них 1 млн гривень 
пожертвовали частные лица, остальные 11,5 млн дали юридические лица. Больше всего - 
3,25 млн грн - перечислила компания "Магден плюс", созданная мае 2016 года. В это же 
время были созданы и другие компании, которые финансировали "Оппозиционный блок". 
Это "Максимум-ленд", "Тефия-2011", "Перон-мега", "Дивата", "Укроилгруп". Около 
половины средств партия потратила на рекламу на канале "Интер" (6,8 млн гривень). Еще 
около 4 млн грн ушло на оплату аренды недвижимости в Киеве и Запорожье. На втором 
месте по доходам среди политических партий - "Батькивщина". За 9 месяцев 2016 года 
партия аккумулировала на своих счетах 9,4 млн гривень. Среди спонсоров превалируют 
физические лица. Они перечислили на счета партии более 8 млн гривень. Среди 
юридических лиц больше всего перечислили компании "Райтар" и "Эксплатай-2004". Обе 
они были зарегистрированы в 2016 году. Что же касается расходов партии, то они почти 
совпадают с поступлениями. Однако все же превышают последние на 100 тысяч гривень и 
составляют 9,5 млн грн. Из них почти поровну ушло на рекламу в СМИ и аренду офисов в 
Киеве и Днепре, а также в поселке Марковка Луганской области. Президентская партия 
Блок Петра Порошенко в 2016 году аккумулировала 4,2 млн гривень, потратила 5,4 млн 
гривень. Среди доноров партии превалируют физические лица. Они дали почти 80% 
партийного бюджета. Среди низ больше всего пожертвовал мер Рогатина Ивано-
Франковской области, а также Андрей Путилов, который до сентября 2016 года возглавлял 
Херсонский областной совет. Среди расходов партии - заработная плата, аренда офиса, 
печать агитационных материалов, а также реклама в СМИ. Однако, в отличие от своих 
коллег, БПП на рекламу потратил только 10-ю часть бюджета. Среди "золушек" 
украинского политикума оказались партии "Самопомич" и "Народный Фронт". Если 
партия мэра Львова хотя бы как-то пыталась привлечь деньги доноров, то "Народный 
Фронт" закончил год с одними расходами. В 2016 году партия потратила 2,2 млн гривень на 
аренду офиса на Кловском спуске и на налоги. Среди расходов отсутствуют средства на 
рекламу в СМИ и на заработную плату. Похожая структура расходов и в партии 
"Самопомич". 2/3 расходов пошли на аренду офиса в Киеве на улице Златоустовкой, 50. При 
этом арендодателем в Киеве является ПАО "Киевэнерго". Всего же партия собрала и 
потратила по 1,5 миллиона гривень. Партии отчитались. Что дальше? "Если бы на 
месте нашего НАПК был бы латвийский KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с 
коррупцией, созданное в 2002 году. - Delo.UA), то они бы проверили каждую гривню, 
потраченную на политические партии. Они бы не поленились вызвать каждого, кто 
жертвовал на партии, чтобы человек смог объяснить происхождение денег. Однако наш 
НАПК так не сделает", - утверждает народный депутат Сергей Лещенко. По его словам, 
создав НАПК, украинцы создали еще одного дракона, который препятствует прозрачности 
в деятельности политических партий. "Это наш самый большой провал на пути борьбы с 
коррупцией", - признался он. Остап Кучма отмечает, что главную роль в борьбе за 
прозрачность политических финансов играет общество. "Во всех европейских странах и 
США общество очень пристально наблюдает за финансами партий. Нам этому надо только 
учиться", - признается он. 
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 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ  

 
Критичний огляд проектів-переможців  

Громадського бюджету Києва 
08.02.2017 

Ця публікація є колонкою, яка висвітлює приватну думку автора, що 
може не збігатися з позицією редакції Mistosite або Аналітичного центру 
CEDOS. Ми запрошуємо всіх охочих до дискусії і будемо раді опублікувати 
ваші колонки на цю та інші теми. 

Добрий день, з вами цинічний урбаніст, і сьогодні ми поговоримо про проекти-
переможці Громадського бюджету Києва. Отже, столиця закрила для себе другий етап 
такого загадкового, демократичного і яскравого явища, як учасницький бюджет (його 
повна назва в Києві — «Громадський проект. Бюджет міських ініціатив»). Насправді не 
другий, і не третій. Бо складанню проектів і голосуванню за них в ідеальній ситуації (і місті) 
передувало б створення незалежних органів з експертів та місцевих мешканців, так званих 
комітетів громадського бюджету в районах. Перед написанням проектів ці комітети 
оцінювали би пріоритети і потреби районів. А паралельно з цим, делегати від мешканців та 
представники муніципалітету створювали б процедуру голосування. У Києві цього не було. 
Але, сподіваюсь, ми тільки вчимося, і вчимося не тільки голосувати через БанкID. 
Пройдемося швидко по переможцях. Серед 62 проектів, які набрали найбільше голосів, 
дуже багато дублюють фінансування місцевих чи державних органів влади. Це ремонти 
шкіл, лікарень, поліклінік, закупівлі в них обладнання чи програмного забезпечення тощо. 
В принципі, нічого дивного, це все первинна інфраструктура обслуговування населення. 
Але, наприклад, облаштованим парком чи спортивним майданчиком можуть користуватись 
всі мешканці району, а от приміщенням школи — тільки частина, і то не все життя. Дехто 
вважає, що вчитись розподіляти міський бюджет потрібно на справжніх громадських 
проектах зі створення публічних просторів. Але, в нашому випадку, школи добре генерують 
масовість. Наприклад, гімназія Міленіум на Солом’янці отримає 748 000 гривень для 
ремонту туалетів. Хочеться вірити, що там з’являться справжні унітази, а не венеціанські 
чаші, як в моїй школі. І кабінки закриватимуться зсередини. Бо найголовніший простір 
насилля у школі — це туалет. Є кілька ідентичних проектів з різними авторами, які 
передбачають облаштування комп’ютерних класів в школах різних районів, по кілька шкіл 

на проект. Цікаво, чий це оригінально проект, і в кого будуть закуповувати програмне 
забезпечення. В прикладах вказана одна конкретна компанія-постачальник таких 
комплексів, та й проекти виглядають так, ніби їх писала одна людина. Або взагалі цікавий 
випадок: національний університет отримає близько 2 650 000 гривень на облаштування 
спортивної інфраструктури та публічних просторів для студентів, — загалом 5 проектів-
переможців, всі проекти в топі. КПІ, безумовно, хороший університет і має мати крутий 
кампус. Але «Київський» в його назві — це лише територіальна прив’язка, а не бюджетна чи 
адміністративна. Фінансується він з державного бюджету, підпорядковується Міністерству 
освіти, він екстериторіальний для Києва. Хотілось би мені перевірити потім доступність 
цих просторів і цієї інфраструктури для всіх киян. Як і можливе їх комерційне 
використання. Втім, студенти КПІ наголошують, що всі новостворені простори на території 
університету будуть загальнодоступними. Малесенька Пуща-Водиця зловила аж два 
прохідні проекти: з очищення озер та облаштування лісових джерел. Давно потрібно, в тих 
озерах, мабуть, пів-Виноградаря і пів-Мінського масиву купається влітку. Житловий масив 
Виноградар на північно-східній околиці Києва виграв кілька однакових, написаних 
канцелярською чиновницькою мовою проектів з капремонту клубів за місцем проживання. 
Ці клуби у розбомбленому, переповненому рекламним, комерційним і автомобільним 
сміттям житловому масиві — важливе альтернативне місце соціалізації мешканців. Тільки 
в мене питання: під кого робитимуться ці ремонти? Чи буде там простір для всіх вікових 
груп, а не тільки для платних спортивних секцій для молоді? Клуби ж, здається, на те і 
клуби, а не тільки спортклуби. Відверто здивував проект з підвищення рівня безпеки 
«Русанівка — острів 1000 відеокамер». По-перше, шоу з встановленням в місті відеокамер 
під назвою «Безпечний Київ» — це офіційний муніципальний проект. Нещодавно його 
пафосно презентували привілейовані чоловіки з дорогими авто у дорогих костюмах, які 
живуть у безпечних районах з цілодобовою охороною квартир. За цим проектом, всюди у 
Києві навішають камер, і ми навіть не знаємо, хто ці дані оброблятиме і з якою метою 
зберігатиме. По-друге, вибачайте, але «острів 1000 відеокамер» мені звучить як «Архіпелаг 
ГУЛАГ». Ідеальна тюрма, про яку писали Ієремія Бентам та Мішель Фуко, у якій всі 
слідкують за всіма. Потрібно розуміти, що безпека в місті йде не від відеокамер на кожному 
розі, а від людей, які присутні на вулиці, мають там чим зайнятись, мають простір для 
спілкування. Безпека йде від людей, які дбають і про свій двір, тротуар, площу чи парк, а не 
тільки про машину й квартиру. Саме люди на вулицях не допускають правопорушень, 
навіть наші байдужі люди все ще можуть бути здатними на це. Це аксіома демократичного 
міського розвитку, і neighbourhood watch — це не виробник відеокамер ССTV. Звісно, район 
з багатоповерховою типовою забудовою важче пристосувати під безпечний сад. Але чому 
тоді не переміг «острів тисячі садів», чи «острів 1000 кілометрів велодоріжок», чи «острів 
тисячі висаджених дерев», «острів тисячі ліквідованих нелегальних смітників у дворах»? 
Але, безперечно, № 1 у моєму рейтингу проектів — це купівля машини для прочистки 
каналізації в аварійну службу Дарницького району. Істино кажу вам. По-перше, бо вартість 
— не 999 000 гривень. По-друге, бо це механізація праці, непрестижної і всім бридкої, але 
без якої ми й дня не прожили б. По-третє, за такі позитивні наслідки: 1) зменшення 
соціальної напруги серед мешканців будинків, які потребують капітального ремонту труб; 
2) підняття рейтингу аварійної служби та муніципальної влади. І байдуже, що проект не 
громадський за формою — він громадський за самим своїм духом! А загалом, мені справді 
жаль, що мало перемогло проектів з облаштування відкритих і загальнодоступних 
публічних просторів. Або регенерації старих, ще радянських. Сподіваюсь, наступного разу 
громадянам вдасться. Ну і не може не веселити, що найбільш забезпечений Печерський 
район набирає 0 гривень. Загальне питання до всіх авторів переможних проектів, крім, 
звісно, написаних службовцями для чиновників. Чи ви розумієте, що виконувати проекти 
будуть міські комунальні підприємства? Всі ці зеленбуди, автодори, Плесо, Київміськсвітло 
та інші балансоутримувачі, які майже нічого ніколи не можуть зробити якісно і вчасно? А 
підрядниками і постачальниками в них здебільшого будуть також «наші люди» в поганому 
сенсі слова. Скоріше за все, з дешевим асортиментом товарів та послуг. Вимостити 
кольоровою фемкою тротуар. Облицювати інтер’єрною плиткою сходи в поліклініку і 
пандус. Потім прибити там гумові смужки, бо слизько. Вагонкою обшити спортзал. 
Сайдінгом зашити радянський спортклуб. Встановити вікна в під’їзд, але не зашпаклювати 
їх, і залишити піну стирчати з пазів. Висадити однорічні квіти та ялівець. Встановити 
пластикові ліхтарі «під старовину». Поставити біг-бен з арматури на розв’язці. 

 

Читати повністю >>>                                                                                    © Ігор Тищенко 
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НА ПОЧАТОК 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 
 
 
 
 

15 - 17 февраля 2017 г. в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза») пройдет 7 
международная выставка инновационных решений в зерновом хозяйстве 
«Зерновые технологии». крупнейший агропромышленный форум, который 
занимает ведущее место в АПК Украины как комплекс инновационных решений 
на разных стадиях производства, хранения, переработки и транспортирования зерновых, 
бобовых, крупяных и масленичных культур. Читать полностью >>> 
 
 
15-17 февраля 2017 г. в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза») международная 
выставка эффективного животноводства и птицеводства «Agro Animal Show». 
Крупнейшее в Украине выставочное событие, на котором ведущие мировые 
компании представят последние модели техники и оборудования, корма, ветеринарные 
препараты, средства диагностики, генетический материал, технологии навозоудаления и 
утилизации отходов, оборудование для содержания и кормления животных, новейшие 
научно-технические разработки, представленные профильными институтами. Читать 
полностью >>> 
 
 
15 - 17 февраля 2017 г. в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза») пройдет 7 
международная выставка высокотехнологичного овощеводства, 
промышленного садоводства и виноградарства «Фрукты. Овощи. Логистика». 
Крупнейший в Украине выставочный проект современных аграрных технологий в 
овощеводстве, промышленном садоводстве и виноградарстве, презентация 
технологического и инвестиционного потенциала плодоовощной отрасли. Читать 
полностью >>>  
 
 
17-19 февраля в МВЦ пройдет ХV Международная выставка рукоделия и 
творчества «Золотые руки мастеров». В выставке принимают участие компании-
производители и магазины товаров для рукоделия и творчества, компании, 
представляющие готовые изделия ручной работы, творческие мастерские и студии, а 
также более 300 украинских и зарубежных мастеров, художников и дизайнеров, в том числе 
из Бельгии, Литвы, Великобритании, Израиля, Турции, Грузии России и Беларуси, 
представляющие весь спектр современных направлений рукоделия и творчества. Читать 
полностью >>>  
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