
 

 

 
Между МВФ и наковальней: в чем  

фонд уступил Украине 
20.02.2017 

Согласование меморандума с МВФ - на финальной стадии. На какие 
уступки готов пойти фонд, и почему при выполнении программы 
кредитора трудно будет избежать политической турбулентности.  

 
"Проект меморандума с МВФ почти согласован. Остается доработать технические 

моменты", - заявил на днях министр финансов Александр Данылюк. Глава НБУ Валерия 
Гонтарева отметила, что транш в размере 1 млрд долл ожидается в конце февраля или в 
начале марта. МВФ констатирует, что доволен ходом переговоров. Только вот в графике 
заседаний совета директоров фонда украинского вопроса пока нет. Ситуация напоминает 
2016 год. Тогда согласование документа зависело от строго скрываемых "технических 
моментов", которые впоследствии оказались национализацией Приватбанка. В этот раз 
запросы не меньше: пенсионная реформа, земельный мораторий, пересмотр упрощенной 
системы налогообложения. ЭП выясняла, удалось ли правительству убедить МВФ смягчить 
рекомендации в отношении наиболее резонансных вопросов.  

 
Что изменилось.  ЭП уже публиковала один из первых проектов меморандума c 

жесткими требованиями кредиторов. В документе говорилось о повышении пенсионного 
возраста, сокращении количества госслужащих и бюджетников, отмене "упрощенки" и 
законе о земельном рынке уже в марте. По информации источников, за время согласования 
было три рабочих редакции документа. В ходе переговоров с МВФ украинской стороне 
удалось частично смягчить наиболее жесткие требования и перенести сроки некоторых 
реформ. Во-первых, переписан раздел, посвященный пенсионной реформе. МВФ настаивал 
на весьма конкретных ее параметрах: повышении пенсионного возраста до 63 лет, рабочего 
стажа - до 25 лет. Теперь этот раздел менее резкий, менее конкретный и оставляет больше 
возможностей для маневров. По обновленной версии, до конца апреля Украина обязуется 
принять закон о комплексной пенсионной реформе, которая вступит в силу с января 2018 г. 
Она предполагает новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном 
пенсионного возраста. У граждан будет большой выбор инструментов, чтобы определиться 
с моментом выхода на пенсию. Эти инструменты привяжут к общему трудовому стажу и 
пенсионным выплатам. В документе говорится, что это будет стимулировать людей 
выходить на пенсию позже. В долгосрочной перспективе экономия расходов составит не 
менее 3% ВВП, в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа. За 
исключением отдельных видов профессий, украинцы будут получать пенсии, которые 
будут соотноситься с уплаченными ими суммами ЕСВ. Для профессий-исключений 
планируется ввести дополнительные ставки ЕСВ, которые будут накапливаться как на 
персонифицированных счетах, так и использоваться как промежуточное финансирование. 
Расширение базы ЕСВ — также в списке обязательств правительства перед кредитором. Во-
вторых, нормы потребления газа (учитываются для расчета субсидий) планируется 
снизить с нынешних 5,5 куб м на кв м до 5 куб м. Это менее резкое снижение - МВФ 
настаивал на сокращении до 4,5 куб м. В-третьих, к концу июня 2017 года Украина 
обязуется создать единую базу данных таможенной стоимости в ГФС под надзором 
Министерства финансов. Также должен быть создан потенциал для "обеспечения 
регулярного обновления и анализа цен на международных рынках". "Кроме вас нашим 
мнением о создании такой базы данных у нас не интересовался никто. В меморандуме 
Минфин обязуется создать такую базу. Если оно этого хочет - пускай делает. Порядок или 
механизм создания мне пока неясен", - прокомментировал этот пункт глава ГФС Роман 
Насиров. Сейчас это ведомство публикует среднюю расчетную стоимость товаров при 
импорте. По словам Насирова, важно, как будет администрироваться эта база. "Мы не 
против, но мы считаем, что неправильно публично показывать декларантам все 
оформления", - говорит он. По его словам, у импортеров всегда было желание увидеть, 
какое оформление в базе самое дешевое. "Импортеры часто говорят, что узнали о завозе 
похожего товара по определенной стоимости. Им интересно завезти по такой же, но кто-то 
завозил маленькую партию, а кто-то большую, кто-то заключал контракт на три года 
вперед по фиксированной цене, а кто-то купил на споте", - сетует глава ГФС. Этот пункт 
меморандума рискует стать еще одной линией конфликта между Минфином и ГФС. В 2016 
году министр финансов настаивал на передаче функций по администрированию баз 
данных от ГФС к Минфину. Депутаты это не поддержали и теперь в Налоговом кодексе и 
меморандуме с МВФ прописано еще одно обязательство Минфина: провести до конца июня 
2017 года аудит баз данных. Пока он не начался. "Мы отрабатываем техническое задание. 
Думаем, кого привлечь. Считаю, что помимо внешних компаний нужно привлекать и 
органы власти, которые работают в этой сфере", - заявил ЭП Данылюк. По словам Насирова, 
его ведомство к аудиту готово. "Аудит баз данных проводился несколько раз: Счетной 
палатой, СБУ, сотрудниками нашей службы. Также его проводили эксперты казначейства 
США и специалисты технических миссий МВФ. Мы с нетерпением ждем дополнительного 
аудита от Минфина", - заявлял ранее Насиров. В-четвертых, вместо отмены упрощенного 
режима налогообложения планируется "усилить в отношении него требования". Как 
отмечают собеседники ЭП в Минфине, речь идет о том, чтобы закрыть недобросовестным 
компаниям возможности уклоняться от уплаты налогов. "Отмены упрощенной системы не 
будет", - уверяет Данылюк. Трансформация упрощенной системы налогообложения - это 
требование и текущего меморандума с МВФ, однако власть не решалась его выполнять. 
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Новые старые маяки. За последний месяц список "маяков" МВФ расширился с семи 
до девяти. Появились два новые: о реформе налоговой милиции и пересмотре параметров 
коммунальных субсидий. Сейчас список выглядит так. 
 

Предложенные новые маяки МВФ 
Срок 

выполнения 
НБУ наймет авторитетную международную компанию для проведения 
экономического расследования относительно Приватбанка 

Конец февраля 
2017 

Парламент примет законопроект о  
пенсионной реформе 

Конец апреля 
2017 

Пересмотр системы субсидий для повышения их адресности; 
корректировка социальных норм в непиковые месяцы с апреля 2017 года 

Конец апреля 
2017 

Принятие парламентом закона о создании новой службы, которая будет 
заниматься расследованием финпреступлений;  

Конец апреля 
2017 

Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель, который 
позволяют сразу же после этого продажу земли 

Конец мая 
2017 

Парламент примет изменения в законодательство относительно 
антикоррупционных судов 

До конца июня 
2017 

Назначение набсоветом Приватбанка авторитетной международной 
аудиторской фирмы для аудита стоимости займов  

До конца июня 
2017 

Принятие постановления КМУ о монетизации субсидий на уровне 
коммунальных предприятий 

Конец августа 
2017 

Создание в Минфине централизированной базы данных получателей 
соцвыплат 

Конец 
сентября 2017 

 
Целый раздел в меморандуме посвящен Приватбанку. Часть требований, например, 

назначение наблюдательного совета и правления, уже выполнена. Пункт об аудите баланса 
банка и создании спецподразделения для управления корпоративным портфелем займов 
связанным лицам выполняется. "Долгое время аудитором Приватбанка была одна из 
компаний большой четверки - PWC, но мы получили дисквалификацию этой компании от 
НБУ. На конкурсе мы выбрали нового аудитора - компанию EY. Сейчас они работают в 
банке", - сказал глава правления Приватбанка Александр Шлапак. По его словам, компания 
завершила разработку техзадания и приступила к аудиту. "Согласно предварительным 
договоренностям, до конца марта мы должны получить от них информацию по капиталу, а 
аудит за 2016 год будет готов к концу апреля", - отметил Шлапак. Спецподразделение по 
работе с портфелем займов, выданных связанным лицам, создано, заверил банкир. Задача 
подразделения - в течение 2 мес. инвентаризировать портфель и выяснить перспективу 
каждого займа. К самым спорным "маякам" относятся земельная реформа, реформа налого-
вой милиции и монетизация субсидий на уровне коммунальных предприятий. Последний 
пункт предполагает, что средства на субсидии будут перечисляться не потребителям, 
которые, в свою очередь, обязаны их потратить на энергоэффективность и оплату услуг 
ЖКХ, а предприятиям. Такой подход, отмечает собеседник ЭП в КМУ, не решит проблему 
"бюджет платит по нормативам, которые превышают объемы реального потребления", но 
перераспределит финансы на эти цели по цепочке контрагентов. В целом же большинство 
"маяков" сулит политическую турбулентность и межведомственные разногласия. В 
кулуарах правительства говорят: может повториться ситуация 2016 года, когда из 11 
установленных на сентябрь-декабрь задач Киев выполнил только три - самые важные. 

 

Резервы, сигналы инвесторам и Трамп. Транши МВФ всегда выполняли две 
основные функции: служили положительным сигналом для инвесторов и были залогом 
сохранения сотрудничества с крупными внешними кредиторами: Мировым банком и ЕС. 
"Почти каждый визит международных финансистов в Украину для изучения ситуации 
начинается с вопроса, что происходит с программой МВФ", - говорит старший советник 
"Альфа-банка (Украина)" Роман Шпек. По его словам, без прогресса по программе МВФ 
нельзя ожидать, что Украине повысят суверенный кредитный рейтинг или в страну хлынет 
капитал. Благодаря реструктуризации долгов в 2015 году Украина получила несколько лет 
отсрочки расплаты по коммерческим долгам, и эта отсрочка истекает. "Долги нужно, по 
крайней мере, частично рефинансировать, их нельзя тушить исключительно за счет 
золотовалютных резервов. НБУ пытается пополнять резервы за счет выкупа валюты с 
рынка, но этого недостаточно для подготовки к росту долговых платежей", - отмечает 
Шпек. Уже в августе 2017 года, говорит он, Украине нужно начинать возврат долгов по 
стабилизационным кредитам МВФ, привлеченным в 2014 году. Если в 2017 году фонду 
нужно вернуть 0,85 млрд долл, то в 2018 году - уже 2 млрд долл. Высокий уровень резервов 
- успокоительный сигнал для инвесторов. Сейчас резервы составляют 15,44 млрд долл, что, 
по оценке НБУ, покрывает 3,6 месяца исторического импорта и 3,4 месяца ожидаемого 
будущего импорта. Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital 
Томаш Фиала в разговоре с ЭП отметил, что когда ЗВР падают ниже уровня, покрывающего 
три месяца импорта, инвесторы начинают нервничать и сворачивают инвестиции. Для 
Украины критичный показатель ЗВР - 13,6 млрд долл. "Запас у нас небольшой, желательно 
его поднять до 20 млрд долл. Подушка кредитов от МВФ придаст инвесторам уверенности 
вкладывать деньги в форме акционерного капитала в создание производственных 
мощностей", - уверен он. Вопрос сохранения стабильных отношений с внешними 
кредиторами для Украины особо важен. От того, насколько гладким будет сотрудничество 
с МВФ, зависят переговоры о предоставлении Украине 1 млрд долл гарантий США, два 
кредита DPL от Мирового банка и часть макрофинансовой помощи от ЕС. "Нас ждут 
переговоры насчет этих кредитов. К МВФ будут привязаны третий миллиард госгарантий 
от США и еще от 500 млн долл до 1 млрд долл нового DPL от Мирового банка", - говорит 
источник в Министерстве финансов. Отношения Украины с внешними кредиторами в 
последнее время получили особый политический окрас. После президентских выборов и 
периода неясности с позицией Дональда Трампа по украинскому вопросу нет уверенности в 
том, что стране удастся получить финансовую поддержку США. Однако после заявления 
Дональда Трампа о том, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации в 
Украине и возвращения Крыма, оптимизма по поводу будущего финансового 
сотрудничества с МФО у украинской стороны стало больше. 
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 ФОКУС 

Голова СБУ оприлюднив докази втручання та фінансування  
Росією дестабілізації ситуації в Україні 

21.02.2017 
Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного 

брифінгу з Генпрокурором України Юрієм Луценком оприлюднив докази 
втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в країні. 

СБ України перехопила розмови офіційного представника т.зв. «Міністерства 
закордонних справ «ДНР» Костянтина Долгова зі співробітником російських спецслужб 
Олександром Чуліндіним, який детально інструктує «протеже» щодо організації акцій 
протесту до річниці Революції гідності. «Ключові настанови росіян традиційні – зробити 
красиву картинку для пропагандистських сюжетів, посіяти паніку та створити атмосферу 
недовіри до української влади», ? прокоментував запис Василь Грицак. За його словами СБУ 
зафіксувала численні контакти представника російських спецслужб з громадянами 
України. «Червоні прапорці для цих людей нами розставлені», - підкреслив Голова Служби. 
Під час брифінгу Василь Грицак оприлюднив переговори російських кураторів з групою 
громадян України, деякі з яких є помічниками народних депутатів та лідерами громадських 
організацій. Записи доводять фінансування російськими спецслужбами штучних ініціатив 
федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності 
губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення 
економічних зв’язків з Росією та надання російській мові особливого статусу. «Російські 
куратори хочуть створити враження недієздатності української влади та нав’язати своє 
бачення державного устрою нашої країни», - вважає він. Проплачені агенти Кремля 
просувають ці наміри відразу за двома напрямами: на рівні окремих регіонів, через 
депутатів обласних, місцевих та районних рад, і на загальнодержавному ? через Верховну 
раду України. Вони організовують форуми, круглі столи, конгреси з прийняттям 
підсумкових звернень до Верховної Ради та Президента України для створення ілюзії 
масової підтримки ініціатив та здійснення політичного тиску на владу. «Ми нікого не 
звинувачуємо, але сподіваємося, що громадяни здатні аналізувати ситуацію, зрозуміють 
звідки, ким і через кого генеруються подібні ідеї», - наголосив Василь Грицак. Генеральний 
прокурор України підтвердив, що всі записи демонструють з дозволу суду. «Всім, хто 
побачив себе, пізно знищувати докази. Я раджу їм звернутися до правоохоронців з 
відповідною заявою та співпрацювати зі слідством», - підкреслив Юрій Луценко.  

 

Читати повністю (фото, відео) >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 
 

21.02.2017 

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

22.02.2017 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

23.02.2017 

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

24.02.2017 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 
 
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ 
 

20.02.2017 

 Про результати роботи правоохоронних органів щодо відшкодування державі збитків, 
завданих внаслідок вчинення корупційних та інших правопорушень, і надходження 
відповідних коштів до державного бюджету. докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря закликав до невідкладної ратифікації Римського Статуту. 
докладніше 
 
21.02.2017 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з представником Посольства Швеції в 
Україні Камераном Худуром. докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч Головою Представництва Міжнародної 
організації міграції в Україні Манфредом Профазі. докладніше 

 
22.02.2017 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує прийняти у 
другому читанні законопроект щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та 
внесення змін у правила працевлаштування іноземців. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проект Закону «Про внесення 
зміни до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». докладніше 

 На черговому засіданні Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин розглянуто ряд законопроектів щодо тимчасово окупованих 
територій. докладніше 

 
23.02.2017 

 У парламенті проведено розширене засідання Комітету з питань науки і освіти за участі 
представників уряду, Національної академії наук, місцевого самоврядування. докладніше 

 Комітет рекомендував парламенту взяти до відома Звіт Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення за минулий рік. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування заслухав звіт Робочої групи з доопрацювання проекту Закону «Про 
тимчасово окуповану територію України». докладніше 

 Питання дотримання норм міжнародного права на тимчасово окупованій українській 
території розглянуто на засіданні "круглого столу" в Комітеті з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин. докладніше 

 Комітет з питань бюджету з огляду на вимоги Регламенту та Бюджетного кодексу 
України надає висновки до проектів законів, зареєстрованих у парламенті, щодо їх впливу 
на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. 
докладніше 

24.02.2017 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу законопроект щодо регулювання переказу коштів. докладніше 

 Комітет ініціює проведення парламентських слухань на тему: «Стан реалізації засад 
антикорупційної політики в Україні». докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув ряд законопроектів на відповідність 
європейському законодавству. докладніше 

 У Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулися комітетські 
слухання на тему: «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі 
підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації 
влади». докладніше 

 
 
 
 
 

 

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР) 
 

 

 

У Верховній Раді більшість народних депутатів –  
дуже активні, дієві і працездатні 

 

 
 24.02.2017 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій торкаючись питання 
щодо дисципліни, обов’язку парламентаріїв бути присутніми під час 
голосування та ефективності Верховної Ради України в інтерв’ю 
телеканалу «РАДА» зазначив: 

 
 «Не можна узагальнювати, тому що у Верховній Раді більшість народних депутатів є 

дуже активними, дієвими, працездатними». «Багато з тих законопроектів, які підготували 
депутати, дозволили нам провести реформи у багатьох сферах», - підкреслив він. Водночас, 
за його словами, є певні парламентарії, які не сумлінно ставляться до своїх обов’язків, - 
«тому довелось досить жорстко вказати на це». «Я висловився з трибуни Верховної Ради, 
що відсутність депутата на робочому місці - це підло, і це є зневага до наших бійців, які на 
фронті захищають нашу країну», - нагадав він. А.Парубій також зазначив, що «хоча цей 
тиждень був дуже непростий, зважаючи на протестні заходи, було ухвалено шістдесят п'ять 
постанов, чотири закони у першому читанні, чотири в цілому, і три законопроекти були 
відправлені на повторне перше або друге читання». «Але попри те, що була непроста 
атмосфера; попри те, що були дискусії, і довелось закликати депутатів до зали, тим не 
менше, цього тижня, як і у попередні тижні, була активна, результативна і системна робота 
Верховної Ради», - підкреслив Голова Верховної Ради України. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Протягом тижня народні 
депутати працювали >>> 

За матеріалами прес-центру ВРУ 
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Парубий объявил об исключении Артеменко из состава  

фракции Радикальной партии 
21.02.2017 

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об 
исключении народного депутата Андрея Артеменко из состава 
фракции Радикальной партии. Это он сделал перед закрытием 
утреннего пленарного заседания. 

Спикер отметил, что соответствующее решение фракция приняла 20 февраля 2017 
года. Напомним, The New York Times сообщила, что нардеп Андрей Артеменко разработал 
план по заключению мира между Украиной и Россией и снятию санкций с Москвы. Якобы 
этот план передали уже бывшему советнику Дональда Трампа Майку Флинну незадолго до 
отставки последнего. План, по информации The New York Times, предусматривает вывод 
российских войск с Донбасса и проведение всеукраинского референдума о сдаче Крыма в 
аренду России на 50 или 100 лет. Кроме того, Артеменко якобы предоставил 
доказательства коррупционной деятельности Петра Порошенко, которые включали 
названия компаний и номера банковских переводов. Также стало известно, что 20 февраля 
фракция "Радикальной партии" приняла решение исключить из фракции народного 
депутата Андрея Артеменко за его "план".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Федор Бендюженко принял присягу  
народного депутата 

 
21.02.2017 

Народный депутат Украины Федор Бендюженко, зашедший в 
Раду по списку НФ, принял присягу на заседании Верховной Рады 21 
февраля. Об этом сообщает портал zn.ua 

Ранее Бендюженко был помощником депутата от "Батькивщины" Андрея Иванчука 
и депутата НФ Дмитрия Сторожука. Ранее Центральная избирательная комиссия признала 
избранным и зарегистрировала народного депутата Федора Бендюженко в связи с 
досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Петра Ваната. 35-
летний Федор Бендюженко был включен в избирательный список НФ на внеочередных 
парламентских выборах 26 октября 2014 года под номером 80. На тот момент он занимал 
должность начальника управления контроля над исполнением решений Государственной 
исполнительной службы Украины. Напомним, 8 февраля депутат Верховной Рады Украины 
восьмого созыва Петр Ванат скончался на 80-ом году жизни. На досрочных парламентских 
выборах 2014 года он был избран по списку партии "Народный фронт" (№45).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ф. БЕНДЮЖЕНКО 
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 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

Ворог бачить позитивні зміни у Збройних Силах, тому  
й намагається розхитати ситуацію в тилу 

 

 
22.02.2017 

Президент Петро Порошенко на оперативному зборі керівного 
складу Збройних Сил України наголосив: ефективність українського 
війська не залишилась непоміченою ворогом, який тепер 
намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни. 

 
«Ворог помітив позитивні зміни у Збройних Силах України. Інакше би він не 

подвоював і не потроював зусиль із внутрішньої дестабілізації. Фронт не по зубах, то 
ламають голову, що б зробити такого, аби вибухнуло в тилу. І не просто думають, а діють. І 
не самі, а за допомогою п'ятої колони», - підкреслив Петро Порошенко. Президент нагадав, 
що днями СБУ викрила групу саме таких «колоністів», які готували різноманітні заходи із 
дестабілізації ситуації в Україні на пряме замовлення із Росії. Вони адміністрували сайти, 
збирали багатосоттисячні групи під назвами «Українська революція», «Третій майдан». 
Адміністрували це все із Санкт-Петербургу і Москви. «Але це не єдина технологія, якою 
володіє Москва. Комусь вона напряму віддає накази, які виконуються за гроші чи навіть за 
ідею. Але хіба мало таких, кого вона використовує всліпу? Кому й наказувати не треба, самі 
все зроблять - або в силу політичної короткозорості, або внаслідок вузькопартійного 
егоїзму. Це ті, хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній боротьбі, хто не вважає за 
гріх ані прийняти пас у зовнішнього ворога, ані подати пас йому», - зазначив Глава держави. 
За словами Президента, в Москві, а дехто і в Києві, докладали зусиль, аби в роковини 
загибелі Героїв Небесної Сотні вчинити якомога більше провокацій. «Вони шукали й 
шукають бодай краплю крові, яка б спричинила масові акції протесту. До речі, 
найголосніше третій Майдан віщували канал «Звєзда» та інші російські ресурси», - 
зауважив він. Петро Порошенко подякував десяткам тисяч киян та тим, хто приїхав у 
столицю, які в ці дні взяли і беруть участь у скорботних заходах в пам'ять загиблих героїв, і 
не реагують на жодні провокаційні антидержавні заклики. І тим, хто в ці дні мирно 
висловлює свій протест, бо за таке право стояв і боровся Майдан. Він зазначив, що як 
Президент буде захищати інтереси цих українців. «Хотів би окремо висловити подяку і 
керівництву правоохоронних органів. Я хочу відмітити, що вони цього разу блискуче 
спрацювали. Ваш авторитет і фронтовий досвід, і нове навчання дають можливість нам 
бути впевненим у забезпеченні миру та спокою. Як військові сили забезпечують мир та 
спокій українських громадян на фронті, так і нова українська поліція робить це в тилу - 
забезпечує безпеку для учасників масових заходів, захищаючи масові скупчення людей від 
ймовірних терористичних актів та будь-яких провокацій із застосуванням зброї», – сказав 
Петро Порошенко. Президент зауважив, що в цей період було вилучено десятки одиниць 
зброї, гранати, десятки бейсбольних біт, кастетів, вибухових пакетів, «з якими ці 
провокатори збиралися «святкувати» третю річницю загибелі Героїв Небесної Сотні». Глава 
держави також підкреслив, що однією із найвагоміших складових гібридної війни є 
інформаційна агресія ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Цього року на розробку і закупівлю нового озброєння та військової  
техніки буде виділено близько 9 млрд грн 

22.02.2017 

На розробку і закупівлю нового озброєння для українських 
військових цього року планується виділення близько 9 млрд грн. Про це 
Президент Петро Порошенко повідомив під час оперативного збору 
керівного складу ЗСУ. 

«Цього року на розробку і закупівлю нових та модернізованих зразків озброєння та 
військової техніки передбачено виділити близько 9 мільярдів гривень. Україна ніколи 
цього не робила. І завдання вам, товаришу Міністре оборони, іншим керівникам силових 
структур - забезпечити надійний та ефективний контроль за використанням кожної 
копійки фінансового ресурсу, який в ці скрутні часи виділений державою», - сказав Петро 
Порошенко. «Оборонне замовлення більш, ніж скромне, у вимірі світових цін та у 
порівнянні з витратами агресора. Але доволі відчутне для українського бюджету та для 
українських платників податків», - додав Глава  держави. Безумовним пріоритетом на 
поточний рік Президент назвав відновлення надійної системи протиповітряної оборони, 
створення потужного ракетного щита України, нарощування бойового потенціалу авіації, 
артилерії, виробництво боєприпасів, розвиток систем телекомунікацій, автоматизованих 
систем управління військами і розвідки. Глава держави також доручив продовжити і 
пришвидшити реформу продовольчого забезпечення і завершити перехід на нову систему 
харчування всієї армії не пізніше 2019 року. Для потреб ЗСУ було поставлено близько 2,5 
тисяч зразків нового, модернізованого та відремонтованого озброєння та військової 
техніки. Ще близько 15 тисяч одиниць - відремонтовано силами ремонтних бригад самих 
військових частин, поінформував Президент про результати роботи у минулому році. 
Також у 2016-му було проведено понад 500 навчань на території України, до яких були 
залучені інструктори з армій наших іноземних партнерів. Президент подякував їм за 
допомогу у формуванні нового українського війська. «Це вже інша армія. Вона по-іншому 
воює. І це яскравий приклад ефективності нашої співпраці. Насправді, зараз часом вже не 
стільки вони навчають нас, скільки вже тренуються і навчаються нашому бойовому досвіду 
ведення бойових дій і дій в рамках гібридної війни у нас. Бо хто ще, крім нас, має такий 
досвід «спілкування» з росіянами?», - зауважив Петро Порошенко. Глава держави 
повідомив, що у 2017 році при проведенні багатонаціональних навчань основні зусилля 
будуть зосереджені на підвищенні бойової готовності підрозділів Збройних Сил України та 
підвищенні рівня взаємосумісності наших військових підрозділів з підрозділами держав – 
членів НАТО. Президент також підкреслив, що Україна беззастережно підтримує і вітає 
зусилля  НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу, захисту його країн-членів від 
ворожих зазіхань, зазіхань Російської Федерації. «У Мюнхені я ще раз поспілкувався з 
Президентом Литви Далею Грібаускайте, Президентом Польщі Дудою, інших країн, де 
посилені і розміщені ці підрозділи. І можу сказати, що оцінка цих дій надзвичайно 
позитивна з боку країн, де посилюється східний фланг», - сказав Петро Порошенко. 
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Володимир Гройсман обговорив із експертами  
результати діяльності Уряду у 2016 р. 

 

 
21.02.2017 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 21 
лютого ц.р., зустрівся із представниками експертного середовища та 
громадського суспільства для обговорення Звіту діяльності Уряду у 
2016 році. 

 
Уряд вчасно затвердив Звіт про хід і результати виконання програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2016 р. та направив його до Парламенту, зазначив Володимир 
Гройсман. "Ми достатньо критично дивимося на реальний стан справ, але те, що сьогодні 
можливо говорити - це те, що ми маємо зростання 2,2% ВВП [за підсумками 2016 р]. 
Зрозуміло, це недостатньо, але це позитивно", - сказав Прем'єр-міністр на початку зустрічі. 
Коментуючи досягнуті результати, Глава Уряду відзначив рішення Уряду щодо підвищення 
мінімальної заробітної плати. Так, у країні спостерігається скорочення безробіття, 
збільшення кількості оформлених працівників та кількість тих, хто отримує підвищену 
заробітну плату. У рамках реформи з децентралізації місцеві бюджети зросли на 50 млрд 
грн. Разом з цим було збільшено відповідальність місцевої влади. Говорячи про енергетику, 
Володимир Гройсман зазначив, що Україна вже більше 450 днів не споживає російський газ. 
У цьому контексті він зазначив, що Уряд забезпечив якісну підготовку до проходження 
опалювального сезону, зокрема розблокувавши роботу "Енергоатому". Також Уряд "дуже 
жорстко" підійшов до забезпечення накопичення вугілля та формування його 
стратегічного запасу для мінімізації будь-якого негативного впливу на енергетику. Кабінет 
Міністрів розвиває гідроенергетику, збільшує потужності атомної енергетики. Було 
побудовано дві лінії електропередач від Хмельницької та Рівненської станцій, будується 
лінія від Запорізької атомної електростанції. Прем'єр-міністр та експерти обговорили 
актуальні питання порядку денного реформ, які стосувалися зокрема енергетичного 
сектору, банківської системи, управління державними підприємствами, сфери охорони 
здоров'я. Володимир Гройсман поінформував співрозмовників про пріоритети Уряду на 
наступний рік, серед яких ключовими є забезпечення економічного зростання, побудова 
справедливої пенсійної реформи та земельна реформа. "Переконані у тому, що у 2017 р. ми 
зможемо досягти більшої стабілізації, і на мій погляд, ситуація всередині країни має значно 
покращитися", - наголосив Володимир Гройсман. Експерти високо оцінили зусилля Уряду, 
завдяки яким вдалося досягти зростання економіки України у 4 кварталі 2016 року на рівні 
4,7%. Так, Тарас Козак, координатор Громадянської Платформи Нова Країна, зазначив, що 
"зростання 4,7% в останньому кварталі виглядає як 7,8% річних. Це дуже багато. І що 
позитивно, що щоквартально зростають темпи приросту ВВП". "Я розцінюю ріст економіки 
цього року як видатний успіх. Тому що це відбувається під час війни, тобто це достатньо не 
звична ситуація", - сказав президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. 

 
 

У зустрічі взяли участь представники Інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій, ГО "ОПОРА", групи "РПР-Київ", громадської ініціативи "Реанімаційний пакт реформ", 
VoxUkraine, Міжнародного фонду "Відродження", міжнародного проекту Tech Bridge, Фонду "Східна 
Європа", Інституту суспільно-економічних досліджень, Асоціації "Енергоефективні міста України", IK 
Concorde Capital, Центру економічного розвитку, Центру економічної стратегії, Київської школи 
економіки, Благодійного фонду "Пацієнти України", Центру політичних студій та аналітики "Ейдос", 
Інституту громадянського суспільства, інвестиційної компанії Dragon Capital, Координаційної ради 
Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та організації Transparency International Ukraine. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Прем'єр переконаний, що прогнозоване зростання економіки 
на 3% у 2017 р. може бути перевершене 

24.02.2017 
Прем’єр-міністр впевнений, що у 2017 р. вдасться перевершити 

прогнозоване зростання економіки на 3%, якщо Уряду не будуть чинити 
перепони у реалізації визначених пріоритетів.  

"Ми бачимо оптимістичне зростання. На 2017 рік ми заклали 3% зростання, але ми 
думаємо, що ми можемо цей показник збільшити. Єдине, щоб ми самі собі не створювали в 
Україні проблем. Це є ключове питання, - наголосив Прем’єр-міністр під час засідання 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради. - Це буде означати, що в українців 
буде робота, що ми будемо виробляти більше продукції, заробітні плати в Україні будуть 
зростати, у тому числі питома вага заробітних плат у виробленні продукції, і ми будемо 
працювати на спільний успіх". Говорячи про досягнення Уряду у 2016 році, Володимир 
Гройсман зазначив, що вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію. За результатами 
року ВВП країни зріс на 2,2%, а у 4 кварталі – на 4,7%. Це добрий сигнал, що українська 
економіка починає відновлюватися, зауважив він. Уряд докладає багато зусиль для 
забезпечення економічного зростання. Зокрема, багато уваги приділяється напрямку 
створення якісного середовища для інвестицій та відновлення промислового потенціалу 
України. "Кожна моя робоча поїздка в будь-який регіон країни так чи інакше пов'язана з 
розвитком національної  економіки", - зазначив Глава Уряду. У цьому напрямку Уряд 
зокрема створив Офіс залучення та підтримки інвестицій, Національний комітет з 
промислового розвитку як механізм для визначення необхідних завдань щодо відновлення 
української промисловості. Також працює Офіс з просування експорту. "Ці три інструменти 
ми розглядаємо як один ланцюг, що буде впливати на розвиток економіки", - зазначив 
Володимир Гройсман. Зростання економіки забезпечить вирішення питань соціального 
характеру. Зокрема, на часі створення справедливої пенсійної системи, підвищення 
заробітних плат громадян, зазначив Прем’єр-міністр. "Наше завдання тільки єдине – 
розвиток національної економіки, формування національного ресурсу і реінвестиція цих 
ресурсів у якість життя українських громадян, - наголосив Глава Уряду. - Вищі заробітні 
плати – це наш пріоритет". Серед інших досягнень Уряду у минулому році зокрема: 
розпочато реформу державної служби, капітальний ремонт країни та будівництво доріг, 
здійснюються електронні державні закупівлі, що вже заощадили близько 8 млрд грн. 
Говорячи про сферу енергоефективності, Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд зупинив 
падіння видобутку українського газу, було розпочато його зростання. Сьогодні зростання 
власного видобутку сягнуло понад 100 млн кубометрів. У 2017 р. прогнозоване зростання 
видобутку складе не менше ніж 500 млн кубометрів. Уряд також працює над розвитком 
атомної енергетики, що сприятиме досягненню енергетичної незалежності країни. Уряд 
сформував Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та продовжує 
його обговорення із експертами та громадським середовищем. План зокрема передбачає 
п'ять пріоритетів роботи Уряду: забезпечення економічного зростання, підвищення 
ефективності врядування, розвиток людського капіталу, зокрема у частині реформи 
системи охорони здоров'я та пенсійної системи, підтримки культури, а також забезпечення 
національної безпеки і оборони. "Ті результати, які ми маємо у 2016 році, дають повний 
оптимізм щодо зміни ситуації у кращий бік у 2017 році", - зазначив Глава Уряду. 
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 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

 

Представлено Звіт про виконання у 2016 році Стратегії реформування  
державного управління на 2016-2020 рр. 

24.02.2017 
Відбулося засідання Координаційної ради з питань реформування 

державного управління, на якому представлено Звіт про виконання у 
2016 р. Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр. 

Мета Стратегії - формування ефективної системи державного управління, що здатна 
реагувати на сучасні виклики, реалізовувати цілісну державну політику в інтересах всіх 
громадян та забезпечувати розвиток держави. За активної участі Віце-прем’єр-міністра із 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе в 2016 році 
було закладено потужну основу для подальших успіхів – схвалено Стратегію реформування, 
створено координаційні структури для впровадження реформи державного управління, 
підписано Фінансову угоду з ЄС, почав діяти новий закон «Про державну службу», 
проведено більше 100 відкритих конкурсів на посади вищого корпусу державної служби, у 
Секретаріаті Кабінету Міністрів розпочали роботу підрозділи, що займаються 
впровадженням Стратегії. У зв’язку з початком технічної фази імплементації реформи, 
запровадженням проектного підходу до реалізації Стратегії запропоновано 
перезавантажити координаційний механізм, передбачивши, з одного боку, залучення на 
високому рівні Прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністра із питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, а з іншого – переведення Координаційної ради з 
питань реформування державного управління в режим щомісячної роботи під 
керівництвом Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка. Для впровадження реформи 
запропоновано створити робочу групу на рівні державних секретарів. Ключовими 
напрямами впровадження реформи на поточний рік є підвищення ефективності діяльності 
Уряду, трансформація міністерств, впорядкування системи центральних органів виконавчої 
влади, посилення кадрового потенціалу та розвиток електронного урядування. Важливо 
впровадити сучасні методи формування державної політики та систему стратегічного 
планування, моніторингу і оцінки та оптимізувати внутрішню структуру Секретаріату 
Кабміну, міністерств і центральних органів виконавчої влади та залучити на державну 
службу висококваліфікованих фахівців, які стануть лідерами реформ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністра кабінету міністрів України 

 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

 
Виктора Януковича начнут судить за 

госизмену 14 марта 
21.02.2017 

14 марта обвинительный акт за государственную измену 
беглого президент Украины Виктора Януковича будет передан в суд 
для рассмотрения по сути. Об этом сообщил главный военный 
прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112. 

Он также уточнил, что до этого времени будут внесены соответствующие 
изменения, которые существенно усилят процессуальную позицию соответствующую 
нормам международного права по части заочного осуждения. 20 февраля сообщалось, что 
Кабинету министров предлагают распределить 152 млн грн, уплаченные в бюджет экс-
замглавы Государственной налоговой службы Андреем Головачом и экс-замминистра 
экономики Александром Сухомлином, между семьями погибших во время Революции 
достоинства и в зоне проведения АТО. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Суд арестовал имущество брата  
Сергея Арбузова 

21.02.2017 
Печерский районный суд арестовал движимое имущество брата 

бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) и главы Национального 
банка (2010-2012) Сергея Арбузова.  

В рамках расследования экс-глава НБУ Сергей Арбузов подозревается в растрате 
средств Нацбанка. Используя свое служебное положение, он в собственных интересах 
израсходовал средства НБУ при незаконном создании ООО "Банковское телевидение", 
аффилированным владельцем которого он являлся, и финансировании в течение 2011-
2013 гг. В связи с неустановлением места нахождения подозреваемого Арбузова и его 
пребыванием за пределами Украины, 22 мая 2014 он объявлен в розыск, а с июня 2014 года 
- он находится в международном розыске Интерпола. В то же время установлено, что брату 
Арбузова принадлежат: малое самоходное моторное прогулочное судно UA 1780-KV Wake 
230, малое самоходное моторное прогулочное судно - водный мотоцикл UA 1634-KV 
Bombardier RXT X RS 260 hp, а также автомобиль Toyota Hilux 2982 2011 г. Суд 10 февраля 
решил арестовать данное имущество. Старшим братом (по матери) Арбузова является 
Вадим Багола (экс-зампредправления Всеукраинского банка развития). Как писал 
БизнесЦензор, новый виток борьбы за активы "Семьи" беглого президента Виктора 
Януковича может спровоцировать смену главы "Ощадбанка". Именно от главы банка будет 
зависеть, удастся ли "Семье" вернуть свои активы, или их конфискует государство, пишет 
Алексей Комаха в статье "Что будет с миллиардами Януковича и Арбузова".  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам biz.censor.net.ua 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

В 2017 році має відбутися прорив в  
секторальній децентралізації 

24.02.2017 
Проекти, які створюються та реалізовуються в громадах – це саме та 

матеріалізація реформи місцевого самоврядування, яку чекає вся країна. 
Про це заявив Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко 

Школи, дитячі садочки, дороги, освітлення вулиць, переведення опалення на 
альтернативні джерела енергії – ці речі стають можливими, коли саме ви, громади, 
визначаєте стратегію та пріоритети власного розвитку. «Від активності, пріоритетів та 
стратегії громади залежить майбутнє держави. Вкрай важливо, щоб через інструменти 
бюджетної децентралізації, впровадження моделі нової української школи, реалізації 
реформи в галузі охорони здоров’я, планування територій, створення ЦНАПів громади 
показали зовсім іншу якість послуг. В 2017 році має відбутися прорив в секторальній 
децентралізації», - підкреслив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, звертаючись до учасників форуму «Від утворення 
об’єднаних громад – до розумного зростання». Відзначимо, у 366 створених в Україні 
об’єднаних територіальних громадах обрано вже 330 старост, ще близько 1000 осіб 
виконують обов’язки старост. Попри те, що вони надають послуги сотням тисяч людей у 
селах і селищах об’єднаних громад, статус старост та їхні функції до останнього часу були 
нечіткими і остаточно не закріпленими в законодавстві.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Старости в селах об'єднаних 
громад: що змінює новий закон >>> 

За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Президент затвердив Концепцію вдосконалення інформування  
громадськості про співробітництво України з НАТО 

 

21.02.2017 
Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про Концепцію 

вдосконалення інформування громадськості про співробітництво України з 
НАТО на період 2017-2020 років». 

Згідно Указу, Кабінет Міністрів у місячний строк має розробити та затвердити план 
заходів щодо реалізації Концепції на поточний рік, а до 15 грудня кожного року Уряд має 
затверджувати план заходів щодо реалізації Концепції на наступний рік. На Уряд також 
покладається координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з 
реалізації поставлених завдань. У документі зазначається, що Україна вибудовує нові 
підходи до забезпечення національної безпеки, виходячи з довгострокової цілі приєднання 
до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО. З цією метою 
держава здійснюватиме інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового 
простору з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме 
співробітництво з Північноатлантичним альянсом з метою досягнення критеріїв, 
необхідних для набуття членства у цій організації. Йдеться про дальше поглиблення 
співробітництва України з Альянсом у впровадженні глибинних демократичних реформ, 
використанні потенціалу та практичної допомоги держав – членів НАТО … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua  

 
Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем ООН  

Антоніу Гутеррішем 
22.02.2017 

У вівторок, 21 лютого під час візиту до штаб-квартири ООН відбулася 
зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Генеральним 
секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. 

Сторони обговорили результати відкритих дебатів РБ ООН щодо конфліктів в Європі 
та можливі напрями співробітництва ООН з регіональними організаціями з метою 
підвищення ефективності превентивної дипломатії на Європейському континенті. Окрема 
увага у ході зустрічі була приділена російсько-українському конфлікту та стану виконання 
Мінських домовленостей. Павло Клімкін поновив запрошення Генеральному секретареві 
ООН відвідати Україну. Відзначимо, в Києві 21 лютого ц.р. пройшла зустріч голови Комітету 
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі 
з Постійним Представником ПРООН в Україні Нілом Вокером. Григорій Немиря і  Ніл Вокер 
обговорили ситуацію в Україні, приділивши особливу увагу питанню дотримання прав і 
свобод людини, зокрема внутрішньо переміщених осіб і осіб, які залишилися на окупованій 
частині Донбасу, та військовій агресії Росії на  сході нашої держави. У цьому зв'язку  
український парламентарій  поінформував  про стан підготовки до проведення  в  
парламенті  тематичного дня, під час якого розглядатимуться законопроекти щодо захисту 
прав вимушених переселенців. Ніл Вокер запевнив, що ПРООН і надалі  допомагатиме 
поліпшити ситуацію з  дотриманням прав та свобод  таких  громадян України та  розповів 
про допомогу, яку ООН надає вимушеним переселенцям.   Крім того, було обговорено  плани 
щодо проведення у квітні розширеного засідання Комітету з  питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин  за участі  інших комітетів Верховної 
Ради , присвяченого проектам, які здійснюються в Україні Програмою ООН.  

 

Довідково: Програма розвитку ООН (ПРООН) - організація при ООН  створена на підставі 
резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об'єднання Розширеної програми 
технічної допомоги ООН і Спеціального фонду. Ціллю Програми є надання допомоги країнам, що 
розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.Програма сприяє підтримці України на  шляху 
сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної 
держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

ГУАМ подпишет протокол об утверждении органа,  
координирующего создание ЗСТ 

 

22.02.2017 
Страны-члены ГУАМ подпишут протокол о координации создания ЗСТ. 

Это следует из распоряжения президента Украины Петра Порошенко 
№44/2017-рп, опубликованном на сайте главы государства. 

"Уполномочить заместителя министра экономического развития и торговли 
Украины - торгового представителя Украины Микольскую Наталию Ярославовну на 
подписание протокола об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, 
который координирует действия договорных сторон Соглашения о создании зоны 
свободной торговли между государствами - участницами ГУУАМ от 20.07.2002 г.", - сказано 
в распоряжении. Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева 
сообщил в январе текущего года, что премьер-министры стран, входящих в ГУАМ, 
встретятся в феврале 2017 года в Киеве. Позже посол Украины в Азербайджане Александр 
Мищенко уточнил, что премьеры стран-участниц ГУАМ встретятся в Киеве 27 февраля.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

 
Робоча група ПА ЄВРОНЕСТ напрацювала та узгодила  

зміни до Регламенту Асамблеї 
22.02.2017 

У парламенті  проведено засідання Робочої групи парламентської 
асамблеї ЄВРОНЕСТ з питань Регламенту за участі делегацій Європейського 
Парламенту,  Азербайджану,  Вірменії й Молдови. 

Під час  зустрічі тривало обговорення та вироблення рішень щодо питань,  які  
стосуються подальшої діяльності асамблеї, узгодження процедурних питань, визначення 
позиції щодо потенційної участі в роботі Асамблеї представників делегації Республіки 
Білорусь. За результатами засідання Робочої групи ПА ЄВРОНЕСТ були опрацьовані і 
погоджені відповідні зміни до Регламенту Асамблеї. Глави постійних делегації 
поінформували членів робочої групи про спільні позиції двох компонентів 
Східноєвропейського (Україна, Азербайджан, Вірменія, Грузія,  Молдова) та Європейського 
Парламенту щодо запропонованих поправок. Зміни до регламенту розроблялися з метою 
запровадження так званого "Нового сценарію" розвитку ПА Євронест, який передбачає 
підвищення зацікавленості обох компонентів до роботи в рамках багатостороннього 
виміру;  швидкого реагування на виклики сьогодення як в Європейському Союзі,  так і в 
компоненті східноєвропейських сусідів, забезпечення гнучкості роботи органів Асамблеї; 
використання існуючих тематичних програм ЄС,  відкритих для країн Східного партнерства 
тощо. Зокрема, члени Робочої групи обговорили питання створення тематичних робочих 
груп або тимчасових комітетів з окремих питань та питань, що становлять спільний 
інтерес, проведення спільних засідань комітетів, спонукаючи комітети до спільної роботи… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 

 
В.ЯНУКОВИЧ 

 
С.АРБУЗОВ 
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Україна на всіх засіданнях ПАЧЕС блокуватиме спроби Росії запровадити 
антидемократичні принципи в діяльності організації 

22.02.2017 
Керівник Постійної делегації Верховної Ради України Л.Денісова взяла 

участь у засіданні Постійного комітету ПАЧЕС, до складу якого входять лише 
голови національних делегацій від парламентів – учасників ПАЧЕС. 

 
 

Порядок денний засідання Постійного комітету присвячено розгляду поправок до 
Регламенту та до Положення про Міжнародний секретаріат ПАЧЕС. «Мною, як Керівником 
української делегації, запропоновано виключити з Регламенту ПАЧЕС ряд пунктів, 
ініційованих російською стороною та прийнятих на 47-у засіданні Постійного комітету 
Асамблеї в м.Москва, у якому українська делегація не брала участі», - зауважила Людмила 
Денісова. Внаслідок таких змін, Регламентом ПАЧЕС передбачена можливість Асамблеєю 
позбавити національну делегацію слова до кінця засідання у разі неоднократного 
серйозного порушення порядку та правил процедури. У випадку повторення серйозного 
порушення порядку та правил процедури, Асамблея може позбавити члена національної 
делегації мандату ПАЧЕС без обговорення, шляхом піднімання рук. Проте, це неприпустима 
практика в діяльності міжнародних організацій та не має прецедентів в парламентській 
практиці демократичних країн. Аргументуючи внесення пропозицій Керівник делегації 
Верховної Ради України Людмила Денісова зазначила: «Що таке серйозне порушення? В 
Регламенті ПАЧЕС немає пояснення цього терміну, а відтак, його можна інтерпретувати по-
різному. Наприклад, чи є серйозним порушенням, якщо Голова чи інший член української 
делегації називає Росію агресором? Можливо російським колегам це не подобається, але 
ПАРЄ, ООН, НАТО та інші міжнародні організації офіційно визнали факт, що РФ – агресор!». 
Позиція української сторони щодо необхідності змін до Регламенту ПАЧЕС була сприйнята 
більшістю учасників заходу, крім російської сторони. І тому, оскільки внесення змін до 
Регламенту ПАЧЕС потребує консенсусу усіх учасників засідання відповідно до положень 
документу, використання російським представником права вето позбавило підтримки 
пропозицій від України. Для того, аби не допустити нових поправок від Росії, що не 
відповідають принципам діяльності міжнародних організацій, Л.Денісова в ході засідання 
Постійного комітету, як очільник української делегації, не підтримала ці поправки.  

 

Читати повністю >>> 
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Делегація Верховної Ради України бере участь у  
роботі 16-ї зимової сесії ОБСЄ 

24.02.2017 

Постійна делегація Верховної Ради України бере участь у роботі 
Шістнадцятої зимової сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі у м. Відень 

23-24 лютого ц.р. у Відні відбуватиметься зимова сесія Парламентської асамблеї 
ОБСЄ. Серед заходів, запланованих до проведення в рамках Асамблеї - засідання трьох 
комітетів Асамблеї (політико-безпекового, економіко-науково-довкільного та з питань 
прав людини), спільна сесія, а також спеціальні дебати щодо захисту прав людини в часи 
кризи. За інформацією членів Постійної делегації Верховної Ради України, яку очолює 
народний депутат України Артур Герасимов і до складу якої входять народні депутати 
Н.Агафонова, О.Бєлькова, С.Висоцький, А.Геращенко, Т.Острікова, І.Попов та Н.Шуфрич, під 
час сесії парламентарії також планують обговорити актуальні питання міжнародної 
політики. Зокрема, «Транснаціональна безпека в регіоні ОБСЄ: боротьба з тероризмом», 
«Управління природними ресурсами: рішення проблем водної безпеки і боротьба зі зміною 
клімату», «Захист прав людини на тлі зростаючого популізму». Під час зимової сесії також 
відбудеться спеціальне обговорення за участю трьох загальних комітетів щодо захисту 
прав людини в часи кризи. Всі три загальні комітети заслухають виступи заступників голів 
Комітетів, пов'язані з виконанням рекомендацій Тбіліської декларації, а також - попередні 
проекти доповідей і резолюцій, що будуть винесені на розгляд на 26 щорічну сесію ПА 
ОБСЄ, яка відбудеться в липні цього року в м. Мінськ (Республіка Білорусь). У роботі сесії 
беруть участь парламентарії із 57 країн Європи та Північної Америки, а також 
представники багатьох асоційованих країн, міжнародних організацій і середземноморські 
партнери ОБСЄ. Відзначимо, підписано Меморандум про співпрацю між Міжфракційним 
депутатським об’єднанням "Рівні можливості" та Бюро з демократичних інститутів і прав 
людини ОБСЄ (OБСЄ/БДІПЛ). Зазначений Меморандум формалізує співробітництво між 
Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (OБСЄ/БДІПЛ)  та МФО «Рівні 
можливості» для посилення їх ролі в просуванні гендерної рівності в Україні. 

 

Читати повністю >>> 
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 ЄВРОПА 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

ЄС надасть Україні 18 млн євро  
допомоги 

 

18.02.2017 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Комісаром 

Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги та управління 
кризовими ситуаціями Хрістосом Стиліанідесом. 

Глава держави назвав важливим той факт, що візит Комісара ЄС співпав з двома 
важливими датами в історії України. «Перша – це річниця вбивства Небесної Сотні 
злочинцями на Майдані. І друга – це початок російської незаконної анексії. Для мене і для 
українського народу це надзвичайно болючі і важливі події. Те, що в ці часи ви як 
європейський комісар, як друг України з нами - надзвичайно важливо», - підкреслив він. «Я 
високо ціную те, що вже четвертий візит поспіль ви намагаєтеся на власні очі побачити 
картинку, яка складається, особливо на Сході моєї держави. Ви щойно повернулися з 
Донбасу. Своєю присутністю у зруйнованих містах і селах Донбасу ви демонструєте 
солідарність і підтримку і України, і тих мешканців, які проживають на прифронтових 
територіях», - також додав Президент. Він також подякував за допомогу у розмірі 18 млн 
євро, які за словами Петра Порошенка, будуть спрямовані на допомогу особам, які 
постраждали найбільше. «Це є ще одним свідченням нашої твердої і об’єднаної позиції. 
Дякую за підтримку України», - сказав Глава держави. В свою чергу, Єврокомісар Хрістос 
Стиліанідес наголосив на пріоритетності підтримки України з боку Європейського Союзу. 
Президент в черговий раз висловив вдячність Євросоюзу та особисто Христосу 
Стиліанідесу за значну підтримку нашої держави - фінансову, консультативну, гуманітарну, 
в тому числі і для потреб внутрішньо переміщених осіб. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

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

 
 
 
 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА  
 

Київ і Париж мають можливості для активного  
розвитку взаємовідносин 

 

22.02.2017 
Київ і Париж мають чудові можливості для поглиблення взаємно 

корисних відносин. Таку думку висловив під час зустрічі з Послом Франції 
Ізабель Дюмон і представниками ділових кіл Франції перший заступник 
голови КМДА Геннадій Пліс.  

Він переконаний – політика, яку провадить столична влада, може стати запорукою 
якості таких відносин. «Ті стосунки, які ми налагоджували впродовж останніх років, вкрай 
важливі для нас. Окремо хочу підкреслити значимість для України розвитку партнерства з 
Францією в контексті євроінтеграційних цілей України. Політичні, економічні, гуманітарні 
зв’язки між нашими країнами є одними з пріоритетних напрямів зовнішньої політики, і 
мер, і кожен із членів нашої команди, знаходячись вдома або за кордоном, неодмінно 
підкреслює це», – розповів перший заступник голови КМДА. Пріоритетом для столичної 
влади є забезпечення прозорої та ефективної роботи влади, яка побудована на 
максимальній комунікації зі ЗМІ та громадськістю, боротьба з корупцією, виведення 
муніципалітету на якісний рівень взаємодії із киянами та інвесторами. «Ми активно 
впроваджуємо Kyiv Smart Сity (відкритий бюджет, електронні закупівлі, картка киянина, 
електронний квиток, створення DATA-центру, реалізація програми «Безпечна столиця»), 
через КІА працюємо над залученням інвестицій, розвиваємо інфраструктуру через, 
передусім, втілення інноваційних і енергоефективних технологій із запозиченням досвіду 
передових країн. Зараз активно розвиваємо туристичну галузь. Ви, безперечно, знаєте, що 
цьогоріч у нас проходитиме «Євробачення-2017», а в наступному році – Чемпіонат світу з 
хокею в групі «Б» та Фінал Ліги Чемпіонів у 2018 році. Ці та інші кроки можуть стати 
свідченням того, що Київ – привабливе місто для інвестицій, зацікавлене в ефективній і 
взаємовигідній співпраці з надійними партнерами», – підкреслив Геннадій Пліс. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

 
Нижня палата парламенту Нідерландів  

підтримала асоціацію з Україною 
23.02.2017 

Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) 
офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Про це 
повідомляє "Європейська правда". 

За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися 
проти. На відміну від інших питань порядку денного, голосування з українського питання 
відбувалося за особливою процедурою - кожен з депутатів мав відповісти, чи підтримує він 
ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів. Голосування відбулося в останній 
можливий день – з п’ятниці Палата представників припиняє роботу на період до 
завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі. Це голосування не є 
кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата 
(Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в 
Брюссель. Наразі в Сенаті є більшість голосів за Угоду з Україною, на весняних виборах його 
склад не буде змінюватися. Відзначимо, Економіка Нідерландів матиме позитивний але 
невеликий ефект зростання внаслідок дії Угоди про зону вільної торгівлі ЄС-Україна. Про це 
йдеться у доповіді дослідницької групи SEO Amsterdam Economics, створеної на базі 
факультету економіки Університету Амстердама. Нідерланди досі остаточно не 
ратифікували угоду про ЗВТ між ЄС і Україною, але вона тимчасово застосовується з 1 січня 
2016 року. "Голландський експорт товарів в Україну істотно знизився в період з 2012-2015 
років, але виріс на 18% за 11 місяців 2016 року. При цьому відновлення обсягів експорту 
збігається з першим роком в ході застосування ЗВТ на тимчасовій основі", - йдеться у 
доповіді. В 2016 році голландський експорт в Україну зріс за рахунок машин та 
устаткування, а також рослинної продукції. "В якійсь мірі зростання експорту Нідерландів 
протягом 2016 року, швидше за все, відбулося за рахунок відновлення після попереднього 
падіння, яке відбулося під час збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2015 
років", - відзначають автори. Прогнозується, що в результаті дії угоди про ЗВТ, 
голландський експорт в Україну може збільшитися майже в три рази, з 1,5 млрд євро до 
приблизно 4,2 млрд. євро. Голландський імпорт з України, за прогнозами, майже подвоїться 
– з 0,7 млрд євро до 1,3 мільярда. "Загальний вплив на економіку Нідерландів теж 
позитивний, але невеликий. Беручи до уваги всі прямі і непрямі наслідки для взаємної 
торгівлі та торгівлі з третіми країнами, голландський реальний ВВП збільшиться на 177 
мільйонів євро в результаті угоди про вільну торгівлю. Це еквівалентно зростанню на 
0,03% відносно рівня ВВП в 2015 році", - йдеться у доповіді. Нагадаємо, нижня палата 
парламенту Нідерландів голосуватиме за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та 
Євросоюзом 23 лютого. Верхня палата (Сенат) голосуватиме вже після парламентських 
виборів у березні, під час яких обирається склад нижньої палати. Очікується, що парламент 
Нідерландів повністю зможе ратифікувати Угоду про асоціацію за два-три місяці. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПІВДЕННА ЄВРОПА 
 

Италия выделила €1 млн гумпомощи для пострадавших  
от конфликта на Донбассе 

 

 23.02.2017 
Правительство Италии предоставило €1 млн в поддержку людей, 

пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, сообщил посол 
Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа. 

"Итальянским правительством и агентством по вопросам сотрудничества выделено 
€1 млн, которые пойдут на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке 
Украины. Из этого миллиона €700 тыс. будет передано Всемирной продовольственной 
программе (Всемирная продовольственная программа ООН, ВПП - ИФ) и €300 тыс. - 
ЮНИСЕФ, а именно на разминирование и обучающие программы для детей школьного и 
дошкольного возраста", - сказал посол Италии на пресс-конференции в четверг в Киеве. 
Предполагается, что ВПП окажет продовольственную помощь, а также обеспечит 
мелкомасштабные мероприятия по раннему восстановлению для улучшения уровня жизни 
местного населения. "ВПП будет иметь возможность оказывать помощь людям на 
протяжении 8 месяцев… Люди будут использовать продуктовый ваучер на сумму 550 грн в 
течение месяца", - рассказал заместитель директора ВПП в Украине Джанкарло Стоппони. 
По его словам, организация предоставит помощь 220 тыс. человек из числа пострадавших 
от конфликта на Донбассе. ЮНИСЕФ в свою очередь сосредоточит усилия на программе 
информирования детей и семей, которые живут вблизи линии конфликта, о безопасном 
поведении во время минных атак. "Эти средства помогут защитить более 500 тыс. детей и 
их опекунов от опасности мин и боеприпасов, которые не разорвались", - отметила глава 
представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 
 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140854.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140950.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140969.html
http://www.president.gov.ua/news/yes-nadast-ukrayini-18-mln-yevro-dopomogi-zustrich-prezident-40134
http://kievcity.gov.ua/news/47939.html
http://www.epravda.com.ua/news/2017/02/21/621634/
https://day.kyiv.ua/uk/news/230217-nyzhnya-palata-parlamentu-niderlandiv-ratyfikuvala-asociaciyu-z-ukrayinoyu
http://interfax.com.ua/news/economic/405095.html
http://europa-torgivlia.org.ua/about/
http://www.pabsec.org/?hl=ru
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 БАЛТИКА 
 

Посол України в Латвії зустрівся з 
Президентом Латвії 

 

22.02.2017 
22 лютого Посол України в Латвії Євген Перебийніс зустрівся з 

Президентом Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом у зв’язку із 
завершенням своєї дипломатичної місії в цій країні. 

Президент Латвії подякував Послу за його внесок у розвиток українсько-латвійських 
відносин, які набули особливої динаміки за останні три роки. Він також відзначив значні 
перспективи для подальшої розбудови взаємовигідного співробітництва між Україною і 
Латвією, зокрема в економічній сфері. Глава Латвійської держави висловив рішучу 
підтримку територіальній цілісності і суверенітету України і запевнив у готовності Латвії і 
надалі надавати всю необхідну підтримку проведенню реформ в нашій державі. Зі свого 
боку Посол України Євген Перебийніс подякував Р.Вейонісу за  солідарність Латвії у 
боротьбі України проти російської агресії та підтримку на шляху європейської інтеграції.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 СХІДНА ЄВРОПА 
 

Делегація народних депутатів відвідала з  
офіційним візитом Варшаву 

 

21.02.2017 
Делегація народних депутатів України на чолі з Оксаною Юринець 

(БПП) та Миколою Княжицьким (Народний Фронт) відвідала з офіційним 
візитом Республіку Польщу. 

В рамках візиту було проведено ряд важливих зустрічей, зокрема з Державним 
секретарем Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофом Щерським, віце-
спікером Сейму Польщі Ришардом Терлецьким, Головою Комітету закордонних справ 
Сейму РП Гжегожем Схетиною, Головою Бюро національної безпеки Павлом Солохом та 
іншими впливовими посадовими особами. Під час зустрічей народні депутати України 
обговорили з польськими колегами питання перспектив співпраці України та Польщі у 
галузях безпеки, економіки, побудови майбутнього, що спиралося б на чесний погляд на 
спільну історію, а також - поточну політичну ситуацію в Україні. За результатами візиту 
української делегації до Варшави було засвідчено курс політиків обох країн на подальше 
зближення та обмін досвідом, який втілюватиметься у підтримці України Польщею на 
міжнародній арені, у розширенні військової співпраці (зокрема, у втіленні в Україні 
польської програми навчань для цивільного населення) та у поглибленні діалогу через 
білатеральні організації - такі, як діючий Українсько-польський форум партнерства та 
українсько-польський Центр діалогу та порозуміння, створення якого є перспективним 
завданням для обох країн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА  
 

Порошенко призначив нового  
посла в Білорусь 

 

20.02.2017 
Президент Петро Порошенко призначив послом України в Білорусі 

Ігоря Кизима. Про це йдеться в його наказі від 16 лютого, оприлюдненому на 
сайті глави держави в понеділок. 

"Призначити Кизима Ігоря Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Республіці Білорусь", – йдеться в документі. У 2014-2015 р. Кизим був на посаді 
тимчасового повіреного в справах України у Великій Британії. Згідно з декларацією, за 2016 
рік Кизим отримав 90 673 гривень зарплати, ще 1 568 999 склали компенсаційні витрати в 
іноземній валюті під час відрядження. Дипломат має рахунки в трьох банках, користується 
авто Hyundai Santa Fe 2011 року випуску. Президент Петро Порошенко звільнив екс-
міністра оборони часів Януковича Михайла Єжеля з посади посла у Білорусі в 2015 р. З того 
часу донині в республіці Україну представляв тимчасово повірений Валерій Джигун. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 
 КАВКАЗ 
 

Офіційний візит до Азербайджану групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків 

 

21.02.2017 
Відбувся візит до Азербайджану групи Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською Республікою на чолі з 
народним депутатом, керівником цієї групи М.Курячим.  

До складу делегації Верховної Ради України також увійшли секретар зазначеної 
групи з міжпарламентських зв’язків О.Медуниця, члени вказаної групи О.Жолобецький, 
С.Рудик, Б.Береза та помічник народного депутата Верховної Ради України Н.Ахмедов. 
Вранці 20 лютого 2017 р. делегація Верховної Ради України здійснила покладання квітів до 
могили Загальнонаціонального лідера АР Г.Алієва та могили його дружини З.Алієвої, а 
також вшанували пам'ять загиблих на Алеї Шахідів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Азербайджані 
 

 
Україна назвала нелегітимним "референдум" у 

Нагірному Карабасі 
22.02.2017 

Україна не визнає так званий "конституційний референдум" у 
Нагірному Карабасі в Азербайджані і вважає його нелегітимним. Про це 
заявили в Міністерстві закордонних справ України, пише Радіо Свобода. 

Цей "референдум" є порушенням Конституції Азербайджану й міжнародного права і 
не має ніяких правових наслідків, наголосила речниця МЗС Мар’яна Беца. "Позиція України 
щодо нагірнокарабаського конфлікту залишається незмінною та полягає в безумовній 
підтримці суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її 
міжнародно визнаних кордонах", – йдеться в заяві. У Нагірному Карабасі, непідконтрольно-
му Баку сепаратистському регіоні Азербайджану, заявили, що незаконний "конституційний 
референдум" про перерозподіл повноважень фактичної влади регіону висловився на 
користь суто президентської моделі. За заявою фактичного центрвиборчкому регіону, 87,6 
відсотка учасників заходу, що відбувся в понеділок, проголосували за таку зміну з 
дотеперішньої напівпрезидентської моделі. Після запровадження змін до "конституції" 
регіону в системі його фактичної влади зникне посада прем’єр-міністра, "міністрів" 
призначатиме і керуватиме ними безпосередньо фактичний президент. Серед інших змін,  
встановлення для регіону, який називає себе "Нагірно-Карабахська республіка", другої 
"офіційної" назви – "Республіка Арцах", за давньою вірменською назвою … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 

 
Посол України в Грузії Ігор Долгов зустрівся з заступником  

генерального директора ТПП Грузії Нато Чіковані 
24.02.2017 

Посол підкреслив, що розвиток політичного діалогу та заплановані 
двосторонні заходи передбачають у якості їх складової забезпечення 
сприятливих умов для розвитку торговельно-економічного 
співробітництва між країнами.  

Економіка країн має тенденцію до зростання, що необхідно використати з цією 
метою. Важливим чинником для цього є режим вільної торгівлі між Україною і Грузією та 
розширення можливостей вантажних перевезень морським шляхом, у т.ч. комбінованих. 
І.Долгов поінформував керівника ТПП, що у квітні цього року в Києві має відбутися чергове 
засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного 
співробітництва. Однією з головних цілей роботи Комісії є аналіз та вироблення дієвих 
заходів щодо усунення перепон для розвитку торговельно-економічних відносин та 
створення сприятливих умов для ведення бізнесу на засадах вільної торгівлі. Ключову роль 
має відігравати також посилення взаємодії наших країн в рамках ГУАМ, ОЧЕС та TRACEKA. У 
зв’язку з цим набуває важливого значення запланована у Києві на 27 березня 2017 р. 
зустріч глав урядів держав-членів ГУАМ. Заступник гендиректора ТПП Грузії Н.Чіковані 
повідомила про зв’язки з ТПП України та заходи, які проводяться із залученням 
представників ділових кіл та бізнесу обох країн, а також відзначила наявність потенціалу 
для розширення двосторонньої торгівлі. Перспективними напрямками розвитку 
торговельно-економічного співробітництва вважаються агропромислова сфера, 
транспортна галузь та гідроенергетика. Важливим напрямком співробітництва між нашими 
державами, на думку Н.Чіковані, є розвиток співробітництва між малими та середніми 
підприємствами, організація українсько-грузинських бізнес-форумів, тренінгів, 
інформаційна робота ТПП з підприємцями. Пані Н.Чіковані висловила готовність ТПП Грузії 
надати організаторам та учасникам відповідних заходів всебічну допомогу та максимальне 
сприяння. Відзначимо, 23 лютого 2017 року у Президентському палаці в Тбілісі відбулась 
церемонія вручення Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії Ігорем  
Долговим вірчих грамот Президентові Грузії Гіоргію Маргвелашвілі. Відбулась бесіда «віч-
на-віч» Посла України і Президента Грузії, яка була продовжена «у розширеному складі» за 
участі супроводжуючих їх осіб. Обидві сторони наголосили на особливо дружніх і 
партнерських відносинах між Україною і Грузією та висловили готовність надати їм нового 
імпульсу в усіх сферах співробітництва на двосторонньому рівні та в рамках взаємодії 
держав в міжнародних організаціях. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Грузії 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ 
 

Делегація ДПЗКУ перебуває з офіційним 
 візитом у Туреччині 

 

20.02.2017 
Цими днями делегація Державної продовольчо-зернової корпорації 

України на чолі з заступником голови правління ПАТ «ДПЗКУ» Олександром 
Сенєм перебуває з офіційним візитом у м. Анкара (Туреччина). 

Візит здійснюється на запрошення Генерального директорату Зернової Ради 
Туреччини (ТМО). Мета - налагодження двосторонніх відносин та проведення переговорів 
між Зерновою Радою та ДПЗКУ. В понеділок, 20 лютого, відбулась зустріч представників 
Державної продовольчо-зернової корпорації України з Генеральним директоратом ТМО за 
участю заступника Міністра продовольства, сільського господарства і тваринництва 
Турецької Республіки п. Мехмета Даниша. В рамках зустрічі представники держкорпорації 
ознайомились із особливостями турецького ринку зернових, напрямками діяльності 
Зернової Ради Туреччини та презентували можливості і потенціал ДПЗКУ. Окрім того, в ході 
зустрічі сторони обговорили можливі напрямки подальшої співпраці у сфері сільського 
господарства. В рамках візиту делегація Державної продовольчо-зернової корпорації 
України також відвідає Зернову біржу Туреччини та ознайомиться з особливостями 
виробництва борошна на прикладі роботи борошномельного заводу у регіоні Полатлі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ "ДПЗКУ" 
 

 
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ 
 

Кабмин одобрил проекты договоров по сотрудничеству  
и защите инвестиций с Катаром 

 

21.02.2017 
Украина и Катар намерены подписать межправительственные согла-

шения о создании совместной комиссии по экономическому, торговому и 
техническому сотрудничеству, а также о взаимной защите инвестиций.   

Соответствующие проекты соглашений были одобрены за заседании правительства 
во вторник, 21 февраля. Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития, Кабмин также 
уполномочил первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать оба соглашения с 
Катаром. "Для активизации работы следует держать постоянный контакт с нашими 
катарскими коллегами. Создание межправительственной совместной комиссии дает 
практические инструменты для диалога и эффективного взаимодействия. Потому что нам 
есть куда расширять сотрудничество: Украина может предложить Катара продукцию АПК, 
а Катар может сделать нам выгодные предложения по нефтепродуктам", – 
прокомментировал решение правительства Кубив. По данным МЭРТ, за 11 мес. 2016 г. 
товарооборот между Украиной и Катаром составляет лишь $37,41 млн. "Незначительный 
объем торговли с Катаром свидетельствует о неиспользованных возможностях для обеих 
наших стран. Основу экономики Катара составляет добыча и переработка нефти, страна 
имеет самый высокий ВВП на душу населения. При этом сельское хозяйство Катара 
удовлетворяет около 10% потребностей страны. Поэтому видим хорошие возможности для 
развития сотрудничества Катара и Украины", – отметил Кубив. По прогнозам 
Минэкономразвития, подписание соглашений должно способствовать привлечению 
катарских капиталовложений и технологий, улучшению инвестиционного сотрудничества, 
активизации внешнеторгового оборота, а также уменьшит некоммерческие риски. Как 
сообщалось, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко пригласил катарскую 
сторону приобщиться к деятельности вновь созданного Национального инвестиционного 
совета Украины и подчеркнул заинтересованность в участии инвесторов из Катара в 
приватизации государственных предприятий в Украине.  
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Украина и Катар готовы 
углублять сотрудничество во всех сферах >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
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http://pzcu.gov.ua/ua/press/news/item/1291
http://biz.censor.net.ua/news/3021143/kabmin_odobril_proekty_dogovorov_po_sotrudnichestvu_i_zaschite_investitsiyi_s_katarom_obnovleno
http://biz.censor.net.ua/news/3016324/ukraina_i_katar_gotovy_uglublyat_sotrudnichestvo_vo_vseh_sferah
http://biz.censor.net.ua/news/3016324/ukraina_i_katar_gotovy_uglublyat_sotrudnichestvo_vo_vseh_sferah
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://azerbaijan.mfa.gov.ua/ru
http://armenia.mfa.gov.ua/ru
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://qatar.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 

 

Презентація українських медичних  
центрів у Кувейті 

23.02.2017 
В приміщенні Посольства України в Кувейті відбулася презентація 

українських медичних центрів за участю випускника НМУ ім. 
О.О.Богомольця док. Алі Джохара, директора медичних компаній 
«Альдамен» та «Альджавад». 

У ході презентації було продемонстровано наданий Міжнародною організацією 
медичних відносин відеоролик про видатних українців, які здобули світову славу в т.ч. у 
сфері медицини. Крім того, Посол В.Толкач коротко ознайомив присутніх із основними 
досягненнями вітчизняної медицини та українських лікарів, перспективність медичного 
туризму до нашої держави, згадав про досвід співробітництва Кувейту з Міжнародною 
клінікою відновного лікування (Трускавець), а також презентував інформаційні матеріали 
про Міжнародну організацію медичних відносин (IMRO). У ході заходу була проведена прес-
конференція випускника Національного медичного університету імені О.О.Богомольця док. 
Алі Джохара, який розповів місцевим журналістам про українську медичну школу, а також 
про видатних українських лікарів. Кувейтський лікар презентував розроблену ним 
протягом 30 років лікувальну систему док. Алі Джохара, в основі якої лежать такі принципи: 
індивідуальний підхід до кожного пацієнта, комплексний план діагностики і боротьба з 
факторами ризику, вдалий підбір медикаментозної терапії, використання альтернативної 
медицини (дієта, стовбурові клітини, фітотерапія, гомеопатія тощо), підготовка і 
комплексний підхід до реабілітації. Док. А.Джохар є також розробником унікальної 
методології ранньої діагностики раку, яка не має аналогів у світі.  Він запевнив, що створені 
ним медичні структури вже в цьому році готові організувати лікування кувейтських 
громадян на базі провідних національних медичних центрів України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт 
 

 ІНДОСТАН 
 

Посол України в Пакистані провів переговори з Керівництвом  
Державної нафтогазової компанії "KPOGL" 

 

22.02.2017 
Посол України в Ісламській Республіці Пакистан В.Лакомов провів 

переговори з Кеівництвом Державної нафтогазової компанії "Khyber 
Pakhtunhwa Oil and Gas Company Limited".  

Були обговорені переспективи поглиблення двостороннього співробітництва в 
нафтогазовій промисловості між Україною та Ісламською Республікою Пакистан. 
Відзначимо, 14 лютого 2017 р. Посол України в Ісламській Республіці Пакистан В.Лакомов 
відвідав Інститут політики та міжнародних відносин Університету Каїд-е-Азам, де був 
прийнятий Директором проф.Назір Хусейном. Обговорювалась перспектива відзначення 
25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ісламською 
Республікою Пакистан. Зустріч пройшла в теплій та дружній атмосфері.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 

 АЗІЯ 
 ПІВНІЧНА АЗІЯ  
 

Павло Розенко провів зустріч із Послом та екс-спікером  
Національної Асамблеї Кореї 

 

21.02.2017 
П.Розенко провів зустріч з Послом Кореї в Україні п. Лі Янг-Гу та екс-

спікером Національної Асамблеї Республіки Корея, Головою Комітету з 
питань етнічних корейців при МЗС Республіки Корея п. Пак Кван Йонгом. 

У ході зустрічі сторони обговорили шляхи відзначення 80-ї річниці депортації 
корейської діаспори та 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між 
Республікою Корея та Україною. Також Віце-прем’єр-міністр України та представники 
делегації Республіки Корея обмінялися думками щодо загальних шляхів міждержавного 
співробітництва у сферах економіки, культури, освіти та соціального захисту населення та 
засвідчили готовність до зміцнення та розширення співпраці в усіх напрямках. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 
А.Парубій перебуватиме з робочим  

візитом у Японії  
24.02.2017 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на наступному тижні, 
з 25 лютого по 3 березня 2017 року, перебуватиме з робочим візитом у 
Японії. Про це повідомляє  rada.gov.ua 

Програмою візиту передбачено ряд зустрічей високого рівня, зокрема, зі 
Спадкоємцем Іператорського престолу, принцем Нарухіто; Державним Міністром Оборони 
Японії Вакамія Кенджі, зі Спікером Палати Радників Парламенту Японії Ямадзакі Масакі, 
Спікером Палати Представників Парламенту Японії Ошіма Тадаморі, Головою Комітету 
закордонних справ та оборони Палати Радників Парламенту Японії Уто Такаші, 
заступником Президента «JICA» (Японська агенція міжнародної співпраці) Кошікава 
Кадзухіко, Головою Комітету закордонних справ Палати Представників Парламенту Японії 
Міцуя Норіо. Голова Верховної Ради прочитає лекцію в Інституті міжнародних відносин, 
відвідає базу Морських сил Самооборони Японії Йокосука, поспілкується з представниками 
японських медіа. «Японія для України є дуже важливим стратегічним партнером, - зазначив 
А.Парубій під час інтерв’ю телеканалу «РАДА» у п’ятницю, - Україна відчувала величезну 
підтримку від Японії, особливо під час головування її серед країн Великої сімки». «І ми 
продовжуємо  відчувати підтримку у всіх сферах – сфері фінансової допомоги, в економічній 
сфері. Інвестиції з Японії продовжують зростати і зростати», - наголосив він і додав, що 
окрім того, «Японія дуже добре розуміє проблеми України, бо має подібні з тією ж 
Російською Федерацією, бо відчуває на собі агресивну політику Путіна і Росії». Голова 
Парламенту нагадав, що проголошений рік Японії в Україні - це «дуже важлива подія і для 
японських колег, і для нашої більш щільної взаємодії». А.Парубій висловив сподівання, що 
«візит до Японії дозволить скріпити і зробити більш динамічними не лише 
міжпарламентські, а й міждержавні відносини». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА) 
 США 
 
 

Українсько-американський діалог має  
позитивний розвиток 

 

22.02.2017 
Президент України Петро Порошенко позитивно оцінює розвиток 

співпраці української влади з новою адміністрацією Сполучених Штатів 
Америки, повідомляє president.gov.ua 

«Наразі я задоволений тим, як наводяться мости, налагоджується наш діалог з 
новою американською адміністрацією», - сказав Глава держави на оперативному зборі 
керівного складу ЗСУ. Президент відзначив, що останнім часом мав низку контактів з 
представниками влади США. Зокрема, у Мюнхені відбулася «дуже важлива зустріч» з Віце-
президентом США Майклом Пенсом, а також телефонна розмова з Державним секретарем 
США Рексом Тіллерсоном. «Також було дві надзвичайно ефективних розмови з 
Президентом США Дональдом Трампом», - додав Петро Порошенко. У той же час Глава 
держави висловив розчарування тим, що низка українських політиків «плете інтриги та 
чинить перешкодити вітчизняній дипломатії, яка працює над поглибленням українсько-
американського партнерства». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 КАНАДА 
 

Агресія РФ: Канада готує масштабний  
план допомоги Україні 

 

23.02.2017 
Міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що готується 

масштабний план допомоги Україні у протидії російській агресії. Про це 
повідомляє служба новин порталу mil.in.ua 

“Разом із міністром закордонних справ Канади Фріланд, ми перебуваємо у процесі 
розробки ширшого плану та військового плану, аби підтримати Україну”, – сказав Саджан. 
Він наголосив, що канадський уряд “повністю підтримує Україну” у протидії російській 
агресії. Як відомо, близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого року 
проводять заняття з українськими військовослужбовцями на Яворівському та Кам’янець-
Подільському полігонах у рамках операції UNIFIER. Втім, їх мандат завершується 31 березня 
2017 р., тому під час візиту прем’єр-міністра Канади  Джастіна Трюдо до Києва Президент 
України Петро Порошенко звернувся до нього із прохання продовжити термін перебування 
інструкторів в Україні. Крім того, під час зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе із міністром 
оборони Канади в листопаді минулого року вдалося домовитися про продовження місії “у 
тому форматі, який буде найпотрібніший для українських Збройних Сил”.  

 
 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.in.ua 
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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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http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55046-prezentacija-ukrajinsykih-medichnih-centriv-u-kuvejti
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/55007-posol-ukrajini-buv-prijnyatij-direktorom-institutu-politiki-ta-mizhnarodnih-vidnosin-universitetu-kajid-je-azam
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55009-posol-ukrajini-proviv-peregovori-z-kerivnictvom-derzhavnoji-naftogazovoji-kompaniji-kpogl
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249757511&cat_id=244276429
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140997.html
http://www.president.gov.ua/news/ukrayinsko-amerikanskij-dialog-maye-pozitivnij-rozvitok-glav-40162
http://mil.in.ua/2017/02/23/ahresiya-rf-kanada-hotuye-masshtabnyy-plan-dopomohy-ukrayini/
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://ubcl.co.uk/?lang=ua
https://groups.google.com/forum/
http://www.westafrica.com.ua/
http://kuwait.mfa.gov.ua/ua
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
http://japan.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://canada.mfa.gov.ua/ua
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:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 МУЛЬТИХОЛДИНГИ 
 ФОНДОВИЙ РИНОК  
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 
 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 БЛОГ 

 

 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП. ВНП. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

 
 

В 2016 обслуживание госдолга Украине  
обошлось в 96 млрд грн 

20.02.2017 
На обслуживание государственного и гарантированного 

государством долга в 2016 году Украина потратила около 96 млрд гривен. 
Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства. 

Согласно данным ведомства, расходы по обслуживанию государственного долга 
Украины в 2016 году составили 95,8 млрд гривен, увеличившись на 11,3 млрд гривен, или 
на 13,4%, по сравнению с 2015 годом. Расходы по обслуживанию внутреннего госдолга 
составили 62,6 млрд гривен, внешнего - 33,2 млрд гривен. По информации Госказначейства, 
погашение госдолга в 2016 году составило 111,4 млрд гривен, что в 3,7 раза ниже 
показателя за 2015 год (416,6 млрд гривен) Сумма госзайма сократилась в 1,7 раза и 
составила 307,7 млрд гривен против 514,1 млрд гривен в 2015 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 
Мінфін шукає фінансового радника для  

розміщення євробондів 
20.02.2017 

Міністерство фінансів України оголосило конкурс на залучення 
фінансового радника для розміщення євробондів, йдеться в повідомленні 
міністерства. Про це повідомляє economics.unian.ua 

«З метою ефективного управління державним боргом Міністерство фінансів України 
відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України планує залучити фінансового радника 
з питань управління державним боргом та здійсненням державних зовнішніх запозичень», - 
йдеться в повідомленні. Як зазначається, потенційні претенденти мають подати пропозиції 
щодо надання своїх послуг і вказати досвід роботи за останні 10 років, у тому числі для 
держав, які співпрацюють в рамках програм МВФ, досвід участі в розміщенні облігацій на 
міжнародних ринках капіталу для суверенних позичальників, досвід торгівлі або володіння 
зовнішніми зобов'язаннями України за останні 5 років, а також загальний досвід роботи з 
позичальниками в країнах Східної Європи і в країнах СНД, у тому числі в Україні.  

 

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в поточному році вийти на зовнішні ринки запозичень і 
здійснити розміщення євробондів, однак їх обсяг не буде значним. На думку міністра фінансів України 
Олександра Данилюка, можливе розміщення стане радше сигналом присутності України на ринку. 
Раніше голова Мінфіну вже заявляв, що Україна може вийти на зовнішній ринок запозичень у другій 
половині 2017 року, але за умови прийнятної ціни розміщення та рівня кредитних рейтингів країни. У 
вересні 2016 року Україна здійснила розміщення євробондів під гарантії уряду США на 1 млрд дол.  

 

Читати повністю >>> 
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Україна отримала доступ до 2,3 млрд євро  
програми COSME 

22.02.2017 
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України і 

Євросоюзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього бізнесу (COSME). 

В травні 2016 р. завдяки зусиллям Мінекономрозвитку, Україна офіційно долучилася 
до програми COSME. COSME (2014-2020) – це програма ЄС, що спрямована на зміцнення 
конкурентоспроможності та стійкості малих та середніх підприємств, загальний бюджет 
якої складає €2,3 млрд. Програма COSME – підтримує проекти різноманітної тематики, які 
включають полегшення виходу на зовнішні ринки, поліпшення умов для конкуренто-
спроможності, формування культури ведення бізнесу, кластери, туризм, зниження 
адміністративного тягаря для компаній і захист прав інтелектуальної власності для 
компаній, що працюють у країнах, які не є членами ЄС. Реалізація проектів у рамках COSME 
також сприятиме просуванню нових можливостей у рамках поглибленої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі, як для українських, так і для європейських компаній. Україна стала 
восьмою країною за межами ЄС, яка приєдналася до програми COSME. Також серед цих 
країн є Чорногорія, Македонія, Молдова, Туреччина, Албанія, Сербія та Вірменія.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Мінекономіки України 
 

Уряд погодив законопроекти щодо залучення  
кредиту у розмірі 50 млн євро 

22.02.2017 
Уряд схвалив проекти законів “Про ратифікацію Рамкового договору 

між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту та “Про 
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”. 

Дані законопроекти були розроблені Міністерством фінансів для реалізації 
міжурядового договору, що був підписаний Прем‘єр-міністром України Володимиром 
Гройсманом у Будапешті минулого року. Кабмін погодив проекти законів щодо залучення 
кредиту з Угорщини у розмірі €50 млн. Відповідно до запропонованих змін до державного 
бюджету на 2017р. планується, що Укравтодор буде забезпечувати підготовку та реалізацію 
відповідних договорів. Обслуговування та погашення залучених кредитних коштів буде 
здійснюватися за рахунок коштів Держбюджету. Можливість отримання пільгового 
фінансування у сумі до €50 млн для реалізації інвестпроектів, пов’язаних з покращенням 
автомобільних доріг, що ведуть до українсько-угорського кордону. Нагадаэмо, 24 листопада 
2016 р. Уряди України та Угорщини уклали Рамковий договір про надання кредиту на 
умовах пов’язаної допомоги. Основними умовами кредитних коштів є: загальний розмір – 
до €50 млн., термін кредитування – 18,5 років, відстрочка платежу за кредитом та 
процентами за користування – 1,5 року, відсотки за користування кредитом – 0%. 

 

Читати повністю >>> 
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Международные инвестбанки могут  
открыть офисы в Украине 

22.02.2017 
Международные инвестиционные банки думают об открытии офисов 

в Украине. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов 
Оксана Маркарова, передает uaprom.info 

Она пояснила, что ранее международные инвестбанки не были заинтересованы в 
открытии офисов в Украине в связи с практически полным отсутствием среднего бизнеса, 
на который они ориентируются. «Почему сейчас многие из них думают о входе сюда? Во-
первых, они начали активно работать над нашими суверенными историями. Мы видим тут 
и Morgan Stanley, и Lazard. Их команды, которые работают с государствами, уже здесь», - 
сказала она. При этом Маркарова отметила, что как только эти структуры увидят «своего 
клиента», они будут открывать офисы в Украине, в то время как ради одного-двух 
соглашений представители этих банков будут летать из Лондонского или другого офиса. 
«Для нас будет лучшим показателем, что наша экономика не только развивается, а есть 
наполнение этой середины (среднего бизнеса), когда они начнут открывать тут офисы», - 
резюмировала Маркарова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

МВФ отмечает прогресс в переговорах с Украиной и ожидает  
заседания директоров в ближайшие недели 

23.02.2017  
МВФ отмечает прогресс в переговорах с Украиной и планирует 

рассмотреть третий пересмотр программы сотрудничества на совете 
директоров в ближайшие недели, сообщил представитель МВФ Джерри Райс 

"Мы видим хороший прогресс в третьем пересмотре программы сотрудничества с 
Украиной. Переговоры с украинским властями продолжаются, и мы ожидаем, что третий 
пересмотр программы будет вынесен на совет директоров в ближайшие недели", - сказал 
он. Джерри Райс отметил, что ничего необычного в таком ходе переговоров нет. "Ничего 
необычного нет. Как я уже говорил, мы наблюдаем хороший прогресс и ожидаем 
рассмотрения вопроса в ближайшие недели", - добавил представитель МВФ. По его словам, 
переговоры касаются пенсионного и антикорупционного вопросов. Райс не располагает 
информацией о возможной поездке министра финансов Украины Александра Данилюка в 
США для переговоров с МВФ. Как сообщалось, в декабре 2016 года глава Национального 
банка Валерия Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в 
январе. В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе 
(Швейцария), министр финансов Александр Данилюк заявил о переносе предоставления 
Украине транша на начало февраля. Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько 
технических деталей для получения денежных средств. В середине февраля Гонтарева 
спрогнозировала получение транша в конце февраля - начале марта. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Відбулася зустріч Міністра фінансів з представниками Світового банку щодо 
спільного перегляду портфеля проектів банку в Україні 

24.02.2017 
Міністр фінансів України Олександр Данилюк взяв участь у черговому 

спільному перегляді портфеля проектів Світового банку в Україні. Про це 
повідомляє портал kmu.gov.ua 

Під час перегляду Міністр наголосив на важливості участі Світового банку у процесі 
реформ, спрямованих на модернізацію та структурну перебудову національної економіки, 
зокрема, щодо запровадження нових підходів до бюджетного планування в рамках 
реформи системи управління державними фінансами, змін у системі соціального захисту та 
охорони здоров’я тощо. Під час такого перегляду портфеля проектів обговорюється стан 
реалізації спільних проектів та узгоджуються подальші кроки, спрямовані на забезпечення 
ефективності їх реалізації. Окрім того, обговорюється виконання затвердженого на 
попередньому перегляді Плану заходів із впровадження портфеля інвестиційних проектів в 
Україні та затверджується План заходів на наступне півріччя. Постійний та систематичний 
моніторинг впровадження проектів сприяє підвищенню ефективності співробітництва із 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (одна з інституцій груп Світового банку), 
зокрема, збільшенню обсягів вибірки коштів за проектами та прискоренню темпів їх 
реалізації, а також пошуку шляхів вирішення питань, які виникли під час їх реалізації.  

 

Читати повністю >>> 
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Б.Ложкін представив провідним американським компаніям  
перспективи розширення співпраці з Україною 

24.02.2017 
Секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін разом з 

Послом України в США Валерієм Чалим та керівником офісу Національної 
інвестради Юлією Ковалів взяли участь у зустрічі з представниками 
крупних американських компаній. 

У ході зустрічі, організованій Українсько-американською діловою радою спільно з 
Посольством України в США, Борис Ложкін наголосив на важливості продовження 
підтримки Сполученими Штатами імплементації реформ в Україні та висловив своє 
глибоке переконання щодо значних перспектив з інвестування у зростаючу українську 
економіку. У свою чергу Посол Валерій Чалий підкреслив, що міцні відносини стратегічного 
партнерства між Україною та Сполученими Штатами створюють надійну базу для 
подальшого економічного співробітництва між країнами. Відзначимо, відбулося офіційне 
відкриття виставки «50 винаходів, які Україна подарувала світу» в м.Вашингтон, у Ronald 
Reagan Building and International Trade Center (RRB/ITC) – першій американській локації 
цього проекту, створеного за участі Ukraine Crisis Media Center та спрямованого на 
поширення обізнаності про нашу державу у світі. Захід було організовано Посольством 
України в США, за підтримки Американсько-Української ділової ради та RRB/ITC з нагоди 
25-ї річниці українсько-американських дипломатичних відносин. Як почесний гість на 
відкритті був присутній Секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін – 
натхненник створення Second Floor Art Center у Адміністрації Президента України, де ця 
виставка експонувалася вперше. Посол України в США Валерій Чалий у вітальному слові 
наголосив, що історія знає чимало грандіозних науково-технічних проектів за участю 
України та українських фахівців – авторів винаходів, без яких ми вже не можемо уявити 
наше сьогодення. Але завдяки молодому поколінню винахідників наша держава продовжує 
рухатися вперед до нових звершень, які формуватимуть світ майбутнього. 

 

Читати повністю >>> 
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Рост промпроизводства в Украине в январе-2017  
к январю-2016 ускорился до 5,6% 

23.02.2017 
Промышленное производство в Украине в январе 2017 г. выросло по 

сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 5,6% по сравнению с 
4,5% в декабре, 3,7% - в ноябре и 0,8% - в октябре. 

В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с 
коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2017 к январю-2016 
увеличилось на 5,2%, что также выше показателя декабря - 4,8%, ноября - 2,3% и октября - 
1,6%. Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года 
промышленное производство сократилось на 17,5%, а с учетом сезонного фактора - на 
1,5%. Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в 
январе- 2017 по сравнению с январем- 2016 увеличилось в 1,3 раза, в Донецкой области - на 
5,3%. Что касается остальных областей, то в январе положительный результат в 
промышленности зафиксирован в Житомирской (42,7%), Винницкой (26,2%), Одесской 
(24,5%), Кировоградской (21,4%), Волынской (13,7%), Тернопольской (13,2%), Ивано-
Франковской (10%), Харьковской (7,4%), Запорожской (7,2%), Киевской (4,5%), Львовской 
(4,2% ), Херсонской и Хмельницкой (3,5%), Черновицкой (3,3%), Днепропетровской (2,5%) 
и г.Киеве (9,6%). Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 
2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году 
- на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%. 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
ЄС готовий виступити третьою стороною в українсько- 

російському спорі в рамках СОТ 
20.02.2017 

ЄС висловив зацікавленість приєднатися в якості третьої сторони до 
розгляду торгового спору між Україною і Росією, ініційованого нашою 
країною в рамках Всесвітньої торгової організації (СОТ). 

Торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в соціальній 
мережі Facebook написала, що 20 лютого Україна виступила на засіданні Органу 
врегулювання спорів СОТ і зажадала скликати групу експертів для розгляду спору і оцінки 
численних обмежень, введених Росією. "Однак, як і очікувалося, Росія використала своє 
право відхилити вимогу про скликання групи експертів, - повідомила Микольська. - Україна 
продовжить процедуру оскарження обмежувальних заходів Росії і знову винесе свою 
вимогу на наступному засіданні Органу врегулювання спорів". Микольська зазначила, що 
вже на наступному засіданні у відповідності з правилами СОТ група буде створена - 
незалежно від позиції Росії. При цьому торговий представник України не повідомила, коли 
саме відбудеться нове засідання на україно-російському спору. Як повідомляв УНІАН, у 
середині лютого Україна в рамках свого членства у Світовій організації подала позов проти 
Росії за введені Москвою з 2016 р. численні транзитні обмеження щодо українських товарів. 
Формальною причиною введення обмежувальних заходів стало набуття чинності Угоди 
про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Взимку 2016 р. був значно обмежений експорт 
українських товарів у РФ, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства 
з України в РФ. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, 
закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, в першу 
чергу Казахстану і Киргизстану. Як зазначили в Мінекономрозвитку, в результаті введених 
Росією обмежень на український експорт у треті країни, а саме - Казахстан і Киргизстан - 
значно скоротився - на 38,3% порівняно з 2015 р., а близько 79% поставок до Казахстану та 
95% поставок в Киргизстан тією чи іншою мірою зазнали негативного впливу через 
транзитні обмеження. Прямі втрати від обмежувальний заходів Росії склали $0,4 млрд. 
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Пріоритетним питанням для України є забезпечення надійного та  
безпечного переміщення товарів у напряму Європа – Азія 

21.02.2017 
Пріоритетним питанням для України є забезпечення надійного та 

безпечного переміщення товарів у напряму Європа – Азія шляхом 
створення цифрових коридорів. Про це заявив Міністр інфраструктури 
України Володимир Омелян. 

«Цифровий коридор» передбачає використання сучасних інфрмаційних систем, що 
забезпечують безперервний моніторинг вантажних потоків, механізм електронної 
взаємодії учасників зовнішньоекономічної діяльності з транспортно-логістичними 
компаніями та органами державного контролю, а також організацію обміну даними в 
обсягах необхідних для виконання бізнес-процесів учасниками системи», - зазначив 
Володимир Омелян в ході 79-го засіданні Комітету внутрішнього транспорту (КВТ) 
Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) ООН. Міністр повідомив, що Україна входить в 
проект фінансування розвитку цифрової інфраструктури ЄС, зазначивши, що для цього 
проекту необхідно посилити законодавство в галузі цифрових технологій і створити 
інституційні передумови для цифрового розвитку. Створення цифрових транспортних 
коридорів, за словами Міністра, повинно забезпечити можливість відстеження вантажу у 
реальному часі без будь-яких територіальних, технічних чи правових обмежень, а також 
організацію бізнес-процесів на основі електронного документообігу. «Проте, незважаючи 
на те що створення цифрових транспортних коридорів це – плани на найближче майбутнє, 
ми вже сьогодні здійснюємо заходи із спрощення процедур торгівлі» – зазначив Міністр. 
«На залізничному транспортні успішно вкористовується уніфікована накладна ЦІМ/СМГС. 
Як показує практика, використання такого уніфікованого перевізного документа країнами 
з різним транспортним правом сприяє нарощуванню вантажопотоку в міжнародному 
сполученні, підвищенню конкурентоспроможності залізничного транспорту та гармонізації 
правого поля в цілому. Таким чином впровадження, цифрових коридорів забезпечить 
сталий розвиток універсальної, ефективної, єдиної транспортно-логістичної системи» - 
наголосив Володимир Омелян.  
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Статистика року дії ПВЗВТ: Угода про асоціацію сприяє  

активізації торгівлі між ЄС та Україною 
22.02.2017 

У 2016 р. у порівнянні з 2015 р. український експорт до ЄС зріс. Про 
це йдеться у звіті Державної служби статистики України з нагоди року від 
часу набуття чинності Угодою про асоціацію між ЄС та Україною (з 1 січня 
2016 року). 

І навіть попри те, що це зростання поки залишається незначним (+3,7%), воно 
свідчить, що Угода, а особливо створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 
(ПВЗВТ), приносить-таки користь Україні. У 2016 році, після двох років падіння торгівлі 
через зовнішню агресію, глобального зниження цін на сировину та потужної економічної 
кризи, експорт з України до ЄС знову почав зростати – до 3,7% (загалом до 13,5 млрд. дол.). 
Ці процеси слід розглядати на фоні чинного скорочення експорту з України до решти країн 
світу (за винятком ЄС) – на 8,9%. Експорт до Росії й надалі знижувався доволі різко – на 
25,6% – переважно через заходи, що їх ввела Росія проти України з метою обмеження 
торгівлі. Як результат, ЄС наразі є найбільшим партнером України з експорту: його частка 
склала 37,1% загального експорту України у 2016 р. (експорт з України до Росії, натомість, 
становить лише 9,9% від загальних обсягів). Зважаючи також на показники імпорту, 
загальний рівень торгівлі між Україною та Євросоюзом зріс на 8,1%. Такі зміни у 
торговельній структурі доводять, що ГВЗВТ чинить позитивний вплив. Активізація торгівлі 
призводить до збільшення робочих місць та економічного зростання. Лише за один рік дії 
зони вільної торгівлі багато імпортних тарифів для українських товарів було знижено (а у 
багатьох випадках навіть доведено до нуля); водночас експорт сільськогосподарських 
товарів з України користується безтарифними квотами, що означає можливість здійснення 
безмитного експорту низки сільськогосподарських продуктів до певної межі. Після 
перевершення цієї межі потрібно сплачувати імпортні мита для визначених 
сільськогосподарських продуктів. Водночас ЄС не застосовує жодних кількісних обмежень 
на експорт з України. З іншого боку, збільшення торгівлі наразі залишається помірним. 
Більш істотна активізація у торгівлі між Євросоюзом і Україною відбуватиметься – 
поступово – пізніше. ПВЗВТ буде повністю впроваджено протягом семи років – саме такий 
період передбачено Угодою. Особливо, український експорт отримає користь від уніфікації 
регламентів і стандартів України з європейськими. Така глибока інтеграція законодавства у 
сфері безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів, а також гармонізація 
стандартів для промислових, сільськогосподарських і споживчих товарів відкриє ринок ЄС 
набагато більше, аніж зниження тарифів. Водночас це вимагає від української влади 
неабияких зусиль у якнайшвидшому просуванні у напрямі здійснення реформ. Угода про 
асоціацію – це інструмент, яким мають скористатися як український уряд (через 
законодавчі та інституційні зміни), так і бізнес (через модернізацію та адаптацію). 
Євросоюз і надалі стоятиме пліч-о-пліч з Україною у цьому процесі. Велика частина 
допомоги ЄС Україні має на меті сприяти впровадженню реформ, передбачених Угодою. Ці 
реформи повинні принести міцні, довготривалі та вагомі блага для українських громадян.   
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Україна - офіційний учасник Міжнародної спеціалі- 
зованої виставки EXPO-2017 

23.02.2017 
Комісар Міжнародної виставки ЕКСПО-2017 виставки Рапіль Жошибаев 

та заступник комісара секції України Сергій Савчук завершили процедуру 
укладання Угоди про участь України у виставці ЕКСПО-2017. 

В рамках проведення Третіх зборів міжнародних учасників ЕКСПО-2017 Р.Жошибаев 
провів зустріч із заступником комісара секції України Сергієм Савчуком. В ході переговорів 
сторони обговорили підготовку до Міжнародної спеціалізованої виставки ЕКСПО-2017, 
умови участі, контент українського павільйону, а також проведення національного дня 
України в рамках виставки. Заступник комісара секції України повідомив, що на виставці 
Україна представить останні розробки в сфері відновлюваної енергетики. «Україна має 
намір в найближчі роки розширити потужності альтернативної електроенергетики, 
довівши її частку в енергобалансі до 11% в 2020 році», - сказав С.Савчук. 
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 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ  

 
Кількість безробітних в Україні 

зменшилася на 16% 
20.02.2017 

Станом на 1 лютого ц.р. порівняно з відповідною датою минулого року  
кількість безробітних становила 429 тис. та зменшилася на 16%. Кількість 
осіб, які   отримують допомогу по безробіттю, скоротилася  на 15% (до 351 
тис. осіб). 

Дані щодо безробіття не коректно порівнювати з показниками попередніх місяців,  
оскільки ринку праці притаманні сезонні коливання. Кількість зареєстрованих безробітних  
щорічно має пікові періоди зростання - з листопада попереднього року  до  березня 
наступного року. Станом на 1 січня 2017 р. кількість безробітних становила  391 тис. осіб,  
на 1 грудня 2016 р. – 338 тис. осіб. Станом на 1 січня 2016 р. кількість безробітних 
становила 491 тис. осіб, станом на 1 грудня 2015 р. –  434 тис. осіб. В цілому ситуація на 
ринку праці у поточному році характеризується позитивною динамікою. Кількість 
роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості,  зросла на третину   та становила  
39  тис.  Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості збільшилася на половину -  до 
115  тис.  Кількість осіб, забезпечених роботою,  становила до 47 тис., що на третину більше, 
у порівнянні з січнем 2015 р.   При цьому більше половини з них  працевлаштувалися 
оперативно до надання статусу безробітного. Кількість осіб, поінформованих про масове 
вивільнення, зменшилася на чверть (до 29 тис. осіб). Кількість фізичних осіб-підприємців, 
які припинили діяльність та зареєструвалися державній службі зайнятості як безробітні з 
початку 2017 р.,  становила 3,2 тис.  Майже всі вони отримують допомогу по безробіттю  у 
мінімальному розмірі (544 грн.), адже не сплачували єдиний соціальний внесок. 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 

 
 

Відбувся публічний звіт Голови  
Казначейства  

17.02.2017 
У п’ятницю, 17 лютого 2017 року в приміщенні Казначейства 

відбувся публічний звіт Голови Казначейства Тетяни Слюз щодо підсумків 
діяльності Казначейства у 2016 році. 

У заході взяли участь представники громадськості, ЗМІ та керівники територіальних 
органів Казначейств України. Тетяна Слюз розпочала звіт з представлення основної 
інформації про діяльність Казначейства у 2016 р., розповіла присутнім про його пріоритетні 
напрямки роботи, основні функції та взаємодію з клієнтами. Зокрема, щодо обліку коштів 
державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування та коштів інших клієнтів, які відповідно до законодавства 
знаходяться на казначейському обслуговуванні. Так, станом на 01.01.2017 року загальна 
сума пасивів на рахунках Казначейства становила 104,7 млрд грн і майже половину суми, 
що обліковувалась у Казначействі становили залишки коштів місцевих бюджетів - 49,4 
млрд гривень.  У той же час, у структурі активів станом на 01.01.2017 р. обліковувались 
залишки коштів на валютних рахунках на суму 33,4 млрд гривень, що становило 31,9% та 
на єдиному казначейському рахунку на суму 14,3 млрд грн, що становило 13,6%. 
Представляючи інформацію щодо обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів, Голова Казначейства відзначила, що їх кількість включених до Єдиного реєстру 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, на кінець 2016 року 
становила майже 80 тис, а також протягом 2016 бюджетного року Казначейством 
забезпечено обслуговування: близько  945 тис. дохідних рахунків та понад 484 тис 
видаткових рахунків розпорядників (одержувачів). Аналізуючи ситуацію щодо виконання 
дохідної частини бюджетів, очільниця Казначейства відзначила, що у порівнянні із 2015 
роком до державного бюджету надійшло доходів на 81,6 млрд грн більше. … 
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  

 
Глава Фонду держмайна жаліється, що за два роки їм передали 

 лише 10% підприємств на приватизацію 
21.02.2017 

В Україні десятки тисяч підприємств, що підлягають приватизації, 
однак Фонду держмайна передаються лише одиниці. Про це в інтерв’ю 
журналу «Бізнес» розповів голова ФДМУ Ігор Білоус. 

«В Фонді готують до приватизації близько 400 підприємств, з яких за останні 
півтора-два роки нам було передано лише 10%. Кожне підприємство передається через «не 
хочу», «не можу», «не буду», «в нам там є інтереси», «ой, воно дуже потрібне», - заявив 
Білоус. Рішення щодо передачі, за словами чиновника, блокуються середньою та нижньою 
ланкою чиновників. Голова ФДМУ повідомив, що Фонд разом з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі більше року тому почав інвентаризацію підприємств. «В результаті цієї 
спільної роботи ми отримали показник приблизно в 3,5 тисячі підприємств. Це дуже 
приблизна цифра. Вона не включає в себе активи, що не ввійшли в уставний фонд 
підприємств. В ході інвентаризації ми знайшли багато саун. Складається враження, що 
кожне держпідприємство, міністерство, відомство вважало першочерговим завданням 
обзавестися сауною», - резюмує Білоус. Як повідомляв «Главком», наприкінці січня у Фонді 
держмайна України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі заявили, що 
готується новий закон про приватизацію, покликаний змінити застарілі правила й 
стимулювати масштабну приватизацію  
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ГПУ отримала доступ до записів телефонних розмов  

депутата Вадима Новинського 
20.02.2017 

Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі 
України перевірити інформацію з мобільних телефонів народного 
депутата Вадима Новинського від фракції «Опозиційний блок».  

Суд задовольнив клопотання слідчого ГПУ в рамках розслідування справи про 
незаконне позбавлення волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ 
Московського патріархату Володимира митрополита Олександра Драбинка влітку 2013 р. 
«Надати слідчому з особливо важливих справ Головного слідчого управління 
Генпрокуратури і членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які 
знаходяться у володінні і зберігаються у оператора мобільного зв'язку. І надати згоду на 
вилучення відомостей», - йдеться в рішенні суду. Доступ надано до інформації з вхідних і 
вихідних дзвінків в період з червня 2013 р. по липень 2014 р. Згідно з показаннями свідка, 
під час вищезгаданих подій Новинський користувався номером мобільного телефону 
оператора мобільного зв'язку «Київстар». Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада зняла з 
Новинського депутатську недоторканність. 23 червня 2016 р. Драбинко написав заяву у 
поліцію про те, що Новинський напав на нього. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про 
те, що Драбинко, будучи правою рукою нині покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира, 
був викрадений за вказівкою екс-президента Віктора Януковича. Статус Новинського у цій 
справі може бути перекваліфікований із «свідка» на «підозрюваного», повідомив Луценко. 
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Защита Фирташа намерена оспорить решение суда  
об экстрадиции бизнесмена в США 

22.02.2017 
Австрийский адвокат украинского олигарха Дмитрия Фирташа 

подтвердил его задержание сразу же после заседания суда в Вене 21 
февраля и сообщил о намерении обжаловать это решение в в 
Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека. 

"Сегодняшнее решение Высшего земельного суда Вены об отмене решения первой 
инстанции стало неожиданным. Мы примем все необходимые меры и будем бороться с 
этим решением как в вышестоящем суде в Австрии так и в Европе в Европейском суде по 
правам человека", - говорится в заявлении адвоката, экс-министра юстиции Австрии 
Дитера Бемдорфера, пишет "ТАСС". "Мы также подтверждаем, что Фирташ был задержан 
сразу же после сегодняшнего слушания на основании европейского ордера на арест 
испанской стороны. Арест не был совершен по постановлению Высшего земельного суда, - 
отметил Бемдорфер. - Мы не комментируем совпадение ареста по времени, а также 
предполагаемые подозрения, изложенные в ордере, которые в настоящее время нам 
полностью неизвестны. Фирташ категорически отрицает все обвинения и подтверждает 
свое мнение, что все это связано с его политическим преследованием в США". Как 
сообщалось, суд в Вене решил, что миллиардер Фирташ может быть выдан США, где он 
должен предстать перед судом по обвинениях в коррупции. Ранее сообщалось, что 
коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры 
Австрии на решение суда первой инстанции об отказе экстрадиции гражданина Украины, 
бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, по запросу американских правоохранителей. 
Напомним, в Высшем земельном суде австрийской столицы Вены состоялось заседание по 
апелляции прокуроров на отказ экстрадиции Фирташа в США по запросу американских 
властей. Судья предоставил Фирташу право последнего слова, однако он отказался от него, 
присоединившись к доводам защиты. Отмечается, что перед началом судебного заседания 
Фирташ сказал журналистам, что в случае позитивного решения хотел бы вернуться в 
Украину, но от других комментариев отказался. Дмитрий Фирташ объявлен в 
международный розыск Испанией и США. Таким образом, ему закрыт путь в более чем сто 
стран мира, с которыми у этих стран действуют соглашения об экстрадиции. Арест также 
ожидает Фирташа в Украине. Одной из немногих стран, куда он мог бы направиться, 
остается РФ. Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционного суд Австрии, 
чтобы избежать экстрадиции в США. В Соединенных Штатах олигарху грозит до 50 лет 
тюрьмы и конфискация всех активов. Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток 
на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. 
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Игорь Андреев и "подвиги" его  
"Геркулеса" 

23.02.2017 
Несколько дней назад на одном из крупнейших в Украине 

сайтов поиска работы появилось, казалось бы, рядовое объявление от 
одного из крупных производителей продуктов питания.  

«В связи с планируемым расширением на предприятие требуется бухгалтер-кассир» 
- гласит оно. Впрочем, одна маленькая строчка производит эффект разорвавшейся бомбы. 
«Требования: знание налогового учета ДНР» - черным по белому указано в объявлении. 
Компания, разместившая его, хорошо известна в Украине. Это - ЧАО «Геркулес», 
выпускающее замороженные полуфабрикаты, мороженое и молочную продукцию под ТМ 
«Геркулес», «Добриня» и рядом других марок. После начала военных действий на востоке 
Украины компания сменила юридический адрес, переехав в Краматорск. Впрочем, ее 
основные производственные мощности остались в Донецке. И судя по всему, компания, 
бенефициарным собственником которой выступает донецкий бизнесмен,глава набсовета 
помоутерской компании из Донецка Union Boxing Promotion Игорь Андреев, вполне 
успешно освоилась в новых условиях. Поскольку, как сообщают источники «ОЛИГАРХА», 
все «геркулесовские» подразделения на территории «ДНР» работают вполне успешно, 
радуя власти псевдореспублики. Свидетельством чему является открытие все новых 
фирменных торговых точек «Геркулес Moloko» на подконтрольной сепаратистам 
территории, как, например, это произошло в Горловке несколько месяцев назад. Как 
детищу Игоря Андреева удается так ловко сидеть на двух стульях? Источники «ОЛИГАРХА» 
утверждают, что донецкий бизнесмен не смог бы добиться успеха без отлаженных связей с 
верхушкой самопровозглашенной «республики» во главе с «куриным королем» 
Александром Захарченко. Косвенным подтверждением этому служит история успеха ООО 
«Торговый дом «Горняк» - структуры, «зарегистрированной» «властями ДНР» и даже 
получившей там соответствующий код (50000641) и расчетный счет в «Центральном 
республиканском банке «ДНР». В «Каталоге предприятий Новороссии» ООО «Торговый дом 
«Горняк» «по стечению обстоятельств» в качестве своего сайта указывает интернет-
страницу ЧАО «Геркулес»- www.hercules.ua и использует торговый знак «Геркулес». По 
сведениям «ОЛИГАРХА», этой ТМ лично владеет Игорь Андреев через подконтрольную ему 
компанию AMP Holding, зарегистрированную в Австрии. А в список основных видов 
деятельности загадочного ООО «Торговый дом «Горняк», помимо хорошо знакомых 
«геркулесовцам» производства мясных продуктов и мороженого, а также переработки 
молока, производства масла и сыра, включено также производство стали и 
металлопродукции. Это также легко объяснимо - уже упомянутый хозяин «Геркулеса» 
Игорь Андреев владеет также Донецким металлопрокатным заводом (ДМПЗ) и 
предприятием «Электросталь», расположенным в Курахово. «Электросталь» представляет 
собой электрометаллургический завод, который выплавляет из металлолома стальные 
заготовки, а ДМПЗ производит из них прокат и трубную продукцию. Как указывают 
источники «ОЛИГАРХА», в прошлом году ООО «Торговый дом «Горняк» фактически 
монополизировал закупки металлолома в «ДНР», используя связи в руководстве 
псевдореспублики. После чего закупленный там по дешевке металллолом начал через 
линию разграничения поступать на подконтрольную властям Украины территорию, где 
цена на него поднималась сразу вдвое. Эту нехитрую схему пресекли в прошлом году 
работники СБУ, когда на станцию «Константиновка» с территории «ДНР» прибыл 
очередной груз - 19 вагонов с более чем 1,2 тыс. т лома. Согласно документам, 
отправителем груза выступал ДМПЗ, а получателем - «Электросталь». Но СБУ выяснило, что 
фактическим собственником груза являлось уже упомянутое ООО «Торговый дом 
«Горняк».В частности, такие сведения были указаны в письме главы Объединенного штаба 
СБУ в зоне проведения АТО, а также группы КПВВ на железной дороге в районе проведения 
АТО. Они прямо указали, что задержанный металлолом принадлежит ООО «Торговый дом 
«Горняк», которое финансирует территористическую организацию «ДНР», и в этой схеме 
задействован Донецкий металлопрокатный завод, принадлежащий владельцу «Геркулеса» 
Андрееву. Однако в январе этого года Апелляционный суд Донецкой области, вняв 
аргументам завода Андреева, пришел к выводу, что вывод спецслужб «объективно не 
подтверждается и носит характер оперативной, не процессуальной информации», и двумя 
решениями снял арест с металлолома, наложенный ранее Жовтневым судом Мариуполя. ... 
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Биржа УМВБ убыточна 
23.02.2017 

Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ) закончила 
2016 год с убытком 542 тыс. грн, тогда как в 2015 году биржа получила 
прибыль 491 тыс. грн.  

Активы УМВБ за последний год сократились на 3,9 млн грн до 118,9 млн. Основные 
средства фондовой биржи за 2016 год снизились на 3,2 млн грн до 87,3 млн гривен, 
текущие обязательства уменьшились с 4,255 млн грн до 872 тыс. грн. Количество 
работников биржи в 2016 году увеличилось с 27 до 29. УМВБ зарегистрирована в 1993 году. 
Акционером УМВБ является ООО "Группа УМВБ" с долей 49% акций. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

 
 КУА 

Группа ICU подвела итоги управления  
активами за 2016 год 

20.02.2017  
Инвестиционные и пенсионные фонды, которыми управляет 

входящая в группу ICU КУА «Инвестиционный Капитал Украина», 
опередили по доходности инфляцию и среднюю ставку гривневых депозитов 
коммерческих банков (UIRD) за 2016 год.  

По словам управляющего директора группы ICU Григория Овчаренко, объем активов 
под управлением группы ICU на конец 2016 г. составил 1,2 млрд грн. При этом он уточнил, 
что доходность закрытого паевого фонда «Инвестиционный капитал Фонд Облигаций», 
которым управляет КУА «Инвестиционный Капитал Украина», составила за 2016 г. 22,53%. 
В то время как уровень инфляции и средняя ставка по гривневым депозитам коммерческих 
банков на срок 12 месяцев составили за прошлый год соответственно 12,6% и 21,22%. 
«Несмотря на высокую долю низкодоходных валютных активов в базовом портфеле Фонда 
Облигаций, которые в основном выполняли функцию курсового хэджа, нам удалось 
показать высокие результаты управления портфелем благодаря проведению активных 
торговых операций с гривневыми ОВГЗ, на фоне общего снижения процентных ставок, - 
сказал Г.Овчаренко. - С начала работы Фонда (сентябрь 2011 г.) его доходность составила 
461,98 %. Стоимость чистых активов Фонда Облигаций за прошлый год увеличилась до 
589,6 млн грн, и он по-прежнему является самым крупным в Украине публичным фондом». 
Он также подчеркнул, что доходность негосударственного пенсионного фонда «Династия», 
которым управляет КУА «Инвестиционный Капитал Украина», составила за 2016 г. 24,17%, 
что является лучшим результатом на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. 
При этом объем его активов увеличился с 0,78 млн грн до 19,98 млн грн, а количество 
участников – до 5,7 тысяч. «Высокие результаты «Династии» были достигнуты в том числе 
и за счет присоединения к нему двух пенсионных фондов: ОНПФ «Аструм. Пенсионное 
Обеспечение» и ОНПФ «Моя Пенсия», - сказал Г.Овчаренко. - Портфель фонда сформирован 
из безрисковых инструментов - депозитов в первоклассных банках и ОВГЗ. Учитывая 
тенденцию снижения процентных ставок, мы в четвертом квартале прошлого года 
разместили большую часть активов фонда в банковские депозиты и гривневые ОВГЗ с 
длинным сроком погашения по высоким ставкам, таким образом обеспечив высокую 
доходность на долгосрочную перспективу». … 
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Андрія Заїку звільнили із посади голови  
Держекоінспекції 

22.02.2017 
Андрія Заїку звільнили із посади голови Державної екологічної 

інспекції України. Відповідне рішення було ухвалене на на засіданні Кабміну 
22 лютого. Про це повідомляє pravda.com.ua 

Як відомо, раніше уряд доручив провести службове розслідування щодо діяльності 
Заїки на посаді, тож посадовця тимчасово відсторонили від виконаня обов'язків. Крім того, 
була створена комісія Мінприроди з перевірки діяльності Держекоінспекції щодо стану 
реалізації політики у сфері державного нагляду (контролю) з червня 2015 року по січень 
2017 р., та розпочалась перевірка. Вказана комісія встановила, що у діях Заїки були "ознаки 
дисциплінарних проступків". Міністру екології рекомендували направити до 
правоохоронних органів Акт про результати перевірки Держекоінспекції з усіма 
матеріалами для розгляду та реагування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 
На участь у першому аукціоні 2017 року  

претендує 15 компаній 
22.02.2017  

Державна служба геології та надр України завершила прийом заявок 
на участь в першому аукціоні з продажу спеціальних дозволів на 
користування надрами в 2017 році. 

На ці торги виставлено ділянки з підземними водами, пісковиками, базальтами, 
гранітами та глинами. Аукціонний комітет вже прийняв рішення щодо  допущення двох 
компаній до аукціону з продажу спецдозволів. Остаточна кількість учасників буде 
визначена по завершені цих засідань. Нагадаємо, перший цьогорічний аукціон відбудеться 
30 березня. Це будуть вже другі торги за новими правилами. Наразі члени аукціонного 
комітету вже прийняли рішення про допущення до торгів двох компаній, а саме ТОВ 
«Костопільбазальтінвест» та ТОВ «Ресурснадра». На наступних чотирьох засіданнях 
прийматимуть рішення про допущення інших претендентів на участь в аукціоні з продажу 
спецдозволів на користування надрами. «Ми завершили прийом документів на перший в 
цьому році аукціон. Цього разу на торги виставлено ділянки з підземними водами, інша 
половина – це пісковики, базальти, граніти та глини. Загалом 15 компаній претендує на 
участь в аукціоні. Але остаточну кількість претендентів визначить аукціонний комітет,а  
також відповідну кількість лотів,що продаватимуть.Усі ці ділянки потребують геологічного 
вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою. А це крок на шляху до 
наповнення мінерально-сировинної бази України», – каже Дмитро Абрамович, голова 
аукціонного комітету з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 
Зазначимо, згідно Постановою №594, на аукціон з продажу спецдозволів виставляють 
тільки ті ділянки надр, на які претендують не менше двох компаній.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами geo.gov.ua 

 
 
 

Депутаты отклонили законопроект о раскрытии 
информации в добывающих отраслях 

22.02.2017 
Верховная Рада Украины отклонила законопроект №4840 о 

раскрытии информации в добывающих отраслях, согласно которому 
компании, которые добывают полезные ископаемые, такие как руды 
металлов или энергоресурсы, будут обязаны публиковать информацию о 
своих налоговых платежах, а также производственные данные. 

За принятие этого документа за основу в первом чтении проголосовало всего 217 
народных депутатов, при минимально необходимом количестве 226 голосов. Последующие 
повторные голосования также не имели достаточной поддержке среди депутатов. «Этот 
законопроект приоткрывает занавес над тайной информацией в сфере энергетики. 
Инициатива прозрачности охватывает угольную, газовую, нефтяную отрасли, а также 
добычу руды. Мы публикуем информацию о получение спецразрешений, какие соглашения 
и на каких условиях были заключены с государством, какие платежи уплачиваются в 
бюджеты разных уровней, какие прибыли были получены компаниями», - отметила 
народный депутат и автор данного законопроекта Ольга Белькова, комментируя 
необходимость принятия этого документа. По словам и. о. главы комитета Рады по 
вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского, принятие этого 
законопроекта является важным антикоррупционным шагом. «Проблема коррупции и 
проблема энергетики в Украине исторически связаны. Что нужно, чтобы разрубить этот 
«гордиев узел»… Нам нужна честная и прозрачная информация о добывающих отраслях, 
которые имеют непосредственное отношение к энергетике о том, сколько добывается угля, 
сколько добывается газа, кто добывает, сколько уплачивает налогов», - сказал 
Домбровский. Как сообщалось, данный законопроект был получен аппаратом парламента в 
средине июня 2016 года. 8-9 декабря 2015 года экспертная организация в сфере энергетики 
Dixi Group, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и секретариат 
международной организации «Инициатива прозрачности добывающих отраслей» 
представили отчет о прозрачности в сфере добычи нефти и газа в Украине за 2013 год. 21 
февраля был представлен отчет за 2014-2015 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

 
 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Міненерго створило ДП "Українська паливно- 
енергетична компанія" 

23.02.2017 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості створило нове 

державне підприємство "Українська паливно-енергетична компанія". Про 
це йдеться в наказі №145, передають Українські Новини. 

"Рід діяльності підприємства поки невідомий, в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб дане ДП ще не значиться", - йдеться у повідомленні. Відомо, що ініціатором 
створення ДП є департамент нафтогазового комплексу міністерства. Як повідомлялося, 
раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціювало об'єднання всіх 
держшахт в спеціально створену "Національну вугільну компанію".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Анатолій Корзун взяв участь у засіданні Національної  
тристоронньої соціально-економічної ради 

24.02.2017 
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій 

Корзун взяв участь у засіданні Національної тристоронньої соціально-
економічної ради, яке відбулося за участю Прем’єр-міністра України. 

Було ррозглянуто питання про підсумки соціально-економічного розвитку у 2016 р. 
та завдання на 2017 в контексті Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 
р.. У ході засідання розглядалися питання щодо прозорості та обґрунтованості 
встановлення цін на газ, тарифів на гарячу воду і опалення; підготовки робітничих кадрів 
для галузей економіки та завдання на 2017 рік щодо соціального захисту працівників. 
Серед важливих питань обговорено й питання енергетичної безпеки та врегулювання 
проблеми постачання енергетичного вугілля. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Видобуток вугілля в Україні в січні  
зріс майже на 14% 

20.02.2017 
Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні 2017 

року збільшилася на 13,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року 
– до 3,659 мільйона тонн. 

Державні шахти видобули 466,5 тисячі тонн, що на 0,7% менше, ніж у січні 2016 року, 
при цьому частка видобутку держшахт в загальному балансі становила 12,7%. За звітний 
період видобуток вугілля дефіцитних марок "А" (антрацит) і "Т" (тощак) на тимчасово 
непідконтрольних Україні територіях зросла на 49%, до 913,1 тисячі тонн. Так, "ДТЕК 
Ровенькиантрацит" збільшив видобуток на 59% - до 348,6 тисячі тонн антрациту, а "ДТЕК 
Свердловантрацит" - на 36,7%, до 260 тисяч тонн. На 49% зріс видобуток вугілля марки "Т" 
в компанії "ДТЕК Комсомолець Донбасу" - до 304,5 тисячі тонн. Як повідомляв УНІАН, 
видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на 
Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн з 65 
мільйонів тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн. 
Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в 
першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій та 
Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на 
роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної 
роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро 
постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання 
вугільної продукції з зони АТО, яка почалася в кінці січня 2017 року. 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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Насалик озвучил убытки  
госшахт 

21.02.2017 
Только 18% украинских госшахт работают на безубыточном 

уровне. Об этом сообщил сегодня министр энергетики и угольной 
промышленности Игорь Насалик на заседании правительства. 

Расчетная цена угля, которая сейчас закладывается в тариф на производство 
электроэнергии, составляет 1730 грн./тонну, напомнил он. "На сегодня газовая группа угля 
реализуется по 1730 грн., но хочу вам сказать, что в Украине на контролируемой 
территории есть только 4 шахты, которые вписываются даже в эту общую сумму", – сказал 
И.Насалик. В Украине работает как минимум 18 шахт, добывающих уголь с затратами выше, 
чем 1730 грн./тонну, подчеркнул министр. Он уточнил, что, например, себестоимость 
добычи угля на шахте "Бужанская" объединения "Львовуголь" составляет 2800 грн./тонну. 
Премьер-министр отметил, что даже этот уголь обходится дешевле импортного, цена 
которого определяется исходя из стоимости в угольном порту Роттердама плюс доставка в 
Украину. "И вы все понимаете, что те шахты, которые добывают уголь по 2800, мы из 
бюджета напрямую им дотируем эту разницу. А на Роттердаме, по моей информации, цена 
сегодня составляет 2829, а не 1730 грн.", – подчеркнул премьер. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Гройсман доручив створити майданчик  
для торгівлі вугіллям 

21.02.2017 
Прем'єр доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості 

створити до осені електронний майданчик для торгівлі вугіллям. Відповідне 
доручення Гройсман зробив на засідання уряду. 

"Завдання сьогодні не рівнятися на різні біржі, а створити українську біржу. До речі, 
у нас є сьогодні енергетичні майданчики, де Шебелинський ГПЗ продає своє паливо. А чого 
не можна там продавати вугілля?", - сказав Гройсман. "Я вважаю, що це завдання 
міністерству і міністру - внести пропозиції, на кшталт, як працює ProZorro, щоб, наприклад, 
на осінь вже був створений майданчик електронних торгів по вугіллю. З ПАР, українського, 
польського, з інших країн", - заявив він. "Тоді все буде зрозуміло щодо формування ціни, 
для українських громадян в тому числі. Тому що кожен починає коментувати інформацію 
так, як йому заманеться", - наголосив Гройсман. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Компания ДТЭК в январе-2017г увеличил закупки угля у шахт  
Львовско-Волынского бассейна на 27% 

21.02.2017 
"ДТЭК Энерго" для обеспечения потребностей своих ТЭС в январе 

2017 г. закупило 65 тыс. тонн угля у шахт Львовско-Волынского 
бассейна, что на 27% больше по сравнению с январем 2016 г. 

"ДТЭК ориентируется, прежде всего, на уголь украинской добычи. И хотя возникают 
ситуации, когда нам приходится контрактовать импортное топливо, мы убеждены, что 
чрезвычайно важно в первую очередь использовать собственные ресурсы и сохранять 
средства внутри страны", - приводятся в релизе слова генерального директора "ДТЭК 
Захидэнерго" Андрея Шувара. Компания уточняет, что всего за минувший год приобрела у 
шахт Львовско-Волынского бассейна 622 тыс. тонн угля, что на 26% больше по сравнению с 
2015 годом. ДТЭК уточнил, что покупает уголь у государственных шахт по ценам, которые 
утверждаются Министерством энергетики и угольной промышленности, и сейчас такая 
цена составляет 1730 грн/т. Все ТЭС "ДТЭК Захидэнерго" (Бурштынская, Добротворская и 
Ладыжинская) работают на газовом угле, электростанции обеспечены топливом в 
необходимых объемах", - отмечается в релизе. Как сообщалось, ТЭС "ДТЭК Энерго" в 
декабре 2016 г. увеличили потребление угля по сравнению с декабрем 2015 года на 33,8%, 
или на 481 тыс. тонн, - до 1,906 млн тон. Компания также указывала, что в последнем 
месяце минувшего года увеличила отгрузку угля на свои ТЭС на 10,1% по сравнению с 
аналогичным месяцем 2015 г. - до 1,651 млн тонн.  

 

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и 
дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга "ДТЭК". В портфель активов в 
угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 
ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции 
электроэнергии, которые обслуживают 4,4 млн клиентов. Угледобывающие предприятия "ДТЭК 
Энерго" в третьем квартале 2016 года добыли 7,8 млн тонн энергетического угля, что на 10,5% больше, 
чем в третьем квартале 2015 года. Всего за девять месяцев 2016 года добыча выросла на 4,1%, - до 
22,31 млн тонн, а производство электроэнергии - на 1,7%, до 28,615 млрд кВт-ч. 

 

Читать полностью >>> 
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 ГЕНЕРАЦІЯ  
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На тернопільщині збунтувалися проти мільярдного  
проекту ГЕС на Дністрі 

22.02.2017 
Жителі сіл Тернопільської та Івано-Франківської областей, що 

розташовані поблизу Дністра, протестують проти будівництва каскаду 
ГЕС на річці. Про це йдеться в сюжеті ТСН. 

Амбітний та вартісний проект покликаний дати Україні змогу отримувати більше 
електроенергії, але науковці попереджають про ціну цього – знищення унікальної флори та 
фауни, а також об'єктів історичної спадщини. В "Укргідроенерго" кажуть, що проект 
каскаду гідроелектростанцій коштує €1,1 млрд і передбачає зведення на річці шести ГЕС. 
Це буде вагомим кроком до альтернативної енергетики. "Це екологічно чисто, нема 
викидів. Ми економимо газ та вугілля, які потрібні тепловим електростанціям. Ми 
накопичимо воду і зможемо забезпечити водою регіон, навіть коли буде сухий період. Це 
захист від паводків", - каже заступник гендиректора підприємства Юрій Литвиненко. 
Науковці ж кажуть, що вірогідність затоплення сіл існує. Фахівці досі не отримали відповіді, 
чи оцінили розробники проекту усі ризики. "Треба прорахувати, чи буде в довготривалій 
перспективі тих 0,9 мегавата електроенергії вартувати тих руйнуваннь природнього 
середовища Дністровського каньйону, як заповідного об'єкту, знищення більше ста 
червонокнижних рослин і тварин. Це абсолютно невиважений і непрорахований результат. 
І тут питання виникає – чи шкода буде більше, ніж та користь від одного мегавата енергії?", 
- питає доктор біологічних наук Василь Грубінко. Тернопільська облрада ще торік майже 
одноголосно ухвалила вирішила, що зводити ГЕС на території області неможна, однак 
розробка проекту все одно триває. "Це рішення було направлено на Кабінет міністрів, 
перенаправлене на Мінпаливенерго. Наскільки нам відомо, реакції ніякої. І в грудні 2016 
року вже було оголошено тендер на розробку цього проекту", - розповів депутат обласної 
ради Роман Нитка. Натомість в "Укргідроенерго" кажуть, що про затоплення сіл не йдеться, 
а всі ГЕС будуватимуть лише після погодження з місцевими громадами.  

 

Читати повністю >>>                                                      © Олег Тудан, кореспондент ТСН  

 

За матеріалами tsn.ua 
 

ПАО "Укргидроэнерго" получило  
очередной транш от ЕИБ   

23.02.2017 
ПАО "Укргидроэнерго" получило очередной транш в размере EUR22 

млн в рамках кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщила 
пресс-служба компании. 

"Полученные деньги, в первую очередь, будут направлены на финансирование 
подписанных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов 
Днипровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС", - отмечается в сообщении. Транш получен в рамках 
проекта "Реабилитация ГЭС". Европейский банк реконструкции и развития и ЕИБ 
планируют выделить по EUR200 млн на реализацию этого проекта. "Укргидроэнерго" 
эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках 
Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектро-
станций генкомпании составляет 5007,6 МВт. 100% акций АО принадлежит государству.  

 
 

 

Читать полностью >>> 
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Компанія "Укренерго" в 2016 р. збільшила  
прибуток майже в 4 рази 

20.02.2017 
Державна компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми 

країни, в 2016 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 
3,7 рази – до 3,012 мільярди гривень. 

Згідно повідомлення, чистий дохід компанії в 2016 р. збільшився на 32% – до 7,174 
млрд грн, валовий прибуток збільшився на 43% – до 4,989 млрд грг. Як повідомлялось, 
"Укренерго" в 2015 р. отримала 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за 
підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн. Чистий дохід 
"Укренерго" від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 р. на 76,4% – до 
5,433 мільярда гривень. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює 
експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану 
диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, 
перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
Совладелец "Черкассыоблэнерго" обжаловал  

решение собрания акционеров 
21.02.2017 

Акционер энергопоставляющей компании "Черкассыоблэнерго" 
Олег Гонтарь обжаловал решение внеочередного собрания акционеров 
от 13 февраля. Об этом говорится в определении суда от 15 февраля об 
открытии производства. 

Акционер просит Хозяйственный суд Черкасской области запретить назначать 
исполняющим обязанности руководителя компании Олега Самчука, кандидатура которого 
была предложена Министерством энергетики и угольной промышленности. Напомним, 13 
февраля после вмешательства полиции акционеры провели внеочередное собрание и 
избрали исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа компании 
Самчука, который до этого занимал должность исполнительного директора 
"Житомироблэнерго" (более 90% акций "Житомироблэнерго" принадлежат группе VS 
Energy). По информации ФГИ, около 25 человек в спортивной форме и балаклавах 13 
февраля блокировали свободный доступ акционеров, членов регистрационной комиссии, 
председателя и секретаря собрания. Среди других кандидатов на должность руководителя 
компании были бывший генеральный директор "Укрэнерго" Юрий Касич и первый 
заместитель предправления "Черкассыоблэнерго" Виктор Корчинский. Напомним, в 2015 
году "Черкассыоблэнерго", согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
увеличила чистую прибыль в 6,4 раза, или на 21,331 млн гривен, до 25,311 млн гривен, по 
сравнению с финансовым результатом 2014 года (тогда прибыль составила 3,98 млн 
гривен). 46% акций "Черкассыоблэнерго" принадлежит государству в лице Фонда 
госимущества, 25% - компании "УкрЭСКо" (перед приватизацией Кабмин намерен 
объединить эти пакеты). Еще 23,9885% "Черкассыоблэнерго" принадлежит КУА "Сварог 
Эссет Менеджмент", аффилированной с бизнесменом Константином Григоришиным.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.org.ua 
 

На "Херсонобленерго" розкрадали кошти,  
створювали штучні борги – СБУ 

25.02.2017 
Служба безпеки України викрила розкрадання коштів топ-

менеджментом "Херсонобленерго" для створення штучної заборгованості 
товариства перед державою. Про це в СБУ повідомили 25 лютого. 

Встановлено, що керівники підприємства виводили частину грошей через фіктивні 
безтоварні угоди з підконтрольними комерційними структурами. "У такий спосіб вони 
створювали штучний борг перед державою при закупівлі електроенергії, пояснюючи це 
несвоєчасними розрахунками населення за спожиті послуги. Оборудка дозволяла 
менеджменту компанії ухилятися від сплати податків до бюджету та створювати 
передумови для масових відключень споживачів від електропостачання", - повідомили в 
СБУ.  За фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 191 КК, триває досудове слідство. 
Співробітники спецслужби перевіряють "узгодження" дій топ-менеджерів з російськими 
власниками компанії, правоохоронці провели обшуки в офісі "Херсонобленерго" та 
вилучили документацію, яка підтверджує здійснення нелегальних оборудок.  

 

Читати повністю >>> 
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Коломойский рассчитается с  
государством воздухом 

20.02.2017 
Группа «Приват» нашла выход из многолетнего тупика – расчетов 

государства с контролируемой днепропетровцами «Укрнафтой» за газовые 
долги. Об этом пишет издание oligarh.org.ua 

У Игоря Коломойского решили использовать часть этих обязательств для 
погашения собственных миллиардных налоговых долгов. Главный такой взаимозачет 
будет произведен уже в ближайшие дни. При этом операция будет с явным уклоном в 
сторону ее авторов, которым таким образом удастся продать газ дороже европейских 
трейдеров. «ПАО «Укрнафта» требует 10,2 млрд кубометров газа. Этот объем зашел в трубу 
и был сразу продан населению», - так глава «Укртрансгаза» Игорь Прокопив объяснял 
прессе незадолго до своего отстранения проблему долгов государства перед «Укрнафтой» 
за этот ресурс. В прошлом году этому конфликту исполнилось ровно десять лет, в течение 
которых стороны ни на шаг не приблизились к ее решению. Почему? Все просто. 
«Укрнафта», операционный контроль над которой принадлежит группе «Приват», 
настаивает на том, что государство должно оплачивать ей поставленный в прежние годы 
газ по рыночной цене. В ответ в НАК «Нафтогаз Украины», представляющем в этом споре 
сторону правительства, утверждают, что расчет за поставленный в прошлые годы ресурс 
должен производиться по существовавшим на тот момент условиям игры. А именно – по 
правилам законов «О государственном бюджете», в которых год из года дублировалось 
одно и тоже правило: хозобщества, 50%+1 акция которых принадлежит государству (в 
данном случае - «Укрнафта»), должны продавать газ собственной добычи исключительно 
«Нафтогазу» по регулируемой цене. ...  

 

Читать полностью >>>                                                       © Олег КУЛЬБИДА, «ОЛИГАРХ» 
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Укргазвидобування попереджує про  

загрозу для видобутку газу 
21.02.2017 

Компанія Карпатигаз, яка працює згідно договору про спільну 
діяльність по видобутку з компанією Укргазвидобування, планує зупинити 
роботу трьох дотискних компресорних станцій (ДКС). 

"Карпатигаз умисно не виконує взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення 
ефективного і прибуткового використання ДКС... В порушення умов договору у другій 
половині лютого 2017 року компанія має намір зупинити роботу Розпашнивской, Східно-
Полтавської і Летнянской ДКС, з допомогою яких забезпечується видобуток природного 
газу", - йдеться в повідомленні прес-служби Укргазвидобування. Згідно з інформацією 
Укргазвидобування, причини, за якими Карпатигаз зупиняє роботу ДКС, а саме - відсутність 
грошових коштів і матеріалів для забезпечення роботи цих станцій, є надуманими та не 
відповідають дійсності. За даними держкомпанії, приватний партнер вже неодноразово 
порушував вимоги договору про спільну діяльність. Укргазвидобування розглядає 
зазначені дії Карпатигаз як цілеспрямовану роботу із дестабілізації функціонування 
держкомпанії, завдання збитків та зриву планів з видобутку газу, буде мати негативні 
наслідки для забезпечення населення газом в опалювальний період. 
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Ситибанк: "Нафтогаз" к концу недели получит первые четыре  
аккредитива по кредиту на $500 млн 

22.02.2017 

НАК "Нафтогаз Украины" до конца текущей недели получит первые 
четыре аккредитива по кредиту на $500 млн, сообщил глава правления 
украинского Ситибанка Стивен Фишер. 

"Заем уже активный и первые четыре аккредитива будут выпущены уже в эту 
пятницу", - сказал он во время встречи с журналистами. В то же время он не уточнил сумму 
аккредитивов. Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 30 декабря 2016 г. подписал кредитное 
соглашение с Citi и Deutsche Bank на получение деноминированной в евро возобновляемой 
кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн. Кредитная линия 
обеспечивается гарантией ВБ, что, в свою очередь, обеспечивается государственной 
гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению №876 
Кабинета министров от 30 ноября 2016 г. Действие кредитной линии составляет четыре 
года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям 
финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет 
покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением 
оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться 
Citi и Deutsche Bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз 
Украины" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их 
предоставления. ВБ гарантирует возвращение этих кредитов международным 
коммерческим банкам. НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки 
газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут 
приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа. По словам 
главы правления НАК Андрея Коболева, эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить 
стабильные поставки газа украинским потребителям в течение текущей зимы. В 2015 году 
"Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от ЕБРР на 
закупку газа у европейских поставщиков. 
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ПАО "Укргазвыдобування" объявило тендеры  
по закупке 12 буровых установок 

23.02.2017 

Компания "Укргазвыдобування" объявила тендеры по закупке 12 
базовых буровых установок, сообщила пресс-служба компании. Об этом 
сообщает служба новостей interfax.com.ua 

В частности, две процедуры закупок предусматривают приобретение по пяти 
буровых грузоподъемностью 450 тонн (ожидаемой стоимостью 2,026 млрд грн по каждой 
партии), еще одна процедура – приобретение двух буровых грузоподьемностью 320 тонн 
(ожидаемая стоимость партии – 846 млн грн). Предложения от поставщиков принимаются 
до 22 марта. Аукционы состоятся в конце апреля – начале мая. Срок поставки оборудования 
– 2017-2018 гг. Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит 
НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, 
обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания “Девон” опровергает участие Фокина, Бойко, Фурсина и Фукса  
в своем акционерном капитале 

23.02.2017 
ЧАО “Девон” опровергает участие Витольда Фокина, Юрия Бойко, 

Ивана Фурсина и Павла Фукса в своем акционерном капитале. Об этом 
говорится в письме “Девон”, в котором компания не соглашается с 
информацией, опубликованной ЭП. 

“Ни Фукс, ни Фокин, ни Бойко, ни Фурсин никогда не были и в данный момент не 
являются акционерами Общества”,  - говорится в письме. В упомянутой статье указывалось, 
что “пакет Витольда Фокина и его партнеров в “Девон” (51%) отошел структурам, близким 
к команде Бойко”. Также в материале указывалось, что впоследствии “у Бойко и его бизнес-
партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО “ДВ 
нефтегазодобывающая компания” и 51% ЧАО “Девон”. По данным ЭП, одной из компаний-
основателей “Девон” является ООО “Правовой альянс”, в соучредителях которого на момент 
ее создания числился экс-премьер-министр Витольд Фокин. По официальным данным ЧАО 
“Девон”, до последнего времени одним из ее учредителей числилось ООО “Ферроуз” 
(Венгрия), которое, по данным ЛигаБизнесИнформ зарегистрировано на офшор Heckbert C7 
Holding Limited. Эту компанию латвийский Trasta Komercbanka называет своим “дочерним 
предприятием”. Ранее крупным совладельцем Trasta Komercbanka выступал Иван Фурсин - 
одногрупник Сергея Левочкина и один из учредителей Centragas, известной своим 
отношением к Rosukrenergo Дмитрия Фирташа, которые входят в ближайшее окружение 
Юрия Бойко. Хранителем акций ООО “Правовой альянс” до последнего времени числился 
“Мисто банк”, также входящий в сферу интересов Фурсина. По данным нескольких 
источников ЭП, в течение двух последних лет группа Юрия Бойко полностью вышла из 
газодобывающего бизнеса в Украине. В вышеупомянутом ООО “ДВ нефтегазодобывающая 
компания” это подтверждается входом в ее уставной капитал компании Co-Investment 
Limited, прописанной по одному адресу с MC Group Corp., аффилированной с MosCityGroup 
Павла Фукса. Подтвердить эту информацию аналогичным образом в отношении “Девон” 
невозможно: в ее акционерном капитале не произошло формальных изменений. 
 

Читать полностью (документы) >>>  
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) 

 
ПАТ «Укртрансгаз» вперше купує газ на 17 млрд, роздробивши обсяг  

на дрібні лоти, і вимагає 5% гарантійних грошей 
23.02.2017 

ПАТ «Укртрансгаз» оголосив тендер на постачання 2,18 млрд м³ 
технологічного газу на очікувану суму 16,72 млрд грн. Аукціони 
призначено на 25 квітня, повідомляється в системі «Прозорро». 

«Укртрансгаз» планує замовити поставки газу, необхідного для функціонування 
магістральних газопроводів, на квітень-грудень 2017 року. Вперше в історії «Укратрансгаз» 
проводить цю закупівлю, розбивши великий обсяг на маленькі лоти – загалом відбудеться 
десять аукціонів на поставку 218 млн кубометрів газу кожен. Це дозволить брати участь у 
торгах українським компаніям, які добувають порівняно невеликі обсяги. У останні два 
роки «Укртрансгаз» регулярно відхиляв такі фірми і підряди без конкуренції зрештою 
отримував «Нафтогаз України». Остання угода на постачання газу на 13,40 млрд грн. до 
квітня була укладена саме по переговорній процедурі. При цьому «Укртрансгаз» також 
вперше на торгах такого рівня вимагає від потенційних постачальників надання 
банківської гарантії виконання зобов’язання. Фірми, які планують виграти торги, мають 
подати гарантії у розмірі 5% від суми угоди – ці кошти «Укртрансгаз» забере собі у випадку, 
якщо постачальник зірве поставки газу вже після підписання угоди. Кошти мають 
перераховуватись на рахунок «Укртрансгазу» в «Укргазбанку». Гарантія має діяти до 31 
січня 2018 року. «У разі порушення Гарантом свого обов`язку його відповідальність не 
обмежується сумою, на яку видано дану банківську гарантію. За невиконання або 
неналежне виконання Гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування 
коштів згідно із письмовими вимогами, Гарант сплачує Бенефіціару пеню в розмірі 
подвійної ставки Національного банку України від розміру невиконаних або неналежно 
виконаних зобов’язань за кожний день прострочення», – вказано у тендерній документації. 
Введення вимоги про банківську гарантію виконання зобов’язання має убезпечити 
замовника від недобросовісних переможців торгів, які після перемоги у тендері і підписанні 
угоди просто не проводять поставку, вимагаючи від замовника підвищення ціни.  

 

Читати повністю >>> 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 
 

Облгази нарешті змусили платити за  
транспортування газу 

23.02.2017 
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 21 лютого підписав 

постанову уряду, якою зобов'язав Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості перейти на договори оренди газорозподільної системи. 

"Все почалося в 2012 році, коли уряд Миколи Азарова передав газорозподільні 
системи України в безкоштовне використання приватним облгазам", - пише на своїй 
сторінці в Facebook депутат від БПП Мустафа Найєм. За його словами, через це рішення 
бюджет країни щодня недоотримував 1,3 млн гривень. Найем зазначає, що через три роки в 
квітні 2015 року парламент прийняв Закон "Про ринок природного газу", яким заборонив 
віддавати газорозподільні системи, власником яких є держава, в користування на праві так 
званого господарського відання, тобто, безкоштовно. "Не дивлячись на це уряд - спочатку 
Арсенія Яценюка, а потім і Володимира Гройсмана - відмовлялися виконувати норму закону 
- ГРС продовжували перебувати в безкоштовному використанні приватних облгазів, а 
бюджет втрачав приблизно півмільярда на рік", - заявив він. "Завдяки спільним зусиллям 
юристів і керівництва "Газ України", ряду народних депутатів і терпінню і розумінню уряду, 
до першого грудня поточного року цей сюрреалізм припиниться - у вівторок прем'єр-
міністр підписав постанову, якою зобов'язав Мінпаливенерго перейти на договори оренди 
газорозподільної системи", - підсумував депутат. Перед прийняттям закону "Про ринок 
природного газу" тодішній прем'єр Арсеній Яценюк наголосив, що він передбачає 
виключне право користування газорозподільчими мережами на платній основі. "У нас, 
виявляється, практично всі газорозподільчі мережі – це державна власність. І за дивним 
збігом обставин облгази, які належать групі Фірташа-Льовочкіна безкоштовно 
користуються всіма газорозподільчими мережами, які знаходяться в державній власності. 
Уряд вимагає прийняття відповідного закону, який передбачає виключне право 
користування такими газорозподільчими мережами на платній основі", - сказав він. 
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Компания «Луганскгаз» добилсь реструктуризации много- 
миллионных долгов перед «Нафтогазом Украины» 

23.02.2017 
Основатель Group DF находится в одном шаге от экстрадиции в США, 

но это не мешает украинскому бизнесу Дмитрия Фирташа продуктивно 
решать собственные проблемы.  

 

Самым эффективным на этом поприще оказалось ПАО по газопоставке и 
газификации «Луганскгаз». Этому предприятию удалось добиться уникальных условий 
рассрочки своих многомиллионных обязательств перед «Нафтогазом Украины» и его 
дочкой «Газ Украины». Триумф «Луганскгаза» был зафиксирован 9 февраля, когда 
Хозяйственный суд Луганской области несколькими решениями согласился рассрочить 
погашение этой компанией своих долгов за газ перед НАК «Нафтогаз Украины». Первым 
вердиктом хозяйственный суд Луганской области рассрочил выплату 17,3 млн. гривен 
долга «Луганскгаза» перед «Газом Украины» (дочерней компанией «Нафтогазом Украины») 
на 5 лет - с февраля 2017 по февраль 2022 г. Все это время должник должен будет 
выплачивать долг равными суммами, по 292,582 тыс. гривен ежемесячно. «Суд соглашается 
с доводами должника о том, что немедленное исполнение судебного решения приведет к 
остановке его хозяйственной деятельности, невозможности восстановления поврежденных 
газопроводов, невозможности обеспечивать природным газом потребителей Луганской 
области, создаст угрозу остановки функционирования многих предприятий и может 
привести к гуманитарной катастрофе. Суд считает, что оплата взимаемой судебным 
решением суммы частями даст возможность заявителю самостоятельно осуществить 
погашение задолженности без негативного влияния на деятельность и финансовое 
состояние предприятия» - так мотивировал свой вердикт судья Сергей Масловский. 
Который, впрочем, удовлетворил заявление истца только частично, поскольку изначально 
«Луганскгаз» просил о беспрецедентной рассрочке на 10 лет. В тот же день этот же судья 
сделал аналогичный подарок «Луганскгазу» в споре с НАК «Нафтогаз Украины», в котором 
речь шла о взимании 29 млн. гривен долга. Указанная сумма также была рассрочена до 
февраля 2022 г. равными частями - по 485,608 тыс. гривен ежемесячно. Принимая 
соответствующие решения, в обоих случаях судья основывался на одной 
аргументационной базе: после начала войны России против Украины в 2014 г., около 60% 
основного имущества «Луганскгаза» – газораспределительные газопроводы - оказалось под 
контролем сепаратистов. При этом от сбора средств со значительной части своих 
потребителей «Луганскгаз» был отодвинут. Об этом красноречиво свидетельствует 
состояние кредиторского портфеля компании. Так, с января 2015 г. по сегодняшний день 
долги потребителей «Луганскгаза» выросли почти в пять раз – с 215 млн грн. до более чем 
1 млрд грн. При этом каких-то особенных перспектив кардинального сокращения этой 
суммы (кроме списания) пока не просматривается. С этой точки зрения в империи Дмитрия 
Фирташа луганское предприятие, крупнейшим акционером которой является ЧАО «Газтек» 
(49,9%), выглядит как чемодан без ручки. Но даже в таких условиях «Луганскгаз» может 
приносить деньги. В том же «Нафтогазе Украины» обращают внимание на то, что газовым 
компаниям, работающим в зоне АТО, ничего не мешает злоупотреблять на статистике так 
называемого небаланса газа (ситуация, когда к оплате предъявляется не весь ресурс из-за 
неточностей в учете его распределения). Например, на территории Луганской области 
годовой небаланс газа составляет около 25 млн. кубометров. В нынешних ценах это больше 
200 млн грн. Если газопоставляющая компания действительно злоупотребляет этой 
цифрой, искусственно ее завышая, это может приносить ей неплохие деньги. Но говорить о 
том, что «Луганскгаз» зациклен на этих манипуляциях, будет неправильно. В конце концов, 
с прошлого года компания является обладателем сертификата о форс-мажорных 
обстоятельствах №6224, выданного Торгово-промышленной палатой Украины. А этот 
документ – железобетонное основание для того, чтобы требовать от фискалов списания 
так называемых безнадежных налоговых долгов, которых у ПАО более чем достаточно.  

 

Читать полностью >>>                           © Олег КУЛЬБИДА, Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ» 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 НПЗ & ГПЗ 
 

 
 

Пашинского отогнали от НПЗ  
Курченко 

21.02.2017 
Одесский нефтеперерабатывающий завод – сменил куратора. 

На ГП «Укртранснефтепродукт», управляющее Одесским НПЗ, заводят 
экс-помощника совладельца WOG Петра Дыминского. 

Команда министра энергетики И.Насалика завершает операцию по отстранению от 
руководства ГП «Укртранснафтопродукт» Александра Горбунова, который считается 
ставленником владельца группы «Фактор» Сергея Тищенко. За ним, в свою очередь, давно 
маячила тень скандального «серого кардинала» партии «Народный фронт» Сергея 
Пашинского. Львовский окружной административный суд запретил государственным 
регистраторам осуществлять регистрационные действия в Едином государственный 
реестре юрлиц на основании заявлений главы ГП «Укртранснафтопродукт» Александра 
Горбунова и уполномоченных им лиц. Таким образом, его полномочия были резко сужены, 
что может повлечь за собой более серьезные последствия. А именно - официальная 
регистрация в качестве нового главы государственного предприятия Евгения Майданюка, 
который и стал автором указанного судебного иска. В своем обращении в суд он назвал 
Горбунова «уже уволенным руководителем «Укртранснафтопродукта», что и стало 
основанием для признания нелегитимными его решений. ...  

 

Читать полностью >>>                           © Олег КУЛЬБИДА, Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»  
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 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Socar начала торговать газом  

в Украине 
21.02.2017 

Компания Socar начала торговать природным газом на 
внутреннем рынке Украины. Об этом свидетельствую документы 
компании обнародованные системе ProZorro. 

30 декабря 2016 года дочерняя компания Socar - ТД Сокар Украина - заключила 
договор с компанией ЭРУ Трейдинг о закупке до 131 млн кубометров газа. До этого, 14 
декабря 2016 года компания подписала договор с «Укртрансгазом» на транспортировку 
180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года. Сейчас ТД Сокар 
Украина участвует в тендере на поставку 36,6 млн кубометров газа «Укрзализныце». Сокар 
Украина владеет в Украине сетью АЗС из 60 станций. ЭРУ Трейдинг - один из крупнейших 
импортеров газа в Украину. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

СБУ розблокувала перші партії  
зрідженого газу 

21.02.2017 
Затримані раніше Службою безпеки партії зрідженого газу були 

розблоковані в понеділок, 20 лютого. Про це OilNews повідомив голова 
полтавської компанії "Автотранс" Сергій Михайлик. 

За його словами, Служба безпеки України направила відповідний лист Енергетичній 
митниці, яка почала випускати у вільний обіг вантажі, що простоювали вже третій місяць. 
"Оформлення поки пройшли лише ті вагони, які отримали огляд "Укрзалізницею" на 
предмет справності. Щодо інших поки питання", - повідомив Михайлик. Він також зазначив, 
що представники компаній-імпортерів, що опинилися в блокаді зустрілися з першим віце-
прем'єр-міністром, головою МЕРТ Степаном Кубів. Про результати та деталі переговорів 
буде повідомлено пізніше. Нагадаємо, 6 лютого Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі заборонило (з 18 березня цього року) імпорт зрідженого газу 16 великим 
українським компаніям і 8 фірмам-нерезидентам. Раніше нардеп Сергій Лещенко заявив, що 
СБУ блокує процес імпорту зрідженого газу найбільших гравців з метою виведення на 
ринок монопольного учасника і "викачування" грошей під наступні вибори.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

В Украине стало меньше бензина и  
больше дизтоплива 

21.02.2017 
Баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в январе 2017 г. 

составил 432 тыс., т, что на 2% меньше в сравнении с январем 2016 г. Об этом 
со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95» сообщает OilNews. 

Драйвером снижения стали бензины, баланс которых составил 130 тыс. т, что на 
15,5% меньше, чем в прошлом году. Их импорт сократился на 11% до 85 тыс. т. Из них 81% 
приходится на отгрузки с белорусских НПЗ и еще 14% – на поставки с заводов PKN Orlen в 
Польше (4,5 тыс. т) и Литве (7,7 тыс. т). Ресурс внутреннего производителя просел на ⅓, – 
до 45 тыс. т, за счет снижения производства на КНПЗ до 35 тыс. т и отправки 9 тыс. т 
шебелинских бензинов на экспорт. Рынок ДТ продолжает восстанавливаться. Баланс 
дизтоплива в январе 2017 г. вырос на 5% до 302 тыс. т. Этот показатель всего на 10% (без 
учета АР Крым) ниже докризисного января 2013 г. При этом, импорт ДТ вырос до 261 тыс. т 
(+7% к январю 2016 г.). Крупнейший поставщик ДТ – Беларусь – снизила объем поставок в 
Украину на 29%, до 145 тыс. т. Еще 51 тыс. т дизтоплива поступило с России по 
нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс», который возобновил работу в июне 2016 
г. В тоже время, январский объем на 73% ниже показателя декабря 2016 г. (190 тыс. т). 
Также отмечается 13%-й рост импорта с заводов Orlen, – до 32 тыс. т. Увеличение 
произошло за счет роста поставок из Плоцка до 8,5 тыс. т. Производство ДТ на 
Кременчугском НПЗ и Шебелинском ГПЗ суммарно снизилось до 41 тыс. т (-7%). В 
«Консалтинговой группе А-95» отметили, что показатель производства «Укртатнафты» 
рассчитывается с учетом среднего выхода светлых нефтепродуктов и поставок нефти на 
завод, поскольку ПАО прекратило отчитываться о выпуске продукции в конце 2014 г. По 
мнению аналитиков «А-95», на итоговый результат января повлиял большой объем 
импорта в декабре 2016 г. в связи с ожидаемым повышением акциза на ДТ. Так в последний 
месяц 2016 г., на рынок поступило 803 тыс. т бензинов и ДТ, что является максимальным 
показателем с декабря 2013 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Какие производители поставляют в Украину  
авиатопливо  

22.02.2017 
В аэропорты Украины поставляется три основных вида авиатоплива - 

топливо сернистое (ТС), реактивное топливо (РТ) и Jet. Об этом рассказал 
директор оптового направления ООО "СОКАР (Украина)" Андрей Бычков. 

"Бакинский завод является одним из немногих, кто производит ТС - топливо 
сернистое, которое по ГОСТу устраивает многие авиапредприятия. Еще один завод - 
туркменский - производит подобное топливо, но из-за логистики они не всегда могут его 
поставлять в Украину. То есть, по большому счету мы - ресурсодержатели ТС в этом 
регионе", - рассказал Бычков. По его словам, компания также завозит в Украину топливо Jet 
из Литвы производства компании Orlen. Кременчугский НПЗ "Укртатнфта" производит РТ - 
реактивное топливо. Оно тоже пользуется спросом, но до конца 2016 года им снабжалась 
исключительно МАУ  (ранее у этой авиакомпании, Кременчугского НПЗ и ПриватБанка был 
общий акционер в лице Игоря Коломойского. В конце 2016 г. банк был национализирован). 
Еще одним крупным поставщиком авиатоплива являются нефтеперерабатывающие заводы 
Беларуси, однако у них есть ряд сложностей с Государственной фискальной службой. "Из-за 
несоответствия их топлива некоторым показателям разница в акцизе при растаможивании 
может достигать 100 евро, что делает невыгодным поставки", - пояснил Бычков. По словам 
топ-менеджера СОКАР (Украина), авиатопливо в Украину всегда завозилось достаточно 
большими партиями. Потребителями являются не только авиакомпании, но и Госрезерв, 
Министерство обороны. Все они потребляют большие объемы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Мінекономрозвитку припинить дію санкції щодо 15 імпортерів 
паливно-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів 

24.02.2017 
На підставі подань СБУ Мінекономыки застосувало санкцію у формі 

тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до деяких 
імпортерів паливно-мастильних матеріалів (Накази Мінекономрозвитку 
№154 та №155).  

За даними СБУ, грошові кошти, перераховані деякими імпортерами паливно-
мастильних матеріалів на адресу нерезидентів, зареєстрованих в «офшорних» юрисдикціях, 
частково використовувались для фінансування незаконних збройних формувань на 
території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. 
Спеціальна санкція мала набрати чинності 18 березня 2016 року. До Мінекономрозвитку 
надійшли численні звернення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, асоціацій 
виробників та ЗМІ, у яких зазначалося про відсутність правопорушень, які стали причиною 
до застосування спеціальної санкції. Відтак, Мінекономрозвитку терміново провело наради 
з компаніями та галузевими асоціаціями та звернулося до Служби безпеки України (СБУ) з 
проханням переглянути матеріали щодо наявності в діях суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності правопорушень, які можуть зашкодити інтересам національної економічної 
безпеки. Мінекономрозвитку у своєму листі також попросило СБУ підтвердити позицію 
щодо доцільності продовження спеціальної санкції. 23 лютого СБУ повідомило 
Мінекономрозвитку, що первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та 
їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб’єктів господарювання до заподіяння 
шкоди інтересам України не доведено. На підставі цієї інформації СБУ пропонує 
Мінекономрозвитку скасувати дію спеціальної санкції щодо 15 імпортерів паливно-
мастильних матеріалів та їхніх контрагентів … 

 

Читати повністю >>> 
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Металлурги дали прогноз по  
производству в марте 

15.02.2017 
В марте 2017 г. металлургические предприятия Украины планируют 

произвести 2,0 млн. т стали. Такой прогноз содержится в материалах ОП 
«Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию. 

При этом выпуск чугуна составит порядка 1,9 млн. т, проката – 1,8 млн. т. Как 
сообщалось ранее, на февраль «Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства 
чугуна порядка 1,8 млн. т, стали – 1,9 млн. т, проката – 1,6 млн. т. Согласно краткому 
анализу работы предприятий ГМК за январь 2017 года, производство основных видов 
продукции по металлургическим предприятиям составило: чугуна - 1,9 млн. т (ср.сут. пр-во 
- 61,7 тыс. т; -1 тыс. т/сут. или -2% к декабрю); стали - 2,1 млн. т (67,8 тыс. т; +2,9 тыс. т/сут. 
или +4%); проката - 1,9 млн. т (59,8 тыс. т; +1,4 тыс. т/сут. или +2%). Наблюдающийся со 
второго полугодия 2016 года низкий уровень производства связан с перебоями в поставках 
железорудного сырья и кокса. Текущий среднесуточный объем производства чугуна и 
стали на 5% ниже январских показателей. По состоянию на 14.02.17. в работе находятся 20 
из 28-ми действующих доменных печей (71%), 15 конвертеров из 21-го (71%), 7 
мартеновских печей из 9-ти (78%) и 6 электропечей из 16-ти (38%). Кроме того, 7 
доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).  
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Україна зберегла 10-те місце в рейтингу виробників сталі,  

збільшивши її виробництво 
22.02.2017 

Українські металурги в січні 2017 р. порівняно з січнем 2016 р. 
збільшили виробництво сталі на 8,5% - до 2,103 млн тонн, зберігши 
при цьому 10-те місце у списку світових виробників цієї продукції. 

Згідно з повідомленням World Steel Association, за підсумками січня лідерство в 
рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 67,2 млн тонн 
(зростання на 7,4% до січня 2016 року). Далі країни в першій десятці рейтингу 
розташувалися в такому порядку: Японія (9 млн тонн, +2,7%), Індія (8,4 млн тонн, +12%), 
США (6,9 млн тонн, +6,5%), Росія (6,2 млн тонн, +11,6%), Південна Корея (5,9 млн тонн, 
+3,2%), Німеччина (3,6 млн тонн, +1,2%), Туреччина (2,9 млн тонн, +12,8%) і Бразилія (2,8 
млн тонн, +14,4%). В цілому в січні 2017 року порівняно з січнем минулого року 66 країн, 
що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 7% - до 136,5 млн тонн. Як 
повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 р. зберегла 10-те місце в світовому рейтингу 
виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн 
тонн. Україна за підсумками 2013 р. посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн 
тонн сталі. У 2014 р. Україна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн 
тонн. З 2014 р. на діяльність наших металургів почали негативно впливати два чинники. 
Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних 
виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого був найбільш помітний у 2015 році, – 
зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи 
компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менше, за підсумком 2015 
року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу. 
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Как российский олигарх Абрамович зарабатывает  

на украинских недрах 
20.02.2017 

Революция Достоинства, российско-украинский конфликт и 
постепенная интеграция Украины в ЕС привели к постепенному 
отмежевания Украины от Российской Федерации.  

Вместе с тем, на территории Украины действует немало предприятий, открытых 
или замаскированных бенефициарів из Российской Федерации. Особенно это касается 
добывающей отрасли. На территории Украины находятся предприятия корпорации Evraz. 
Собственники компании – российские мультимиллиардеры Роман Абрамович (политик и 
владелец Лондонского футбольного клуба «Челси», Александр Абрамов (в свое время 
дружил на почве бизнеса с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и украинским 
олигархом Виктором Пинчуком) и Александр Фролов. В Украине корпорация Evraz владеет 
Каменским коксохимическим заводом «Евраз Южкокс», Днепровским металлургическим 
заводом, Криворожским горно-обогатительным комбинатом («ЮГОК») и Криворожским 
комбинатом «Евраз Сухая Балка». Потребителями продукции компании Evraz являются 
российские и другие иностранные предприятия, а также некоторые украинские 
предприятия (в том числе на оккупированных территориях). Корпорация Evraz, 
продолжает деятельность на территории Украины, направленная на обогащение 
российских олигархов, вошла в Украину во времена президента Ющенко, когда в 2007 году 
вышеуказанные предприятия были приобретены у группы «Приват» Игоря Коломойского. 
Бизнесом российских олигархов в Украине вполне логично должна была бы 
заинтересоваться СБУ и другие органы государственной власти. Однако коммерческая 
деятельность, которая должна подпадать под санкции Украины против России 
продолжается. Активы Абрамовича (Днепропетровский металлургический завод и «Сухая 
балка») в свое время находились в перечень украинских предприятий стратегического 
значения Кабинета Министров Украины, однако были выведены из него. … 
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Заводы группы «Донецксталь» в АТО  
практически остановлены 

21.02.2017 
Металлургические предприятия группы «Донецксталь», находящиеся 

на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, работают при 
минимальной загрузке мощностей из-за блокады железнодорожных путей. 

«Донецкий метзавод зарегистрирован на подконтрольной Украине территории. Он 
еще работает одной доменной печью на минимальных оборотах. 20 февраля произвели 1,5 
тыс. т чугуна», - сообщил Бизнес-порталу UAprom источник в Объединении предприятий 
«Укрметаллургпром». По его словам, запасов железорудного сырья у предприятия хватит 
лишь до начала марта (при текущем уровне производства чугуна), далее встанет вопрос о 
полной остановке ДМЗ. Собеседник также отметил, что на грани остановки находятся и два 
коксохимзавода – Ясиновский и Макеевский. «Вчера Ясиновский КХЗ произвел 1,3 тыс. т 
кокса, «Макеевкокс» - 800 т. Это очень символические объемы. Коксовые батареи нельзя 
остановить быстро», - отметил он.  
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Метинвест останавливает производство  

на ЕМЗ и Краснодонугле 
20.02.2017 

Енакиевский металлургический завод и объединение 
"Краснодонуголь" останавливают производство. Об этом сообщает пресс-
служба группы "Метинвест". 

Причина остановки - военные действия и блокада железнодорожного сообщения 
между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны. Компания 
подчеркивает: с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных 
поставок железорудного сырья. После того как протестующие заблокировали движение на 
перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал 
невозможным. На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по 
подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, 
прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 
февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех 
шахтах угольного объединения "Краснодонуголь". Группа "Метинвест" подчеркивает, что 
Енакиевский металлургический завод и "Краснодонуголь" зарегистрированы на 
подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины 
налоги и сборы в государственный бюджет. "Несмотря на приостановленную деятельность 
на ЕМЗ и Краснодонугле, "Метинвест" продолжает выполнять свою роль социально-
ответственной компании и воспринимает ее со всей серьезностью и ответственностью. 
"Метинвест" не намеревается сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское 
подразделение) и "Краснодонугле". Кроме того, сотрудники этих предприятий будут 
отправлены в простой с сохранением 2/3 оклада", – подчеркивается в сообщении. 
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АМКР вновь сменил и. о.  
финдиректора 

21.02.2017 
Исполняющим обязанности финансового директора - главного 

бухгалтера Криворожского горно-металлургического комбината 
назначен Сергей Пличко - по совместительству - заместитель финдиректора. 

Как сообщается в официальной информации компании в системе НКЦБФР в 
понедельник, исполнявший обязанности финдиректора-главбуха в течение пяти месяцев 
Игорь Кублицкий освобожден от занимаемой должности в связи с окончанием срока 
полномочий. Приказ датируется 17 февраля текущего года. Вместе с тем, ранее сообщалось, 
что И. Кублицкий был назначен и.о. финдиректора - главного бухгалтера с 20 сентября 
2016 года по 30 июня 2017 года. До прихода в «ArcelorMittal Кривой Рог» он работал 
финдиректором компании «ХайдельбергЦемент Украина», заместителем и финдиректором 
ДТЭК. При этом уточняется, что С. Пличко назначен до 19 мая 2017 года. До этого работал 
главным управляющим по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности ПАО 
«ArcelorMittal Кривой Рог», генеральным директором ООО «Стивидорная компания 
«Никмет-Терминал» (Николаевский морской торговый порт), которое входит в группу 
компаний ArcelorMittal. Как сообщалось, финдиректор-главбух Ашоккумар Ситарам 
Сонталия уволился с должности по собственному желанию 15 августа 2016 г., проработав в 
компании четыре года. После этого и. о. финдиректора-главбуха был назначен начальник 
управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия П. Задорожный - с 
16 августа 2016 г. «на неопределенный срок». Однако уже через месяц с небольшим П. 
Задорожный был освобожден от занимаемой должности - с 20 сентября 2016 г. на эту 
должность назначили И. Кублицкого. Отметим, «АМКР» инвестирует в развитие 
комбината $400 млн (капитальные и операционные инвестиции) в 2017 г. Как сообщает 
пресс-служба предприятия, компания направит эти средства на модернизацию 
производства, улучшение состояния окружающей среды, капитальные ремонты 
оборудования и строительство новых агрегатов, в частности, второй машины 
непрерывного литья заготовок и коксовых батарей. … 
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Алчевский МК и "Алчевсккокс" из-за блокады 
 недополучили $21 млн 

22.02.2017 
ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский 

коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия" после прекращения работы с 13 
февраля недополучили, в частности, $21 млн валютной выручки. 

Как сообщается в официальном заявлении ИСД в среду, по состоянию на 20 февраля 
за время вынужденного простоя из-за блокирования поставок сырья только за период 13-
20 февраля 2017 года недопроизведены значительные объемы металлопродукции, кокса и 
электроэнергии. Так, Алчевский МК недопроизвел 48,8 тыс. тонн чугуна, 53 тыс. тонн стали, 
34 тыс. тонн товарного сляба, 15 тыс. тонн металлопроката, входящий в него "Алчевсккокс" 
- 44 тыс. тонн металлургического кокса, ПАО "Экоэнергия" - 9,5 мВт электроэнергии из 
вторичных металлургических газов. Комбинатом не осуществлены поставки товарного 
стального сляба в адрес европейских потребителей на общую сумму около $13,8 млн 
валютной выручки, металлопроката - на $7,4 млн. Также не поставлены 25 тыс. тонн кокса 
в адрес ПАО "Днепровский меткомбинат" (ДМК), что уже привело и продолжает приводить 
к падению объемов производства ДМК вплоть до возможности полной остановки 
производства. АМК не закуплены сырье, товары, услуги у украинских поставщиков на 
общую сумму около 648,4 млн грн, включая 108,1 млн грн НДС. ДМК не произведено 52 тыс. 
тонн чугуна, 54,7 тыс. тонн квадратной стальной заготовки, не осуществлены поставки 54,7 
тыс. тонн квадратной стальной заготовки на внешние рынки на общую сумму около $20 
млн. При этом ДМК не закупил сырье, товары, услуги у украинских поставщиков на общую 
сумму около 549,7 млн грн, включая 91,6 млн грн НДС. "Отдельно еще раз обращаем 
внимание, что ПАО "ДМК", который находится в Каменском Днепропетровской области, 
находится фактически на грани остановки производства, поскольку он непосредственно 
зависит от поставок металлургического кокса из Алчевска. После полной остановки работы 
ПАО "АМК" и ПАО "Алчевский КХЗ", а также принимая во внимание нестабильную работу 
целого ряда коксохимических предприятий Украины, в стране на данный момент 
сложилась критическая ситуация с обеспечением метпредприятий металлургическим 
коксом - абсолютно необходимым ресурсом для производства", - констатируется в 
заявлении. При этом подчеркивается, что предприятия ИСД являются важнейшими 
элементами экономики и инфраструктуры государства в целом, крупнейшими 
налогоплательщиками и работодателями. Корпорация призывает Кабинет министров 
Украины, Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Министерство 
экономики незамедлительно обратить внимание на абсолютно катастрофическое 
состояние процесса возмещения НДС ПАО "ДМК". Последний раз возмещение НДС 
осуществлялось в ноябре 2016 года. В настоящее время задолженность государства перед 
ДМК только по подтвержденным декларациям составляет 1,4 млрд грн, а с учетом тех 
деклараций, которые еще проверяются, достигает 2 млрд грн. … 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД (ГЗК)  

 
Оживший Black Iron 

21.02.2017 
В январе в поселке Рудничное под Кривым Рогом прошли общественные 

слушания на тему строительства нового железорудного ГОКа на базе 
Шимановского и Зеленовского месторождений.  

Сама идея уже обросла густой бородой. Но на этот раз жителям предложили 
готовиться к переезду в соседние села, с вещами и денежной компенсацией. Так что, 
возможно, теперь это всерьез. Под выселение попадают более 300 дворов и даже несколько 
многоквартирных домов. Инвестор проекта – компания Black Iron – намерена приступить к 
рытью карьера уже со следующего года. Зарегистрированная в канадском городе Торонто 
компания Black Iron возникла на украинских рудных горизонтах в конце 2010 г., когда 
выкупила у группы East One Виктора Пинчука лицензионные права на разведку и 
разработку запасов железной руды на участке в районе Кривого Рога, зажатом между 
отвалами Южного ГОКа и АМКР. После этого Black Iron попыталась договориться о 
партнерстве с обеими более опытными в рудном деле соседями. ArcelorMittal отказался 
сразу. "Метинвест" попробовал, но в начале 2016-го вышел из совместного проекта. Сами 
же канадцы за 7 предыдущих лет за строительство нового комбината активно не брались, 
зарабатывая на играх с курсом ценных бумаг своей компании. Так, если Black Iron 
приобрела у Пинчука этот актив за 13 млн долл., то в течение только первого года после 
покупки привлекла 67 млн долл. через частные и публичные размещения. При этом она 
ничего не строила, не добывала, не продавала. Заминку с работами канадцы объясняли 
всем инвесторам падением цен на железорудное сырье. Мол, когда покупали активы в 
Украине, тонна руды продавалась по 150 долл., а пока собрали все разрешения и 
регламентирующие документы, чтобы приступить к постройке ГОКа, цены упали более чем 
втрое. На нижнем пике руда действительно котировалась по 37 долл./тонну, но сейчас, 
когда цены уже превысили 80-долларовый рубеж, инвестиции в постройку нового ГОКа 
опять обретают черты экономической привлекательности. Одним из тех, кого смогли 
убедить вложиться в проект, является международный холдинг VS Energy – со словацкой 
регистрацией, но с российским капиталом. Его бывший топ-менеджер Михаил Спектор с 
февраля 2017 г. является президентом Black Iron. Формально М.Спектора уже никакие 
деловые отношения с VS Energy не связывают. И в то же время он сегодня входит в состав 
совета директоров канадского банка Forbes & Manhattan, ключевого акционера Black Iron. 
Осенью 2015-го М.Спектор вывел за собой из структур VS целую группу топ-управленцев, 
которые и сформировали украинское подразделение Forbes & Manhattan. В их числе и 
Ярослав Снигур, отвечавший за все металлургические проекты VS, и Александр 
Святковский, 10 лет проработавший финансовым директором в этом холдинге. Впрочем, 
поскольку этот массовый исход совпал по времени с началом атак правоохранительных 
органов на компании VS Energy в Украине, на рынке зародилась версия, что это может быть 
просто способом вывести часть активов из-под удара, переставив их под зонтик канадского 
банка. Пускай и малоизвестного. Forbes & Manhattan – классический инвестиционный банк, 
который покупает исключительно ради того, чтобы продать. Сам заниматься добычей 
руды и даже кредитовать ее он вряд ли будет в долгосрочной перспективе. Его задача – 
превратить Black Iron в желанный товар, чтобы нашелся кто-то готовый рискнуть ради 
него суммой с девятью нулями. Ведь для постройки Шимановского горно-обогатительного 
комбината с годовой продуктивностью порядка 10 млн тонн железорудного концентрата 
требуется не менее 1 млрд долл. Выступая на общественных слушаниях в Рудничном, 
генеральный директор ООО "Шимановское Стил" ("дочка" Black Iron) Владимир Байрак 
сообщил, что при оптимистичном развитии событий строительство ГОКа начнется в 2018 
году, при пессимистичном – в 2021-2022-м.  
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Держгеонадра звинуватила російську 
компанію Абрамовича в тиску 

21.02.2017 
Держгеонадра заявила про тиск з боку ряду осіб, які кілька днів 

пікетують установу незаконно вимагаючи пролонгувати для ПрАТ Євраз 
Суха Балка дію спеціальних дозволів на користування надрами з видобутку 
залізної руди. 

"Закликаємо правоохоронні органи взяти на контроль пікет представників Євраз 
Суха Балка (російський холдинг Evraz), бо йдеться про національну економічну безпеку", - 
цитує Інтерфакс-Україна заяву відомства. При цьому в Держгеонадрах зазначають, що 
особи, які представляються працівниками ПрАТ Євраз Суха Балка, протягом декількох днів 
перешкоджають роботі Держгеонадра і вимагають пролонгувати дію спецдозволів поза 
межами відповідної процедури. Держгеонадра нагадує, що ПрАТ Євраз Суха Балка в 1996 
році отримало два спецдозволи на видобування залізної руди терміном на 20 років, термін 
дії яких закінчився в минулому році, проте підприємство продовжило незаконний 
видобуток. "А тепер методом тиску і маніпуляцій пікетувальники намагаються змусити 
Держгеонадра пролонгувати дію спецдозволів. Держгеонадра закликає правоохоронні 
органи взяти на контроль це питання, тому що йдеться про національну економічну 
безпеку, оскільки дана компанія входить в російський холдинг Evraz", - підкреслюється в 
заяві. Як стало відомо з матеріалів правоохоронних органів, незважаючи на відсутність 
спецдозволів підприємство з серпня до теперішнього часу продовжувало працювати і 
добувати залізну руду, завдавши державі мільйонні збитки. "Це порушення, бо відкриті 
кримінальні провадження. Зараз цими справами займаються правоохоронні органи", - 
констатують у Держгеонадрах. Також у відомстві зазначили, що відчувають тиск на свою 
роботу. "Ми розцінюємо цей пікет як маніпуляцію з боку незрозумілих сил. У нас є сумніви, 
що люди, які намагалися пікетувати Держгеонадра, є представниками профспілок ПрАТ 
Євраз Суха Балка", - підкреслюється в документі. У зв'язку з цим відомство звернулося до 
МВС, Нацполіції і СБУ з проханням оперативного реагування. При цьому в Держгеонадрах 
підкреслюють, що кінцевим бенефіціаром ПрАТ Євраз Суха Балка є громадянин Росії Роман 
Абрамович, а саме підприємство входить у російський холдинг Evraz. Нагадаємо, що 
офіційно ПрАТ Євраз Суха Балка повинно було простоювати з вересня 2016 року до 
теперішнього часу через відсутність ліцензії на видобування залізної руди. Державна 
служба геології та надр України лише 18 січня 2017 року продовжила Євраз Суха Балка 
частину дозвільних документів (ліцензії) на видобування залізної руди після усунення 
порушень. Департамент захисту економіки Національної поліції України повідомляв, що 
Євраз Суха Балка незаконно добувала залізну руду в обсязі понад 150 тис. тонн при 
відсутності дозвільних документів, тим самим завдавши державі збитків на 12 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
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Криворожский ЖРК в январе нарастил  
добычу руды на 20%   

23.02.2017 
Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе текущего 

года увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 20% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 503 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре 
КЖРК произвел 466 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце - 397 тыс. тонн. По 
итогам 2016 года комбинат сократил выпуск товарной железной руды на 8,4% по 
сравнению с 2015 годом - до 5 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче 
железной руды. В основном реализует продукцию Енакиевскому метзаводу и 
Мариупольскому меткомбинату им.Ильича. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% 
его акций. КЖРК управляют на партнерских началах группа "Метинвест" и группа "Приват".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

На Полтавському ГЗК виробляють більше  
половини українських окатишів 

23.02.2017 
Частка Полтавського ГЗК у виробництві окатишів склала більше 

половини випуску даної продукції в Україні. Повідомляє uprom.info, з 
посиланням на звіти ДП «Укрпромзовнішекспертиза». 

Полтавський ГЗК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, ПГЗК, що входить в групу Ferrexpo) 
за результатами 12 місяців 2016 року на присутніх справив більше 11,2 млн. Тонн 
залізорудних окатишів, що становить більше половини обсягів цієї продукції, виробленої в 
Україні. За цей же період виробництво Північного ГЗК склало 8,8 млн. Тонн, Центрального 
ГЗК – 2,3 млн. Тонн окатишів, що сукупно менше половини обсягу виробництва даної 
продукції в Україні. Залізорудні окатиші в Україні виробляють 3 підприємства: 
Полтавський ГЗК, Північний ГЗК і Центральний ГЗК. У 2016 році ПГЗК збільшив 
виробництво окатишів із вмістом заліза більше 65% в порівнянні з аналогічним періодом 
2015 року на 4,4%. Таких результатів вдалося досягти завдяки успішному застосуванню 
методу флотаційного доведення магнетитового концентрату і використання передового 
обладнання провідних світових виробників. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

 
Ломосборщики просят премьера отменить использование кассовых  

аппаратов при закупке металлолома у населения   
23.02.2017 

Руководство "УАВторметресурс" обратилось к премьер-министру 
Украины с просьбой отменить требование об использовании кассовых 
аппаратов при закупке металлолома у населения. 

Соответствующее письмо, копией которого располагает агентство "Интерфакс-
Украина", "УАВторметресурс" направил премьеру 21 февраля текущего года. При этом 
руководство "УАВторметресурса" отмечает, что в соответствии с постановлением Кабмина 
от 23 августа 2000 года №1366 к перечню отдельных форм и условий осуществления 
деятельности в сфере торговли, общепита и услуг, которым разрешено проводить 
расчетные операции без применения кассовых аппаратов, включен п.19 - прием от 
населения вторсырья, кроме металлолома. Вместе с тем, в "УАВторметресурсе" отмечают, 
что в соответствии с законом "О металлоломе" металлолом также относится к вторсырью. 
"Данная норма закона "О металлоломе" не согласуется с требованием обязательного 
использования регистраторов расчетных операций при деятельности с металлоломом. 
Учитывая изложенное, просим для снятия искусственных барьеров в процессе заготовки 
металлолома рассмотреть возможность внесения изменений в постановление Кабинета 
министров от 23 августа 2000 года №1366 относительно выравнивания условий операций 
для разных видов вторсырья", - резюмируется в письме "УАВторметресурс". По данным 
Министерства экономического развития и торговли, в Украине действует 616 предприятий 
по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых. В 
Украине действуют Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет"), 
Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация 
вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс"). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Суд признал законным конкурс Укрзализныци по отбору  
организатора по реализации металлолома 

23.02.2017 
Хозяйственный суд. Киева 21 февраля 2017 г. вынес решение по 

делу №910/411/17, которым полностью отказал ООО «СЕТАМ» в 
удовлетворении исковых требований к ОАО «Укрзализныця». 

Речь идет о признании недействительным результатов отрытого отбору 
организатора электронных торгов по реализации лома черных, цветных металлов и 
сплавов предприятия.  В октябре 2016 г. Укрзализныця определила победителем этого 
конкурса ООО «ТАБ ЮА». Решение суда подтвердило законность проведенной процедуры. 
Напомним, ПАО "Укрзализныця" намерено провести тендер на реализацию 130 тыс. тонн 
металлолома в начале 2017 года. Отметим, в 2017 г. Украина впервые станет нетто-
импортером металлолома. Заготовка этого сырья в Украине составит 2,9 – 3,1 млн т (без 
учета выхода на рынок Укрзализныци), а цена лома не будет опускаться ниже экспортного 
паритета с ценой в Турции. Такие данные содержатся в прогнозе ИНТЕРПАЙП по рынку 
металлолома на 2017 г. В текущем году ситуация с заготовкой лома усугубится. По 
прогнозу ИНТЕРПАЙП в 2017 г. в Украине будет заготовлено 2,9 – 3,1 млн т. Это меньше 
факта поставок на украинские заводы в 2016 г., составившего 3,2 млн т. И существенно 
меньше потребности в 2017 г., которая по данным ОП Укрметаллургпром составляет 4 млн 
т. Таким образом, ожидаемый дефицит лома в стране в 2017 г. составит около 1 млн т. 
Главным фактором снижения заготовки является истощение источников доступного  лома. 
По данным агентства CRU Independent Authority, потребление металла внутренним рынком 
в сравнении с советским периодом сократилось на 95%, т.е. образования нового лома 
практически не происходит. Статистика ломозаготовки подтверждает прогноз. Так, в 2000 
г. в Украине собрали 11 млн т, в 2010 г. – 7 млн т, в 2016 году – лишь 3,5 млн т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uz.gov.ua 
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 

 
ДМК может полностью  

остановиться 
23.02.2017 

ПАО "Днепровский металлургический комбинат", который 
входит в корпорацию ИСД, может полностью остановиться. Об этом 
сообщила пресс-служба компании, передает stockworld.com.ua 

Ежедневно изыскиваются средства на оплату суточной нормы обеспечения одной 
доменной печи комбината. "Руководство Корпорации ИСД и ПАО ДМК делают все 
возможное, чтобы градообразующее предприятие Каменского продолжило свою работу. 
Для бесперебойной работы часть кокса комбинат покупает у ЧАО ЕВРАЗ ЮЖКОКС и за 
пределами Украины в Польше, но из-за недостатка оборотных средств и высокой 
стоимости кокса поставки сырья на ПАО ДМК - неритмичны", - заявили на комбинате. 
Остроту проблемы с обеспечением сырья удалось бы снизить, если бы возобновило работу 
ПАО "Алчевсккокс" и были налажены поставки кокса на ДМК. В этом случае возросли бы 
объемы поставок сырья и уменьшилась его себестоимость.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

МК "Азовсталь" работает на 55% мощности при  
заказах на 80-85%, ММК - менее 50% 

23.02.2017 
Металлургический комбинат "Азовсталь", входящий в "Метинвест", 

работает на 55% своей производственной мощности из-за отсутствия кокса 
вследствие блокады железной дороги в зоне размежевания АТО. 

Как сообщил гендиректор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в эфире местному 
телеканалу, изложение которого опубликовала корпоративная газета "Ильичевец" в 
четверг, в результате блокады железной дороги в Донецкой области "Азовсталь" перестал 
получать кокс с Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). По его словам, в настоящее 
время комбинат "Азовсталь" при загруженности заказами минимум на 80-85% мощности 
работает только на 55% своих возможностей, а партнеры с ММК им. Ильича загружены 
менее чем на 50%. Чтобы продолжать осуществлять цикличность производства, 
железнодорожный состав с сырьем делится между двумя комбинатами. При этом 
Э.Цкитишвили подверг резкой критике блокирующих ж/д. "Я за то, что бы люди решали 
свои проблемы только в законодательном поле… Если люди, которые находятся на рельсах, 
ждут, что мы поднимем коллективы, пойдем освобождать рельсы – они ошибаются. Мы 
людей вталкивать в эти дрязги и разборки с людьми на рельсах не будем", - сказал 
гендиректор "Азовстали". Как ранее сообщали в "Метинвесте", блокирование железной 
дороги отражается на поставках сырья на предприятия компании. В частности, 
блокируются поставки коксующегося угля с ПАО "Краснодонуголь" (Луганская обл.), 
входящего в группу, на АКХЗ. "Краснодонуголь" - одна из крупнейших угольных компаний 
Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь 
шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. 
Находится на временно неподконтрольной Украине территории. АКХЗ - крупнейшее в 
Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых 
является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, 
так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового 
кокса. АКХЗ, ММК им. Ильича, "Азовсталь" и "Краснодонуголь" входят в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 МЕТАЛООБРОБКА 
 ЛИТТЯ & ПРОКАТ. МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ  
 

 
 

Почему металлурги хотят закрыть рынок Украины  
для российской арматуры 

22.02.2017 
Межведомственная комиссия по международной торговле 

возбудила антидемпинговое расследование в отношении арматуры и 
катанки из Российской Федерации. 

Соответствующее решение принято 13 февраля 2017 г. после изучения жалобы ПАО 
"АрселорМиттал Кривой Рог", а также отчета и выводов Министерства экономического 
развития и торговли Украины (МЭРТ). Решение вступило в силу в день обнародования 
соответствующего сообщения - 18 февраля. "В жалобе приведено достаточно информации, 
согласно которой импорт в Украину арматурного проката (арматуры) и катанки, 
происхождением из РФ, мог осуществляться по демпинговым ценам. При этом уровень 
демпинговой маржи может не соответствовать минимальному, а объемы импорта - 
незначительным, согласно положениям закона ("О защите национального 
товаропроизводителя от демпингового импорта"). Таким образом, условия и объемы 
импорта могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю", - отмечено в 
сообщении. Проведение антидемпингового расследования поручено МЭРТ. В течение 30 
дней с даты публикации сообщения в "Урядовом курьере" министерство будет проводить 
регистрацию заинтересованных в расследовании лиц и рассматривает требования 
относительно проведения слушаний. В течение 60 дней МЭРТ рассматривает письменно 
изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования. 
Ранее страны Таможенного Союза ввели антидемпинговые пошлины и фактически 
закрыли свой рынок для украинской арматуры. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 ТРУБНА & КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
ИНТЕРПАЙП заключил контракт на поставку железнодорожной продукции с 

американской компанией Progress Rail Services 
23.02.2017 

ИНТЕРПАЙП заключил 5-летний контракт на поставку железнодорожных 
колес и осей Progress Rail Services, одному из крупнейших поставщиков 
железнодорожных продуктов и услуг в Северной Америке. 

По условиям контракта ИНТЕРПАЙП будет ежегодно поставлять американским 
партнерам более 10 тыс. шт. механически обработанных ж/д колес и свыше 1 тыс. шт. 
чистовых ж/д осей. Первые отгрузки ж/д колес уже состоялись, производство чистовых 
осей запланировано на второй квартал. Вся продукция будет производиться в 
соответствии со стандартом Американской ассоциации железных дорог и дополнитель-
ными требованиями клиента. Александр Гарькавый, коммерческий директор по продажам 
железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП: «С лидером американской железнодорожной 
индустрии Progress Rail Services мы начали работать в 2014 г. Ранее мы заключали 
краткосрочные контракты продолжительностью до 1 года. Успешное сотрудничество 
позволило нам заключить долгосрочный контракт. Более того, мы расширяем рамки 
нашего партнерства. Благодаря длительной работе по освоению новых продуктов и 
вложенным инвестициям в этом году мы начнем отгрузку чистовых ж/д осей на 
американский рынок». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП» 
 
 
 

 БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ КОНСТРУКЦІЇ  

 
Украинские металлостроители планируют удвоить  

экспорт металлоконструкций в Польшу 
24.02.2017 

За 2016 г. украинские предприятия поставили для польских 
заказчиков более 2 тыс. т металлических конструкций различного 
назначения, что составило 27% от всего объема экспорта 
металлоконструкций (7,5 тыс. т) зарубеж. 

«За прошедший год отечественные производители металлоконструкций сумели 
увеличить поставки продукции на польский рынок в 4 раза – с 500 т в 2015 году до 2 тыс. т 
в 2016, – рассказала Директор по развитию УЦСС Татьяна Колчанова. – Учитывая высокий 
интерес украинских компаний к польскому рынку, а также возможности наших 
производителей предложить европейским заказчикам выгодные условия поставки 
металлоконструкций, мы ожидаем, что в 2017 г. объемы экспорта металлоконструкций в 
Польшу могут увеличиться в 2 раза». По словам Татьяны Колчановой в этом году в рамках 
работы комитета по внешнеэкономической деятельности УЦСС запланированы такие 
маркетинговые проекты как разработка аналитического обзора по строительному рынку 
Польши, создание базы потенциальных заказчиков металло-конструкций, запуск проекта 
по информированию польских заказчиков строительства о преимуществах работы с 
украинскими компаниями. Напомним, что первым проектом УЦСС в 2017 году по развитию 
экспорта украинских производителей стало участие в выставке BUDMA 2017, в ходе 
которой общий стенд Ассоциации посетили более 200 гостей. Отметим, на состоявшемся 
15 февраля Общем собрании Ассоциации (ОСА) в состав УЦСС были приняты InSteel, Steel 
Work Group, СпецМонтажИнжиниринг, ТПК и Южная Прокатная Компания. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Украинские аграрии хотят 
строить недорого и быстро >>>  

По материалам пресс-центра УЦСС 

 
 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ВИРОБНИЦТВО КИСЛОТ & СОЛЕЙ 
 

 
 

Суд поновив на посаді керівника держконцерну  
"Ядерне паливо" Т.Амосову 

18.02.2017 
На посаді генерального директора Державного концерну «Ядерне 

паливо» поновлено Тетяну Амосову, котра була звільнена в 2013-му році. 
Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд м. Києва. 

Рішенням суду від 15.02.2017р. визнані незаконними та скасовані розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. №470-р «Про звільнення Амосової Т.В. з 
посади генерального директора Державного концерну «Ядерне паливо», а також відповідні 
накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості №90-к/к від 03.07.2013 р. та 
наказу в.о. гендиректора концерну номер 61-к від 08.07.2013р. Таким чином, Тетяна 
Амосова поновлена на посаді генерального директора Державного концерну «Ядерне 
паливо».  Також суд зобов’язав держконцерн виплатити їй заробітну плату та матеріальну 
компенсацію за завдану шкоду. Про звільнення з посади Тетяну Амосову у липні 2013-го 
року повідомила міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш. За її словами, відповідне 
розпорядження прийнято на засіданні уряду під керівництвом Миколи Азарова. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Российский "Лукойл" окончательно  
ушел из Украины 

21.02.2017 
Российская компания "ЛУКОЙЛ" завершила сделку продажи 100%-

ной доли владения в LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой 
принадлежит нефтехимический завод "Карпатнефтехим". 

Российская компания также владела на Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, но 
продала эти активы в 2013 и 2014 гг. соответственно. Ранее сообщалось, что Антимоно-
польный комитет Украины (АМКУ) разрешил Techinservice Limited (Великобритания) 
купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical, неуказанному физлицу-гражданину 
Украины опосредованно через Xedrian Holding Ltd (Кипр) – более 50% Lukoil Chеmical 
(согласно госреестру Украины, конечный бенефициарный собственник Lukoil Chеmical 
отсутствует). Опосредованным собственником свыше 50% в ООО "Карпатнефтехим" через 
Xedrian Holding Ltd (Кипр) может стать Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший ПИИ 
"ЛУКОЙЛ-Украина", сообщал АМКУ. Мамедов был назначен руководителем ПИИ "ЛУКОЙЛ-
Украина" 29 ноября 2014 года, когда НК уже объявила о продаже сети АЗС на Украине. До 
этого Мамедов работал на других позициях в структурах "ЛУКОЙЛа". 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 >>>  

 

По материалам segodnya.ua 

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/dmk-mozhiet-polnost-iu-ostanovit-sia
http://interfax.com.ua/news/economic/405221.html
https://delo.ua/business/pochemu-metallurgi-hotjat-zakryt-rynok-ukrainy-dlja-rossijskoj-a-328367/
http://www.interpipe.biz/media/newsone/293/1
http://www.uscc.ua/ru/infocentr/novosti/k-ucss-prisoedinilis-pyat-profilnykh-kompanij.html
http://www.uscc.ua/ru/infocentr/novosti/ukrainskie-metallostroiteli-planiruyut-udvoit-yeksport-metallokonstrukcij-v-polshu.html
http://www.uscc.ua/ru/infocentr/novosti/ukrainskie-agrarii-khotyat-stroit-nedorogo-i-bystro.html
http://www.uscc.ua/ru/infocentr/novosti/ukrainskie-agrarii-khotyat-stroit-nedorogo-i-bystro.html
https://economics.unian.ua/energetics/1784286-sud-ponoviv-na-posadi-kerivnika-derjkontsernu-yaderne-palivo-amosovu-zvilnenu-uryadom-azarova-dokument.html
http://www.segodnya.ua/economics/business/rossiyskiy-lukoyl-okonchatelno-ushel-iz-ukrainy-862242.html
http://vikant.com.ua/shop
http://www.dmkd.dp.ua/
http://azovstal.metinvestholding.com/ru
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 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ПАО «Сумыхимпром» проводит тендер 

на закупку негашеной извести 
18.02.2017 

На закупку негашеной извести в количестве 48 000 тонн, которая 
пройдет в системе Prozorro, выделено 160 880 000, 00 грн. Проведение 
процедуры запланировано на 25 апреля 2017 г. 

«Сумыхимпром» является заводом химической промышленности. Основной вид 
деятельности – производство минеральных удобрений, коагулянтов и добавок к цементу, 
кислот, двуокися титана и пигментов, а также другой химической продукции. На 
сегодняшний день предприятие является крупным энергохимическим комплексом. 
Площадь его промышленной площадки - 226 га. В состав предприятия входит – основных и 
20 вспомогательных цехов, а также 7 подразделений, которые относятся к 
непромышленной группе. «Сумыхимпром» - предприятие, осуществляющее деятельность в 
химической отрасли и обеспечивающее внутренний рынок Украины фосфорными 
минеральными удобрениями, которые используются в сельском хозяйстве. С целью 
обеспечения производства негашеной известью, проводится тендер, в результате которого 
будет подписан договор о поставке данного товара по адресу предприятия.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

Суд над топ-менеджментом ОПЗ после первого 
заседания отложен до 5 апреля 

20.02.2017 

Шевченковский районный суд Киева 17 февраля приступил к 
рассмотрению уголовного дела о растрате имущества предприятия в особо 
крупных размерах, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”. 

Речь идет об уголовном деле в рамках которого первый заместитель председателя 
правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Перелома и первый зампред правления ПАО 
“Одесский припортовый завод” Николай Щуриков обвиняются в растрате имущества 
химического предприятия в особо крупных размерах. “В ходе первого судебного заседания 
суд рассмотрел заявленный стороной защиты отвод прокурору, в удовлетворении которого 
отказано. Заявленные прокурором ходатайства об избрании обвиняемым предупредитель-
ных мер и их отстранении на время судебного рассмотрения от занимаемых должностей 
возвращены прокурору как преждевременно заявленные”, - говорится в сообщении. 
Следующее заседание по делу суд назначил на 5 апреля, мотивируя задержку отпуском 
двух из трех членов судейской коллегии. Отметим, 24 февраля, истекает срок принятия 
предложений Фондом государственного имущества Украины по возобновлению работы 
ПАО Одесский припортовый завод. В течение месяца ФГИУ как орган управления 
корпоративными правами государства в ОАО ОПЗ собирал предложения от потенциальных 
инвесторов и партнеров, заинтересованных в сотрудничестве. В ведомстве сообщили, что 
среди вариантов взаимодействия было предложено передачу в аренду имущества общества 
(как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого 
имущества), осуществление операций с давальческим сырьем, передача имущества в 
управление т.д. По словам главы ФГИУ Игоря Билоуса, Фонд получил предложения о 
сотрудничестве по этим вариантам. Напомним, в начале февраля собрание акционеров ОПЗ 
согласовало предварительные условия аренды непроизводственных активов предприятия 
и реструктуризацию долга общества перед НАК Нафтогаз Украины. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ 
 

 
 

Вячеслав Богуслаев лишился большей  
части акций “Мотор Сичи” 

20.02.2017 
Физлицо, которому принадлежало 16,85% акций ПАО “Мотор Сич”, 

сократило свою долю владения до 1,12%. Об этом сообщает компания в 
системе раскрытия информации Агентстсва по развитию инфраструктуры 
фондового рынка. 

По данным на сайте компании по состоянию на 18 февраля, единственным 
акционером, владеющим более 10% акций, остается панамская компания Business House 
Helena, AG (17,31%). Ранее среди основных акционеров “Мотор Сичи” также был президент 
компании, народный депутат Вячеслав Богуслаев, которому по состоянию на второй 
квартал 2016 года принадлежало 15,91% акций. В частности, этот пакет акций указан в 
электронной декларации депутата за 2015 год, поданной в ноябре 2016 года. “Мотор Сич” - 
один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а 
также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран 
мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ “Мотор Сич”.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
Предприятия группы КРАЗ намерены реорганизоваться 

из публичных в частные АО   
23.02.2017 

Входящие в группу КрАЗ публичные акционерные общества (ПАО) - 
ПААЗ, ТКШЗ, ХЗКВ и КПАА намерены реорганизоваться в частные 
акционерные общества (ЧАО), пишет interfax.com.ua 

Соответствующий вопрос внесен повестку дня собраний акционеров компаний, 
намеченных на конец марта – начало апреля 2017 года. Собрания также намерены 
рассмотреть вопросы перевыборов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
каждого из акционерных обществ. Согласно публикациям, ПАО "Токмакский кузнечно-
штамповочный завод" (ТКШЗ), выпускающее поковки для автомобиле- и вагоностроения, 
для горно-шахтного оборудования, в 2016 г. нарастило чистый убыток более чем вдвое, до 
103,28 млн грн. На предприятии на 1 января 2017 года работало 442 чел. ПАО "Херсонский 
завод карданных валов " (ХЗКВ) в 2016 году сократил чистый убыток почти в 13 раз - до 
6,12 млн грн, но численность персонала за год сократилась с 233 человек до 41. Еще одно 
предприятие группы – ПАО " Каменец-Подольскавтоагрегат" (КПАА), в 2016 году получило 
21,15 млн грн чистого убытка – вдвое больше, чем годом ранее, на предприятии работает 
72 чел. (годом ранее – 80 чел.). Как сообщалось, производитель тормозной аппаратуры ПАО 
" Полтавский автоагрегатный завод" (ПААЗ) завершил 2016 год с чистой прибылью 18,47 
млн грн против чистого убытка 35,76 млн грн годом ранее, увеличил продажи почти на 9%. 
По данным пресс-службы ПАО "АвтоКрАЗ", в прошлом году ТКШЗ увеличил реализацию 
продукции на 21,2% к 2015 г., ХЗКВ – сохранил объемы на прошлогоднем уровне. 
Реорганизоваться из ПАО в ЧАО планирует и "Внешнеторговая фирма "КРАЗ", получившая 
почти 20 млн грн убытка в 2016 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Завод "Ленкузня" завершила 2016г с  

чистой прибылью 8,5 млн грн   
20.02.2017 

ПАО "Ленинская кузня" (Киев) по итогам 2016 года получило чистую 
прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 
8,5 млн грн против чистого убытка в 5,54 млн грн в 2015 году. 

Согласно сообщению компании, ее основные средства по итогам года возросли на 
7,9% - до 260,55 млн грн, запасы - на 77,94%, до 257,64 млн грн, суммарная дебиторская 
задолженность - на 28,4%, до 163,07 млн грн. Долгосрочные обязательства компании 
сократились на 1,56% - до 109,08 млн грн, тогда как текущие возросли в 2,2 раза – до 752,46 
млн грн. Нераспределенный убыток ПАО прошлых лет по состоянию на 1 января 2017 года 
сократился на 13,7% - до 39,44 млн грн. Согласно сообщению, результаты финансово-
экономической деятельности "Ленинской кузни" за 2016 г. планируется утвердить на 
очередном собрании акционеров 24 марта. В числе вопросов повестки дня - порядок 
распределения прибыли за 2016 год, смена типа публичного акционерного общества (ПАО) 
на частное акционерное общество (ЧАО), переименование компании. Судозавод "Ленинская 
кузня" прежде специализировался на строительстве буксирных пароходов, морских 
рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для ВМС. Так, в 
1991-2002 гг. на "Ленкузне" построен корвет ВСМУ "Тернополь", с 2004 года было начато 
строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 г. – броне-
катеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны. По данным из открытых источников, в условиях 
внешней агрессии "Ленкузня" осваивает производство новых разработок оборонного 
назначения, среди которых - 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые 
модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 году предприятие приступило к 
созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". 
Кроме того, "Ленкузня" участвует в кооперации по производству радиоэлектронного 
оборудования для защиты госграницы. Судозавод "Ленинская кузня" приватизирован в 
1995 г. Основным акционером выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный 
инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев). По данным 
предприятия, в 2015 году оно уменьшило чистый убыток по МСФО на 83,45% по сравнению 
с 2014 годом - до 5,54 млн грн, чистый доход возрос в 20,9 раза (на 199,7%) - до 303,78 млн 
грн. В связи с принятием Верховной Радой в апреле 2015 года пакета законов о 
декоммунизации акционеры компании приняли решение о переименовании судозавода. По 
его данным, новое название должно быть выбрано по итогам народного конкурса.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Завод "Электротяжмаш" в 2017 г. планирует увеличить  
чистую прибыль в 2,2 раза 

21.02.2017 
ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) в 2017 г. планирует увеличить 

чистую прибыль в 2,2 раза. Об этом сообщил и.о. директора завода Дмитрий 
Костюк, пишет "Зеркало недели".   

По словам Костюка, в 2016 г. завод получил 5 млн.грн. прибыли. Как отметил 
директор, завод имеет портфель заказов на 2,4 млрд.грн. "Завод, в частности, 
модернизирует оборудование Рогунской ГЭС (Таджикистан), идет работа над заказом для 
Днестровской ГАЭС. Подписывается контракт на разработку и поставку турбогенератора 
мощностью 200 МВт в Бангладеш", - сообщил Костюк. Как пишет издание zn.ua, несколько 
дней назад, повествуя о своем конфликте с премьером и о прочих неурядицах, глава Фонда 
госимущества Игорь Билоус мимоходом упомянул харьковский завод "Электротяжмаш", 
заявив, что у него заканчиваются контракты и его нужно срочно акционировать для 
дальнейшей приватизации. На "Электротяжмаше" упоминание о себе в таком контексте 
сочли, мягко говоря, неуместным. Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" 
(Харьков) - крупнейший в Украине производитель гидро - и турбогенераторов для гидро-, 
тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, 
шахтных подъемников и другого оборудования. Для такого гиганта, как "Электротяжмаш", 
подобные заявления чреваты не только репутационными рисками. Поэтому завод ответил 
Билоусу, что его информация устарела: за полтора года работы нового менеджмента 
предприятие собрало портфель заказов на 2,4 млрд грн. Работы хватит до 2021 г. Главное - 
не мешать кризисным менеджерам поставить завод на ноги. Команда управленцев под 
руководством и.о. директора Дмитрия Костюка, приступившая к работе летом 2015-го, 
считает, что ей удалось реанимировать убыточное предприятие и дать ему второй шанс. А 
начавшуюся с осени прошлого года информационную войну объясняют борьбой за завод, 
дела которого пошли на поправку. О прибыли на фоне убытков, репутационных и других 
рисках, судебных и уголовных делах бывших руководителей, о взаимодействии с 
Министерством экономического развития и торговли и о многом другом - разговор с и.о. 
директора "Электротяжмаша" Дмитрием КОСТЮКОМ.  

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua, gazeta.zn.ua 

 
 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ  

 
Завод "Фрунзе" после внедрения мер по кибербезопасности  

в 6 раз увеличил продажи через интернет 
24.02.2017 

Завод "Фрунзе" (Харьков) в 2016 г. увеличил продажи своей 
продукции через интернет до 5 млн грн, тогда как годом ранее эта цифра 
составляла 0,8 млн грн, сообщает пресс-служба предприятия. 

По словам председателя правления ПАО Александра Василенко, приводимым в 
сообщении, розничная интернет-торговля в прошлом году привела на завод около 3 тыс. 
клиентов. "Такая эффективность обеспечена, в частности, мерами по кибербезопасности 
предприятия, на которые завод был вынужден пойти в начале прошлого года из-за 
постоянных атак конкурентов из России. Сейчас ddos-атаки, перехват звонков и 
телефонный флуд стали практически невозможными, это сразу дало количественный 
прирост интернет-продаж", - цитирует пресс-служба А.Василенко. Он сообщил, что 
интернет-торговля для завода является перспективным направлением, и сейчас 
предприятие радикально обновляет все свои интернет-платформы, делая их более 
удобными для потребителя. "Мы уже запустили новый корпоративный сайт, сейчас 
создаются интегрированные с ним сайты филиалов и специализированные сайты по 
продаже конкретных товарных групп: сит и решет, систем ограждения, корзин для мусора, 
и т.д. Мы не намерены отдавать свою продукцию на другие сетевые платформы, хотим 
построить собственный интернет-магазин, крупнейший в своем сегменте, это задача на 
2017 год", - отметил он. А.Василенко добавил, что сейчас руководство стоит перед выбором, 
на какой бухгалтерско-производственной ИТ-платформе развивать интернет-продажи: 1С 
8 или IT-Enterprise. "Выбираем очень взвешенно, поскольку любое из этих решений 
повлечет расходы на миллионы гривень", - сказал он. Как сообщалось, в начале прошлого 
года "Завод Фрунзе" принял меры по повышению безопасности своих веб-ресурсов, чтобы 
оградить себя от постоянных кибератак с территории России. … 
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 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ 

 
ПАО "Полтавскавтоагрегат" завершил 2016г с  

чистой прибылью 18,5 млн грн   
23.02.2017 

ПАО "ПААЗ" по предварительным данным, завершил 2016 год с чистой 
прибылью в размере 18,47 млн грн, тогда как в 2015 году чистый убыток 
составлял 35,76 млн грн. 

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПААЗ, 
намеченному на 28 марта, непокрытый убыток на 1 января 2017 года составляет 129,74 
млн грн (на ту же дату 2016 года – 146,11 млн грн). Как сообщалось, в 2015 году завод 
сократил убыток почти в 2,5 раза к предыдущему году. Согласно публикации, текущие 
обязательства компании за прошлый год выросли незначительно, составив 866,81 млн грн, 
долгосрочные отсутствуют. Суммарная дебиторская задолженность завода выросла 
незначительно - до 491,18 млн грн. В целом активы увеличились на 2,8% - до 762,26 млн 
грн. Собственный капитал компании отрицательный – 104,53 млн грн. Численность 
персонала компании за год сократилась на 7,8%, или на 69 чел., - до 819 работников. ПААЗ, 
входящий в группу КРАЗ и являющийся стратегическим партнером ПАО "АвтоКрАЗ", - одно 
из крупных в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной 
аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, 
прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Как 
сообщалось, в 2016 году завод увеличил продажи на 8,6% по сравнению с 2015 годом - до 
143,2 млн грн, в том числе тормозной аппаратуры продано на 115 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. РОБОТОТЕХНІКА 
 КАБЕЛЬ 

Губернатор Одесской области Максим Степанов  
посетил «Тумен» 

20.02.2017 
20 февраля губернатор Одесской области Максим Степанов приехал с 

рабочим визитом в Черноморск. Первым объектом, который он посетил, 
стало предприятие «Тумен», производящее кабеля и провода.  

Как рассказал директор компании Руслан Корнисюк, основной филиал компании 
работает в Одессе, а в Черноморске открыли дочернее предприятие, на котором трудится 
15 человек. Здесь производят провода, которые применяются в строительстве, а также 
интернет-кабель. Второе направление является новым для компании. «На предприятии 
работают в основном местные жители. Более того, хочу сказать, что когда мы обратились к 
местным властям и рассказали, что нам нужна земля и что мы хотим открыть здесь 
предприятие, то встретили полное понимание и содействие с их стороны, - отметил Руслан 
Корнисюк. – Нам сказали, если вы будет развивать производство, создавать рабочие места 
и платить налоги, мы пойдем вам навстречу». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Завода «Тумен» 
   

Запорожский кабельный завод завершил 2016г с  
чистой прибылью 5,3 млн грн   

23.02.2017 
ПАО "Запорожский кабельный завод" (ЗКЗ), входящее в группу 

"Энергетический стандарт", завершило 2016 год, по предварительным 
данным, с чистой прибылью 5,28 млн грн, тогда как в 2015 году чистый 
убыток составил 8,82 млн грн. 

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания 
акционеров ПАО, намеченного на 29 марта, нераспределенная прибыль компании к началу 
текущего года составила 5,55 млн грн (годом ранее непокрытый убыток 0,72 млн грн). ЗКЗ 
за год нарастил текущие обязательства на 15,7% - до 195,71 млн грн, а долгосрочные 
выросли незначительно - до 8,26 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
увеличилась в 12,4 раза - до 67,55 млн грн, а активы в целом составляют 224,81 млн грн (на 
16,4% больше). Численность персонала на начало 2017 г. - 271 чел. ЗКЗ производит медную 
и алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию, применяемую в энергетике и 
электротехнической промышленности. Как сообщалось, в 2015 г. предприятие сократило 
чистый убыток почти вдвое, до 8,82 млн грн, чистый доход от реализации вырос на 26,5% - 
до 156 млн грн. Еще одно предприятие группы "Энергетический стандарт" – Запорожский 
завод сверхмощных трансформаторов (ПАО "Супер") в 2016 г. получило чистый убыток в 
размере 8,37 млн грн, что вдвое меньше, чем годом ранее. При этом нераспределенная 
прибыль к началу текущего года составила 72,47 млн грн (годом ранее - 79,45 млн грн). 
Текущие обязательства к началу года составляли 6 млн грн, долгосрочные – 5 млн грн. К 
началу 2017 года на заводе работало 76 человек против 89 годом ранее. Как сообщалось, по 
итогам 2015 г. завод сократил чистый доход в 33 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. - до 0,76 млн грн. Запорожский завод сверхмощных трансформаторов 
создан в 1989 г. Специализируется на выпуске силовых распределительных трансформа-
торов IV-VI габаритов. Основной его деятельностью в 2015 г. было производство трансфор-
маторов из давальческого сырья, при этом был изготовлен только один трансформатор. 
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 30 марта еще одного 
входящего в группу "Энергетический стандарт" предприятия – ПАО "Завод малогабаритных 
трансформаторов", оно завершило прошлый год с убытком 0,72 млн грн против 1,84 млн 
грн годом ранее. Нераспределенная прибыль Завода МГТ к 1 января 2017 г. составила 12,76 
млн грн (на ту же дату 2015 г. - 13,3 млн грн). Численность персонала компании за год 
сократилась на шесть человек, до 53 работников. ПАО "Завод МГТ" создан в 1991 г., 
является производителем силовых распределительных трансформаторов I и II габаритов 
мощностью до 1000 кВА. В 2015 г. его чистый доход вырос на 4%, до 21,4 млн грн. Более 
82% уставного капитала владеет ПАО "Запорожтрансформатор". 
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НАЕК «Енергоатом» замовив «Імпульсу» обладнання  

для Рівненської АЕС на 198 мільйонів 
19.02.2017 

ДП «НАЕК «Енергоатом» 14 лютого за результатами тендеру 
уклало угоду з ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання 
«Імпульс» про закупівлю обладнання на 197,90 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

У грудні для енергоблоків №1-2 Рівненської АЕС поставлять два комплекти 
поставарійної моніторингової системи та аварійних контрольно-вимірювальних приладів 
(ПТК ПАМС). Повний перелік обладнання додано. Підрядник навчить персонал замовника 
експлуатувати систему, буде присутній при монтажу, налагодженні та проведенні 
попередніх і приймальних випробувань. У травні-липні 2014 р. «Енергоатом» замовив 
«Імпульсу» два програмно-технічних комплекси ПАМС для енергоблоків №1-2 Запорізької 
АЕС за 63,75 млн грн. Однак тоді комплектність не була описана детально. Ціна нинішньої 
угоди на 30% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 283,87 млн грн. Єдиним допущеним 
конкурентом з вищою на відсоток ціною було ПАТ «Науково-виробниче підприємство 
«Радій» Євгенія Бахмача і швейцарської фірми «Ensol SA». ПП «Науково-виробнича фірма 
«Vd Mais» Володимира Давиденка не допустили до торгів через відсутність 
документального підтвердження виробників обладнання АКВП щодо можливості його 
виготовлення та постачання чи можливості використання учасником ТУ, а також наявності 
достатньої матеріально-технічної бази для повного циклу розробки та виготовлення ПТК 
ПАМС. Крім того, фірма не вказала деякі значення для технічних засобів вимірювання, не 
запропонувала контрольно-вимірювальну апаратуру та допоміжні технічні і програмні 
засоби для налагодження та калібрування вимірювальних каналів. «СНВО «Імпульс» 
належить кіпрській компанії «ІД&С (Індастріал Дівайсіз & Сістемз) Лімітед». Вона створена 
у вересні 2012 р. й записана на вірґінський офшор «Insat Corporation». Раніше акціонером 
«Імпульсу» через фірму «Імпульс-інвест» був екс-директор заводу Володимир Єлісєєв, який 
і зараз значиться його кінцевим бенефіціаром. У 2015 р. прокуратура відкрила кримінальне 
провадження проти посадовців «Енергоатома» та «Імпульсу» за підозрою у заволодінні 
коштів в особливо великих розмірах. У 2013-2014 рр. атомникам поставили бороміри, 
непридатні до використання, за що «Імпульсу» заплачено 54,02 млн грн. За даними 
слідства, частину цих коштів у сумі 22,10 млн грн. (40% від вартості підряду) «Імпульс» у 
подальшому перерахував фірмам з ознаками фіктивності – загалом є дані про 18 компаній. 
Крім того, компанія фігурувала у справі щодо закупівель Запорізької АЕС у ПАТ 
«Електропівденмонтаж-10». 
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 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА 

 
Huawei до 2017г откроет в Киеве научно- 

исследовательский центр   
22.02.2017 

Китайская Huawei Technologies Co, занимающая третье место в мире 
по объему продаж смартфонов, намерена до конца 2017 г. открыть в Киеве 
научно-исследовательский центр, сообщается в пресс-релизе МЭРТ. 

"Компания Huawei имеет значительный опыт внедрения цифровых технологий и мы 
хотим сотрудничать с Украиной, потому что здесь большой потенциал. Это могут быть 
облачные решения для медицины, электронного управления, безопасности городов, ЖКХ 
(проекты "Умный дом") и других отраслей", - отметил во время встречи с первым вице-
премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым 
президент Huawei по региону Центральная Азия и Кавказ Лю Хонджюн. По его словам, 
Украина имеет значительный потенциал в сфере развития цифровых проектов и 
технологий. Л.Хонджон добавил, что страна может осуществить цифровой скачок в 
использовании digital-возможностей, но для этого ей необходимо повысить эффективность 
использования радиочастот, внедрить связь 4G, упростить разрешительные процедуры для 
использования микро- и пико-базовых станций, широко применяющихся в ЕС. Во встрече 
также участвовали заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив, 
председатель комитета по вопросам информатизации и связи Верховной Рады Александра 
Данченко и директор "Huawei Украина" Чжоу Хаодзе. С.Кубив в свою очередь отметил, что 
цифровизация является ключевым направлением работы украинского правительства и 
перспективным направлением для инвестиций. 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.  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
НКМЗ в 2017г поставит рудоразмольную мельнику 

для Лебединского ГОКа в РФ 
23.02.2017 

ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ, 
Донецкая обл.) в текущем году поставит компании "Металлоинвест" 
(Москва, РФ), рудоразмольную мельницу, предназначенную для 
Лебединского ГОКа. 

Согласно пресс-релизу НКМЗ, контракт, стоимость которого не разглашается, 
заключен после победы НКМЗ в тендере, и в настоящее время завод приступает к его 
выполнению. На предприятии отмечают, что 640-тонная машина повышенной 
производительности стала второй крупнейшей на постсоветском пространстве мельницей 
ММС-9500х2900 (первая была отгружена несколько лет назад также для Лебединского 
ГОКа), и будет введена в эксплуатацию до конца года. Мельница относится к типу машин 
мокрого самоизмельчения, ее производительность увеличена на 10% по сравнению с 
подлежащей замене машиной. В компании напоминают, что рудоразмольные мельницы 
производства НКМЗ устанавливаются на старые фундаменты, что значительно экономит 
заказчику капитальные затраты. ПАО "НКМЗ" специализируется на выпуске прокатного, 
металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-
транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок. По 
предварительным данным, в 2016 году НКМЗ сократил чистую прибыль вдвое к 2015 году, 
до 460,3 млн грн. В 2015 году завод увеличил чистый доход на 15,2% по сравнению с 2014 
годом - до 2,97 млрд грн, на экспорт было поставлено около 80% продукции. 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
ПАО "Запорожтрансформатор" в 2016г  

сократил убыток почти втрое   
23.02.2017 

ПАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР), входящее в группу 
"Энергетический стандарт", завершило 2016 год, по предварительным 
данным, с чистым убытком в размере 931,25 млн грн, что в 2,9 раза 
меньше, чем в 2015 году. 

Как сообщалось, в 2015 г. чистый убыток компании составил 2 млрд 669 млн грн – на 
17% больше, чем годом ранее. Согласно опубликованной в прессе информации к повестке 
дня общего собрания акционеров ЗТР, намеченного на 30 марта, на 1 января 2017 года 
непокрытый убыток компании составил 5 млрд 742,8 млн грн (на ту же дату 2016 года – 4 
млрд 846,3 млн грн). Согласно публикации, за год компания увеличила текущие 
обязательства на 16,4% - до 9 млрд 247,32 млн грн, тогда как долгосрочные, незначительно 
сократившись, составили 145 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЗТР за год 
сократилась на 44%, составив 611,48 млн грн, а активы в целом увеличились на 10% - до 4 
млрд 077 млн грн. Численность персонала компании на 1 января 2017 года составила 2,641 
тыс. чел. – на 8,5%, или на 244 работника меньше, чем на ту же дату 2016 года (за 2015 год 
компания сократила 885 сотрудников). ЗТР имеет опыт поставок в 88 стран. Производит 
силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие 
реакторы. В 2015 году чистый доход сократился почти на 20% - до 1 млрд 095 млн грн. 
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Гройсман намерен сохранить "Турбоатом" под госконтролем  
и допускает продажу части акций  

23.02.2017 
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против полной 

приватизации ПАО "Турбоатом" (Харьков), но допускает продажу части 
акций из принадлежащего государству контрольного пакета в 75,224%. 

"Есть такие очень важные предприятия, как, например, "Турбоатом", на котором мы 
производим уникальную продукцию, и такие предприятия продавать полностью, я считаю, 
является недопустимым", – сказал премьер на брифинге после совещания по вопросам 
авиастроения на ПАО "ФЭД" (Харьков). "Но если мы при публичной продаже частичного 
пакета акций при контроле государства можем привлечь мировых производителей такой 
же продукции, я считаю, что это абсолютно нормально", - добавил В.Гройсман. По его 
словам, в партнерстве с мировыми лидерами отрасли "Турбоатом" получит возможность 
выйти на глобальный рынок. Глава правительства отметил, что в Украине есть 3,5 тыс. 
предприятий государственной формы собственности, и государство является плохим 
менеджером. "Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного 
оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок 
предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. В январе-сентябре 
2016 года предприятие сократило чистую прибыль в 2,2 раза к аналогичному периоду 2015 
года - до 587,37 млн грн, его чистый доход упал на 39,2% - до 1 млрд 263,4 млн грн. 
Корпорация Glencore International AG совместно с группой DCH Александра Ярославского 
заявила о планах участвовать в конкурсе по приватизации "Турбоатома" в случае его 
объявления, о чем уведомили президента Украины Петра Порошенко в рамках Всемирного 
экономического форума в Давосе 18 января этого года. В настоящее время более 16% акций 
"Турбоатома" владеют венчурные инвестфонды под управлением КУА "Сварог Эссет 
Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным.  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
ПАО "Кредмаш" в 2016г нарастил  

чистую прибыль на 77% 
23.02.2017 

ПАО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", 
Полтавская обл.), по предварительным данным, завершил 2016 год с 
чистой прибылью в размере 51,43 млн грн, что на 77,3% больше 
аналогичного показателя 2014 г. 

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества, 
намеченного на 31 марта, размер нераспределенной прибыли на 1 января 2017 г. совпадает 
с чистой прибылью. В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении полученной 
чистой прибыли и выплате дивидендов, а также перевыборов органов управления. Как 
сообщалось, в 2015 году "Кредмаш" сократил чистую прибыль на 43% по сравнению с 2013 
годом - до 29 млн грн. Согласно публикации, текущие обязательства завода за год выросли 
втрое, до 98,25 млн грн, долгосрочные немного выросли, но составляют только 0,78 млн 
грн. Суммарная дебиторская задолженность возросла почти вдвое, до 107,91 млн грн, 
активы в целом увеличились на 34,7% - до 422,84 млн грн. По состоянию на 1 января 2017 
года на предприятии работало 1,974 тыс. чел. - на 64 работника меньше, чем на ту же дату 
2016 года. "Кредмаш" специализируется на разработке и изготовлении 
асфальтосмесительных установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, 
автоцистерн, автобитумовозов, чугунного и стального литья, товаров народного 
потребления. Как сообщалось, по итогам 2016 года завод реализовал 32 асфальто- и 
грунтосмесительных установки (в 2015 году выпущено 29 ед. и продано 31 ед. - ИФ), а 
объем производства увеличил на 17%, до 498,4 млн грн.  
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«Укроборонпромівці» злили 91 мільйон за нібито  
існуюче обладнання – поліція 

20.02.2017 
Поліція підозрює, що посадові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» зі 

структури концерну «Укроборонпром» застосували схему експорту 
обладнання через фіктивні фірми та підприємців, яким було заплачено біля 
91 млн грн. 

Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду м. Харкова, куди слідчий 
звернувся в рамках кримінального провадження №12015220000000939. Досудовим 
розслідуванням встановлено, що з 2014 року на рахунки двох фізичних осіб-підприємців 
поступали  значні кошти від ТОВ «Хартех» і ТОВ «Технокомплектація» нібито-то за продаж 
ними радіокомпонентів та авіаційного обладнання. Потім цей товар фірми за договорами 
комісії з «Спецтехноекспорт» та контрактами держпідприємства з представниками 
іноземних держав поставили за кордон. Слідство встановило, що один з ФОП за поставки 
товару отримав 32 млн грн., а другий – біля 57 млн грн. Отримані гроші від цих двох ФОП 
перераховувалися на рахунки групи інших приватних підприємців з зазначенням «переказ 
коштів». Потім ці гроші знімалися готівкою в касах банків. За даними поліції, 
«Технокомплектація», «Хартех» та згадані два ФОП не були виробниками радіокомпонентів 
чи авіаційного обладнання. Колишня дружина фізособи-підприємця, на рахунок якого 
поступило 32 млн грн,  повідомила поліції, що він ніколи підприємницькою діяльністю не 
займався, офіційно не працював і зловживав алкоголем. Другий підприємець, яки й 
отримав біля 57 млн грн., повідомив, що в 2014 році та в 2016 році  за винагороду від 
малознайомих людей підписав документи у нотаріуса та в банку. Він запевнив, що не знав, 
що є підприємцем та директором контрагента «Спецтехноекспорту» – фірми 
«Технокомплектація». Слідство встановило, що офіційно цей підприємець поставляв 
продукцію «Хартех», яке далі продавало його «Спецтехноекспорту». Але залучений поліцією 
спеціаліст-бухгалтер у своєму висновку не підтвердив факту поставок обладнання на суму 
63,05 млн грн. Директором та засновником створеного у вересні 2014 р. ТОВ 
«Технокомплектація» є Леонід Рєпін з села Мурафа на Харківщині. Він також з 2014 року 
зареєстрований як ФОП. Це він в судовій ухвалі заявив поліції, що оформив підприємницьку 
діяльність за винагороду. Директором та засновником зареєстрованого в червні 2014 року 
ТОВ «Хартех» є харків’янин Артем Здоренко, раніше фірма була записана на Андрія Юрчика. 
В 2014 р. керівником «Спецтехноекспорту» був Ігор Гладуш, який багато років пропрацював 
в оборонному секторі. З 2015 року підприємством керує виходець з Одеси з Одеси Павло 
Барбул. Один з його заступників Владислав Бельбас раніше працював в «Богдан Схід Авто» 
Олега Гладковського. Це бізнес-партнер президента Петра Порошенка, який на посаді 
першого заступника секретаря СНБО курує оборонно-промисловий комплекс. Нагадаємо, в 
2015 році було відкрите кримінальне провадження про виплату «Спецтехноекспорт» 
фіктивних агентських на суму $3,59 млн. 
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ДК “УКРОБОРОНПРОМ” підписав нові експортні  
домовленості на IDEX-2017 

21.02.2017 
Делегація “Укроборонпрому” підписала низку нових експортних  

домовленостей та уклала Меморандуми про співпрацю в рамках роботи 
наймасштабнішої військової виставки IDEX-2017.  

“Українська зброя цінується на міжнародному ринку, адже вона відповідає викликам 
сучасності, а наші фахівці закладають в нові розробки досвід участі українських військових 
у гібридній війни. Розроблені у рекордні терміни безпілотні апарати отримали високу 
оцінку міжнародної спільноти та викликали інтерес до її придбання”, – зазначили в  
“Укроборонпромі”.  В перший день виставки делегація Концерну провела продуктивні 
переговори з представниками іноземних компаній та оборотних відмовств присутніх на 
виставці. Більшість нових домовленостей укладено в галузі бронетанкової та оптико-
електроної техніки.  Присутній на заході заступник Міністресва економічного розвитку і 
торгівлі Юрій Бровченко зауважив, що експортний потенціал “Укроборонпрому” дозволяє 
гідно представити нашу державу на міжнародній виставці. “Експортні домовленості – це 
валютні фінансові надходження до бюджету країни. Це інвестиція у розвиток всієї держави 
та, насамперед, в її оборонно-промисловий комплекс”, – підсумував Юрій Бровченко.  
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Керівництво "Poly Tchnologies inc." сподівається на розширення  
взаємовигідної співпраці з ДК "Укрспецекспорт" 

 
В рамках у часті у роботі виставки IDEX-2017 делегація ДК 

"Укрспецекспорт" на чолі з Генеральним директором П.Ю.Букіним провела 
зустріч з керівництвом компанії "Poly Tchnologies inc.". 

Це провідна китайська компанія, уповноважена центральним Урядом Китаю для 
здійснення експорту й імпорту товарів оборонного призначення для армії, флоту та 
військово-повітряних сил. Під час зустрічі, президент компанії Ванг Ксінг’є подякував за 
плідну співпрацю між "Poly Tchnologies inc." та ДК "Укрспецекспорт" і висловив сподівання 
на розширення взаємовигідної співпраці й збільшення обсягів обігу товарів, робіт та послуг 
між нашими компаніями у 2017 році. IDEX є єдиною міжнародною оборонною виставкою і 
конференцією в регіоні країн Близького Сходу та Північної Африки, яка демонструє новітні 
технології в сфері оборони на суші, на воді та у повітряному просторі. Виставка є 
унікальною платформою для налагодження і зміцнення відносин з представниками 
урядових відомств, підприємств сфери і збройних сил Близькосхідного регіону та Північної 
Африки. Відзначимо, в рамках першого дня виставки керівництвом ДК "Укрспецекспорт" 
проведено зустрічі з представниками ЗС Пакистану, в ході яких між українською та 
пакистанською сторонами було підписано 2 контракти на постачання 88 танкових прицілів 
та надання послуг з проведення пілотного капітального ремонту 5-ти танків Т-80УД в 
інтересах пакистанської армії. Підписання зазначених контрактів стало продовженням 
відповідних меморандумів, підписаних на виставці IDEAS-2016 (Пакистан) за участі 
міністра оборони України генерала армії України Полторака С.Т. IDEX є єдиною 
міжнародною оборонною виставкою і конференцією в регіоні країн Близького Сходу та 
Північної Африки, яка демонструє новітні технології в сфері оборони на суші, на воді та у 
повітряному просторі. Виставка є унікальною платформою для налагодження і зміцнення 
відносин з представниками урядових відомств, підприємств сфери і збройних сил 
Близькосхідного регіону та Північної Африки. IDEX проводиться під патронатом Його 
Високоповажності Шейха Халіфа Бін Заїда Аль Нахайяна - Президента ОАЕ і Верховного 
Головнокомандувача ЗС ОАЕ.  
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Україна зберегла 11 місце в рейтингу світових  
експортерів озброєнь SIPRI 

21.02.2017 
Обсяг експорту основних видів озброєнь України в 2016 р. становив 

528 млн дол., що забезпечило їй 11 місце в рейтингу експортерів озброєнь 
Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI). 

За оцінками європейських експертів, у 2016 році Україна експортувала озброєнь на 
52,86% більше порівняно з 2015 роком (347 млн дол.), коли вона була 11-ю в топ-рейтингу 
світових експортерів озброєнь SIPRI. За даними SIPRI, серед найбільших імпортерів 
українських озброєнь в 2016 році були РФ (32%, 169 млн дол.), КНР (17%, 90 млн дол.), ДР 
Конго (16,3%,86 млн дол.), Таїланд (12,7%, 67 млн дол.). У структурі експорту основних 
видів озброєнь наводяться: літаки (196 млн дол., 37%), бронетехніка (145 млн дол., 27,5%), 
двигуни (168 млн дол., 31,8%), ракети (19млн дол., 3,6%). Трійку лідерів світового рейтингу 
SIPRI в 2016 році, так само як і в 2015, очолили США з експортом 9,894 млрд дол., РФ (6,43 
млрд дол.), Німеччина (2,813 млрд дол.). За оцінками європейських експертів, до 2016 року 
Україна не імпортувала основні види озброєнь. Згідно з озвученими в січні держконцерном 
"Укроборонпром" даними, обсяг експорту озброєнь і продукції військового і спеціального 
призначення підприємствами держконцерну за підсумками 2016 р. зріс на 25% порівняно з 
2015 р. - до 756 млн дол. Як відомо, у 2014 році Україна припинила експорт до РФ товарів 
військового та подвійного призначення у зв'язку з російською агресією та анексією Криму.  
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Объединение "Лига оборонных предприятий" рассчитывает  
на поддержку правительства 

22.02.2017 
Объединение частных предприятий украинского ОПК "Лига 

оборонных предприятий Украины" рассчитывает на поддержку 
правительства в решении проблемы по приведению действующей системы 
ценообразования на оборонную продукцию к реалиям военного времени. 

Как сообщил исполнительный директор Лиги Валентин Бадрак, учитывая 
долгосрочный характер вызовов обороноспособности государства, а также стоящие перед 
ОПК задачи по перевооружению армии, обеспечивающий сегодня более 50% 
гособоронзаказа (ГОЗ) частный сектор "оборонки" настаивает на необходимости отмены 
действующих в отрасли ограничений рентабельности при производстве оборонной 
продукции. Собеседник агентства напомнил, что согласно принятому правительством в 
2011 году решению, ограничения рентабельности по комплектующим военной продукции 
составляют 5%, и 30% - по остальным затратам. "Тогда как в новейших образцах 
вооружений удельный вес комплектующих иностранного производства составляет в 
среднем 70%, расчетный уровень прибыли не превышает 10%, а реальный, с учетом темпов 
инфляции, - еще меньше", - уточнил он. Как подчеркнул В.Бадрак, для частных оборонных 
компаний, обеспечивающих за счет собственных средств и проведение НИОКР, и 
экспериментальное производство, а также несущих при этом риски неопределенности по 
объемам закупки оборонной продукции госзаказчиком, подобный уровень прибыли 
недопустим: "он деморализует, и не создает ничего, кроме основы для деградации и 
упадка", - сказал он. В этой связи исполнительный директор Лиги акцентировал, что в 
феврале Министерство обороны установило новые, еще более жесткие ограничения 
рентабельности при производстве оборонной продукции: по комплектующим ее 
допустимый уровень снижен в 5 раз - до 1%, по остальным затратам – до 20%. "В 
результате, расчетный уровень прибыли исполнителя ГОЗ, согласно установленным 
военным ведомством новым нормативам, уменьшен практически вдвое - до 5,4%", - 
констатировал он. "Можно назвать действующий в Украине подход к ценообразованию на 
оборонную продукцию "рудиментом советской эпохи". Однако, учитывая, что 2/3 ГОЗ 
сегодня обеспечивают именно частные оборонные компании, думаю, данный вопрос 
логичней рассматривать в плоскости рисков и угроз обороноспособности государства", - 
заметил В.Бадрак. Как сообщил собеседник агентства, Лига уже проинформировала по 
поводу данной ситуации ГШ ВСУ и правительство. "Рассчитываем на поддержку 
правительства, и неотложные меры по приведению действующей системы 
ценообразования на оборонную продукцию к реалиям военного времени", - отметил он. В 
числе первоочередных мер В.Бадрак выделил отмену недавних решений военного 
ведомства в этой сфере, пересмотр уже заключенных ОПК контрактов на поставку 
продукции в интересах военного ведомства, а также переход на прямые закупки 
госзаказчиком у ОПК оборонной продукции. Исполнительный директор Лиги выразил 
уверенность в неотвратимости реформы, действующей в Украине системы 
ценообразования на оборонную продукцию, добавив: "Ее сдерживание трудно пояснить". 
Созданное в конце 2016 года неправительственное объединение "Лига оборонных 
предприятий" объединяет несколько десятков частных оборонных компаний Украины. 
Главным направлением работы Лиги определено участие ее членов в эффективном и 
качественном перевооружении ВСУ. По данным украинского военного ведомства, в 2016 
году в структуре исполнителей ГОЗ более 50% составили частные оборонные компании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ДК “УКРОБОРОНПРОМ” вже розпочав виробництво  
техніки для ЗСУ під держгарантії 

22.02.2017 
Підприємства-учасники концерну “Укроборонпром” виготовлять, 

відремонтують та модернізують понад 600 одиниць військової техніки 
для українського війська за держгарантіями.  

Вже нині 10 заводів розпочали роботу за укладеними у такий спосіб контрактами. 
“Укроборонпром” завдяки підтримці Президента України, Уряду та Ради національної 
безпеки та оборони України  отримав фінансування виробництва оборонно-промислового 
комплексу кредитами під державні гарантії. У такий спосіб забезпечено армію більшою 
кількістю військової техніки та завантажено виробничі потужності вітчизняних 
підприємств”, – зазначили в Держконцерні. Перш за все розпочато роботу над 
бронетанковою технікою, це пояснюється довгим циклом її виготовлення. Окрім цієї 
техніки Концерн виготовлятиме ОВТ за оборонним замовленням та здійснюватиме ремонт 
та відновлення вже існуючого. Нагадаємо, що Концерн виконав державне оборонне 
замовлення 2016 на 100%. За ним від “Укроборонпрому” військовим передано 2139 
одиниць нового та модернізованого ОВТ. З них бронетанкової техніки – 109 одиниць; 
озброєння повітряних сил та ППО – 36 одиниць; ракетно-артилерійського – 766 одиниць, а 
ракет та боєприпасів – 712; спеціальної техніки, це засоби зв`язку, радіоелектронної 
боротьби та навігації – 516 одиниць. 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Аналітики внесли український “ФАНТОМ” до Топ-5  

новинок виставки IDEX-2017 
22.02.2017 

Безпілотний БТР “Фантом”, від ДП “Спецтехноекспорт”, який був 
представлений на IDEX-2017, потрапив до ТОП-5 рейтингу аналітичного 
видання Defence Blog, як найбільш цікава бойова машина. 

У рейтингу з п‘яти найсучасніших розробок у сфері бронетехніки, вітчизняний 
беспілотний БТР “обігнав” турецьку БМП Kaplan-20 зі 105-мм гарматою, колісну БМП 
Rabdan з Об‘єднаних Арабських еміратів та сербський броньовик Milosh BOV M16. 
“Розробники інтегрували систему протитанкові ракети “Бар’єр” у “Фантом”. З таким 
озброєнням, майже невидимий і мобільний “Фантом” здатний вражати важкі і легкі 
броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 м. Також, “Фантом” оснащений стабілізованою 
платформою для різних видів озброєння. Вогневі випробування “Фантому” з кулеметом 
калібру 12,7 мм підтвердили високу ефективність нової розробки”, – пише видання. 
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Прем'єр-міністр ознайомився з роботою Заводу  
ім.. В. О. Малишева у Харкові 

23.02.2017 
У рамках робочої поїздки до Харківської області Прем'єр-міністр 

України Володимир Гройсман ознайомився з роботою державного 
підприємства «Завод імені В. О. Малишева». 

Глава Уряду відвідав виробничі потужності заводу та оглянув техніку, що 
знаходиться у виробництві та на ремонті. Він також оглянув демонстраційний виїзд танка 
«Оплот». Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" було засноване у 1895 році як 
паровозобудівне підприємство. Одне з найбільших у Росії і колишньому СРСР, воно згодом 
стало випускати двигуни (1911 рік), сільськогосподарську (1909 рік) та вугледобувну 
техніку (1922 рік), трактори (1924 рік), танки та тягачі (1927 рік). Бронетанкобудування 
стало пріоритетним напрямком у діяльності підприємства. Вже в довоєнний період воно 
прославилося середнім танком Т-34 та двигуном до нього В-2. На даний момент завод, 
спільно зі своїми партнерами - конструкторськими бюро КП ХКБМ ім. Морозова і КП ХКБД 
пропонує і реалізує на зовнішньому ринку цілий ряд бронетехніки  
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ХКБМ продемонстрировалы  
танк Оплот-М 

23.02.2017 
Во время визита в Харьков и посещения местных танкостроителей 

главе Правительства продемоснструвалы новейший образец вооружения 
танк БМ "Оплот", який производится в интересах иностранного заказчика. 

Военные продемонстрировалы танк "Оплот" в движении. Соответствующее видео в  
Facebook  Опубликовал Премьер-министр Владимир Гройсман, який присутствовало на 
осмотре танка. На видео видно, как танк осуществляет маневры: развороты, изменение 
направления движения, вращения башни и тому подобное. Напомним, Пакистан намерений 
выпустить новый танк Al-Khalid 2 с использованием украинских двигателей, и привлечь к 
работе над новыми танками украинских специалистов. На выставке IDEAS 2016 был 
заключен договор о поставке новых двигателей 6ТД-3 производства ХКБМ, между 
Укрспецэкспорт и пакистанской компанией Heavy Industries Taxila (HIT).  
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 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
Для ракети “Циклон-4М” збудують  

космодром в Канаді 
22.02.2017 

У Канаді зареєстрували компанію з українськими та 
американськими коріннями “Maritime Launch Services”. Виконавчим 
директором компанії є Джон Ізелла, який має 35-річний досвід інженера та 
бізнесмена в космічній галузі.  

Відомо, що він жив та працював в Україні. І досі співпрацює з КБ “Південне”, яке є 
ключовим учасником нового космічного проекту. Ізелла нині в Канаді, де провів 26 робочих 
зустрічей з місцевою та федеральною владою. Нова Шотландія ідеально підходить для 
запуску космічних ракет. Адже має тисячі кілометрів океану на сході. Тож, якщо після пуску 
щось піде не так – ракета впаде в океан. Окрім фактору безпеки, Нова Шотландія ідеально 
підходить для відправки корисного навантаження на сонячно-синхронну та низьку 
навколоземну орбіти. Планується взяти в оренду на 20 років місцину Кансо-Хейзел Хіл. За 
словами Ізелли у них були позитивні переговори з урядом щодо цього. Спершу розглядався 
варіант створення космодрому на території США. Однак після перемоги Трампа, який 
сповідує протекціонізм, проект з українською, а не американською ракетою в такому разі 
був би під сумнівом. Компанія MLS планує надавати послуги з доставки корисних вантажів 
вагою до 5000 кг на низьку навколоземну орбіту на висоту 600 км. Очікувана вартість пуску 
– 45 млн. дол. За ті ж кошти планується послуга з доставки вантажів до 3350 кг на сонячно-
синхронну орбіту ( 600-800 км). КБ “Південне” та завод “Південмаш” створять для MLS нову 
ракету – “Циклон-4М”. Розгінний блок та головний обтікач залишаться від “Циклона-4”. 
Перша ступінь буде від сімейства ракет “Зеніт”. Таким чином, MLS орієнтується на доставку 
вантажів середнього класу. За словами, Ізелли їх бізнес-план дуже консервативний. І якщо 
інвестори не погодяться з ним, вони просто відмовляться від Нової Шотландії та 
шукатимуть іншу локацію. Серед конкурентів у середньому класі MSL бачить російську 
Ангару та індійську PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle). Вартість запуску проекту Ізелла 
оцінює в $110 млн. Рішення щодо практичного втілення проекту буде ухвалено в березні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.in.ua 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Украина представила новый легкий  

ударный вертолет КТ-112 
20.02.2017 

Государственная внешнеторговая и инвестиционная фирма 
"Укринмаш", входящая в состав концерна Укроборонпром, представила 
концепт нового легкого ударного вертолета КТ-112 

На стенде Укроборонпрома на выставке iDEX 2017 Абу-Даби был представлен макет 
нового многофункциональном вертолета КТ-112УД с противотанковым Ракетными 
комплексом "Барьер-В" и ракетами класса воздух-воздух для поражения воздушных целей 
типа вторых вертолетов или беспилотных летательных аппаратов. Новая модификация КТ-
112УД является улучшенной версией вертолета КТ-112 «Кадет» разработки КБ 
«Вертикаль». Новый вертолет будет оснащается двумя двигателями Rotax 914 мощностью 
в 115 л.с., что дозволит развивать вертолета максимальную скорость в 200 км / ч.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uprom.info 
 

Завод «МіГремонт» реанімував ще  
одну пташку – Су-27УБ 

22.02.2017 
Хороші новини на тему зміцнення обороноздатності країни 

продовжують надходити і, цього разу, вони стосуються наших ПС ЗСУ. Про 
це повідомляє INVADERS, передає navkolonas.com 

Так, у розпорядженні порталу MilitaryAviation.in.UA з’явилося фото прямо з обителі 
ЗДАРЗ «МіГремонт», де засвітився черговий відремонтований борт, а саме Су-27УБ б/н 67, 
причому вже в піксельному камуфляжі. Даний винищувач Су-27УБ №67 с/н 96310422070 
1990 року випуску, почав свій шлях до відновлення ще в другій половині 2015 року та за 
повідомленнями MilitaryAviation.in.UA, після тривалого простою в Миргороді, був 
транспортований в Запоріжжя на ЗДАРЗ «МіГремонт». І ось, початок 2017 року, а пташка 
вже готова підкорювати повітряні простори. Нагадаємо, що трохи більше тижня тому, 
спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що МО України має намір в 2017 році 
відремонтувати і модернізувати 60 військових літаків і вертольотів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами navkolonas.com 
 

Ан-178 пройшов випробування на завантаження/розвантаження  
авіаційних вантажних контейнерів 

22.02.2017 
В рамках програми наземних випробувань транспортного літака Ан-

178 було виконано випробування з завантаження?розвантаження 
авіаційних вантажних контейнерів та паллет.  

З цією метою у вантажній кабіні літака було встановлено роликове обладнання що 
складається з двох гілок замкових балок з ригельними замками і чотирьох гілок роликових 
доріжок з торцевими замками, що забезпечують кріплення авіаційних вантажних 
контейнерів і паллет. Завантаження-розвантаження контейнерів та паллет здійснювалось 
за допомогою вилкового навантажувача вантажопідйомністю 7т, обладнаного роликовими 
подовжувачами вил. Результати випробувань підтвердили заявлені можливості літака з 
завантаження-розвантаження, розміщення і кріплення авіаційних вантажних контейнерів 
та паллет у вантажній кабіні літака. На сьогодні Ан-178 здійснив 115 польотів загальною 
тривалістю понад 194 години, враховуючи попередній етап льотних випробувань на 
великих кутах атаки. Під час виконання льотних випробувань були підтверджені основні 
льотно?технічні характеристики, які були закладені при проектуванні літака. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: 3D екскурсія по найбільшому у 
світі транспортному літаку Ан-225 "Мрія" >>> 

За матеріалами прес-центру ДП «АНТОНОВ» 
 

Правительство намерено в марте утвердить программу  
развития авиаотрасли-2020  

23.02.2017 
Кабинет министров Украины намерен в марте утвердить 

программу развития украинской авиаотрасли на период до 2020 года, 
сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Уже создана программа развития авиаотрасли до 2020 года. Программа создана не 
только чиновниками, а главное – реальными производственниками, институтами, и мы в 
марте месяце эту программу примем", - сказал премьер на брифинге после совещания по 
вопросам авиастроения на ПАО "ФЭД" (Харьков) в четверг. В.Гройсман отметил, что в 
данной сфере важны инвестиции в современные технологии. По его словам, в сфере 
самолетостроения работают как государственные, так и частные компании, усилия 
которых необходимо объединить.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Гройсман надеется, что новый менеджмент выведет  
из кризиса Харьковский авиазавод   

23.02.2017 
Смена менеджмента Харьковского государственного авиационного 

производственного предприятия (ХГАПП) должна стать первым шагом по 
выводу завода из кризиса, считает премьер-министр Украины. 

"Недавно "Укроборонпром" сменил менеджмент компании, и я считаю, 
что это должно стать первым шагом, чтобы вывести компанию из кризиса", - сказал 
В.Гройсман. Он подчеркнул, что выступает за сохранение авиазавода. Вместе с тем он 
уклонился от ответа на вопрос, должен ли ХГАПП остаться самостоятельным 
предприятием. "Это вопрос технологического процесса и хозяйственной деятельности. 
Новый менеджмент даст рекомендации, как взаимодействовать (с другими предприятиями 
отрасли - ИФ), но точно в кооперации", - сказал В.Гройсман. Как сообщили корреспонденту 
агентства "Интерфакс-Украина" на ХГАПП, генеральным директором предприятия стал 
Александр Кривоконь. В 2005-2006 Кривоконь был директором Харьковского тракторного 
завода. Он также на разных должностях на "Южмаше" и ГП "Завод им.Малышева". Как 
сообщалось, 16 июня 2015 г. правительство Украины передало ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" 
из состава ГАК "Антонов" в состав государственного концерна "Укроборонпром". Согласно 
постановлению правительства №393 от 15 июня, целостные имущественные комплексы 
ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" передаются из управления Министерства экономического 
развития и торговли в управление "Укроборонпрома". ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" вместе с 
ГП "Антонов" с 2008 г. по решению Кабмина входили в состав ГАК "Антонов". 
Постановлением правительства от 31 марта ГП "Антонов" было передано в состав 
"Укроборонпрома". ХГАПП – одно из ведущих предприятий авиапрома Украины, серийный 
изготовитель многоцелевого Ан-74, а также ближнемагистрального Ан-140. С 22 июля 2015 
г. исполнение обязанностей гендиректора предприятия возложено на Игоря Сунцова.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 
УЗ отменила тендеры на закупку 1,5 тыс. полувагонов  

из 3 тыс. из-за отсутствия заявок 
20.02.2017 

Филиал "Дарницкий вагоноремонтный завод" ПАО "Укрзализныця" в 
связи с подачей менее двух заявок отменил четыре тендера на закупку в общей 
сложности 1,5 тыс. полувагонов на ожидаемую сумму почти 1,5 млрд грн. 

Согласно информации на портале Prozorro, соответствующее решение принято 20 
февраля. Напомним, 8 тендеров на закупку 3 тыс. полувагонов общего назначения на сумму 
почти 3 млрд грн были объявлены 18 января, срок подачи заявок 20-24 февраля. Вагоны 
планировалось поставить в первом полугодии 2017 г. партиями по 50 ед. Ранее украинские 
производители железнодорожных вагонов просили УЗ не затягивать с проведением 
тендеров на закупку вагонов (провести их в первом полугодии) с учетом длительного срока 
их изготовления. "Укрзализныця" заявляла, что планирует в течение пяти лет 
профинансировать модернизацию и покупку подвижного состава более чем на 108 млрд 
грн, в частности купить или отремонтировать 96 тыс. единиц подвижного состава.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Завод Юрушева за 101 мільйон відремонтує десять пасажирських  
вагонів з улаштуванням відео нагляду 

20.02.2017 
Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця» 14 лютого за результатами тендеру уклала дві угоди з ПАТ 
«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» 

Мова йде про угоди щодо капітально-відновлювального ремонту пасажирських 
вагонів на загальну суму 101,22 млн грн., повідомляється у системі «Прозорро». Мають 
відремонтувати п’ять купейних вагонів та п’ять вагонів СВ по 10,12 млн грн. за штуку. За 
суму, виділену на покращення одного пасажирського вагону, «Укрзалізниця» могла б 
придбати десять вантажних вагонів по 0,95 млн грн., яких наразі не вистачає для 
нормального функціонування найприбутковішого сектору залізниці – вантажних 
перевезень. Усі вони будуть обладнані вакуумними туалетами, душовими установками для 
персоналу, системами радіофікації, пожежогасіння, кондиціювання повітря, виклику 
провідника та відеоспостереження з функцією архівації даних, а також мікрохвильовою 
піччю, холодильником і кавоваркою. У купейних вагонах встановлять радіотрансляційну 
мережу, а у спальних – телевізори в кожному купе з USB та Wi-Fi. Вартість устаткування та 
запчастин для цих вагонів у договорі з ремонтним заводом не вказана. За калькуляцією, із 
загальної суми угод на прибуток піде майже 10%, або 10,01 млн грн. Проплати по угоді 
почнуть здійснювати після затвердження фінплану залізниці. Передбачено аванс 50%. 
«Дніпровагонрембуд» на 98% належить ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест», яке записане на 
однойменне ТОВ донецького бізнесмена Леоніда Юрушева. До наглядової ради заводу 
входять дружина Юрушева Наталія та його дочки Єлизавета й Анастасія. У 2015 році ДП 
«Придніпровська залізниця» через суд стягнула з переможця 2,21 млн грн. штрафу за 
затримку ремонту вагонів, які мали використовувати на прибутковому московському 
напрямку. Нині єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,02% було ТОВ «Харківський 
вагонобудівний завод». Обидва учасники не знижували ціни під час аукціонів. Нагадаємо, у 
грудні 2016 року філія «Центр забезпечення виробництва» замовила «Юнікону» запчастин 
до пасажирських вагонів на 84,47 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Hyundai Rotem заинтересована в дальнейшей  
сервисной поддержке в Украине   

22.02.2017 
Hyundai Rotem заинтересована в пролонгировании договора с ПАО 

"Укрзализныця" на сервисное обслуживание поездов ее производства, 
курсирующих в Украине, сообщил проект-менеджер компании Закария Полат. 

"С "Укрзализныцей" ведутся переговоры относительно продления контракта на 
сервисное обслуживание. Также мы заинтересованы в сервисном обслуживании поездов 
Skoda и модернизации других поездов, поскольку имеем опыт модернизации в других 
странах", - сказал он журналистам в ходе мероприятия, посвященного пятилетию работы 
филиала "Укрзализныци" – "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) в 
среду. З.Полат отметил, что с самого начала сотрудничества компании с "Укрзализныцей" 
обсуждается возможность производства поездов Hyundai в Украине, однако сегодняшняя 
ситуация в Украине, в частности на востоке страны, оттягивает этот вопрос переводя его в 
плоскость планов на дальнее будущее. Как сообщалось, Украина в рамках развития 
скоростного ж/д движения, в преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2012, 
приобрела 10 электропоездов HRCS-2 производства компании Hyundai Rotem класса 
"Интерсити+", первая поездка была совершена 27 мая 2012 г. сообщением Киев – Харьков. 
Указанные поезда находятся в оперировании УЖСК, в парк которой, помимо поездов 
Hyundai, входят два электропоезда "Тарпан" и два межрегиональных поезда локомотивной 
тяги из пяти вагонов отечественного производства ПАО "Крюковский вагоностроительный 
завод", а также два двухэтажных поезда чешского производства Skoda.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Кто и для кого может производить  
грузовые вагоны в Украине 

22.02.2017 
Прошлый год стал для украинского вагоностроения переломным. 

После многолетнего спада объемов производства выпуск грузовых 
вагонов существенно увеличился.  

По данным Госстата Украины, этот показатель вырос более чем в 2,5 раза, до 
2811 вагонов. В том числе 867 вагонов (почти 31% от годового показателя) выпущено в 
декабре 2016 г. Представители Крюковского ВСЗ (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) 
уточняют, что в прошлом году произведено 2756 железнодорожных вагонов. Расхождение с 
Госстатом, вероятнее всего, объясняется тем, что в ведомстве по данной статье учитывают 
также другие виды техники. На фоне рекордного 2011 г., когда все вагоностроительные 
заводы Украины произвели почти 52 тыс. вагонов, это мизер. Однако с учетом событий 
последних лет - обнадеживающий результат. Что же произошло с украинским 
вагоностроением за эти годы? Основной фактор влияния - потеря рынка Российской 
Федерации. Именно туда отправлялось 85-90% выпущенных в нашей стране полувагонов, 
хопперов цистерн и другого подвижного состава. Однако после того как в России были 
построены несколько новых предприятий, украинским вагонам не нашлось там места. И 
это случилось еще до аннексии Крыма и начала оккупации Донбасса. В КВСЗ отмечают, что 
если в 2011 г. экспортная выручка этого сектора экономики превысила $2727 млн, то по 
итогам 2016-го показатель сократился до $28,5 млн. Основным заказчиком отечественного 
вагоностроения стало ПАО "Укрзализнця" (УЗ), которое в 2017 году планирует купить и 
произвести на собственных мощностях около 9 тыс. грузовых вагонов. А план закупок до 
2021 года составляет около 35 тыс. единиц. 
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Кто же может претендовать на выполнение этих заказов? В Украине 
существует полтора десятка производителей грузовых вагонов. Крупнейшие из них - 
Крюковский ВСЗ, предприятия "Азовмашинвест Холдинга" (Мариуполь Донецкой обл.), 
"Днепровагонмаш" (Каменское Днепропетровской обл.) и Стахановский ВСЗ (СВСЗ, 
Стаханов Луганской обл.). Отдельно выделим "Укрзализныцю", в составе которой 
действуют три производственные площадки - Дарницкий ВРЗ (Киев), Стрыйский ВРЗ 
(Стрый Львовской обл.) и Панютинский ВРЗ (Панютино Харьковской обл.). С начала 
военных действий в Луганской и Донецкой обл. украинское машиностроение потеряло два 
крупных вагоностроительных предприятия. Это Стахановский ВСЗ Константина Жеваго и 
линия по производству полувагонов ЧАО "Донецксталь - МЗ" (ДонМЗ) Виктора Нусенкиса. 
Если СВСЗ - давний участник рынка со множеством собственных разработок в этой сфере, 
то ДонМЗ фактически был новичком. Собственное производство годовой мощностью в 
1000 полувагонов донецкие металлурги создали лишь в 2012 г. Также в прифронтовой зоне 
расположены "Попаснянский ВРЗ" (Попасная, Луганская обл.) и гигант машиностроения - 
"Азовобщемаш" (Мариуполь, входит в "Азовмашинвест Холдинг"). Если первое 
предприятие худо-бедно работает, то вагоностроительные мощности мариупольского 
холдинга простаивают достаточно давно из-за финансовых сложностей акционеров. 

Кто же сейчас является лидером отрасли? Более половины из 2,8 тысяч вагонов, 
произведенных в 2016 г., приходится на КВСЗ. По данным предприятия, в прошлом году на 
его мощностях выпущено 1576 грузовых и 9 пассажирских вагонов. Примечательно, что 
крупнейшим клиентом стала не "Укрзализныця". Так, в I полугодии выполнен контракт с 
Туркменистаном на 750 полувагонов и крытых вагонов. В декабре КВСЗ поставил в адрес 
"Укрзализныци" 350 полувагонов. Также известно о поставке хопперов-зерновозов 
частным операторам, другой специализированной техники - металлургам. Вероятнее всего, 
и в текущем году предприятие тоже будет ориентироваться на УЗ и Туркменистан, 
который в первом квартале 2017 года может объявить еще один тендер на 750 вагонов. С 
учетом прошлогоднего опыта у КВСЗ высокие шансы стать его победителем. С большим 
отставанием от крюковчан прошлый год закончили "Днепровагонмаш" Сергея Тигипко и 
"Попаснянский ВРЗ", который является партнером ж/д оператора "Лемтранс" (входит в 
СКМ Рината Ахметова). В декабре эти предприятия по заказу УЗ выпустили 250 и 50 
вагонов соответственно. Среди тех, кто претендовал на тендеры УЗ, был еще "Опытно-
механический завод "Карпаты" (Львовская обл.), но он так и не получил заказы. Отметим, 
что на собственных мощностях УЗ в 2016 году произвела 398 полувагонов (по данным 
КВСЗ, 419 ед.). План на 2017 год - построить 3000 полувагонов на трех промплощадках. По 
словам члена правления ПАО "Укрзализныци" Иренеуша Василевского, именно такое 
количество является оптимальным для выполнения заводами еще и ремонтных работ. 
5890 полувагонов УЗ планирует закупить у сторонних производителей. В начале года 
компания даже объявила тендеры на закупку 3000 вагонов. Однако они не состоялись из-за 
отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. Сегодня появилось заявление 
председателя наблюдательного совета КВСЗ Владимира Приходько, из которого можно 
сделать вывод, что "Укрзализныця" сформировала условия, которые вагоностроительные 
предприятия не могут выполнить по экономическим причинам. Цена вопроса измеряется 
миллиардами гривень, поэтому борьба за выполнение контрактов предстоит серьезная. 
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Глава Крюківського ВСЗ звинувачує "Укрзалізницю" в зриві тендеру 
 на 3 тис. піввагонів на користь власним заводам 

22.02.2017 
ПАТ "Укрзалізниця" занизила ціни на піввагони в рамках 

оголошеного 18 січня ряду тендерів на 3 тис. піввагонів, що фактично 
унеможливило участь у ньому українських вагонобудівних заводів, ціни на 
продукцію яких виросли з урахуванням зростання цін на комплектуючі і 
енергоносії, і призвело до зриву тендера, вважає глава наглядової ради ПАТ 
"Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) Володимир Приходько. 

"На підставі проведеного УЗ" глибокого "аналізу цін на напіввагон на національному 
і міжнародному ринках і фінплану УЗ на 2017 рік, була запропонована" підвищена "у 
порівнянні з 2016 роком на 40,4 тис. грн ціна. Але в 2017 році тільки ціни на велике вагонне 
литво виросли більш ніж на 50 тис. грн. А що ж робити з підвищенням цін на інші види 
українських матеріалів, комплектуючих, енергоносіїв? що робити з необхідним 
обов'язковим підвищенням мінімальної зарплати до 3200 грн? ", - зазначає член 
Нацкомітету розвитку промисловості В .Пріходько в опублікованій на сайті підприємства 
заяві. За його оцінкою, в кінцевому підсумку в середньому на кожному вагоні тільки прямі 
збитки (при відсутності прибутку на контракті як такої) перевищують 42,7 тис. грн, а на 3 
тис. вагонів - відповідно понад 128 млн. "Не знати про ціни на український метал і 
комплектуючі для вагонобудування керівництво" УЗ "не могло, адже воно намагалося 
домовитися з металургами на нараді в" УЗ "27 січня, але з цього нічого не вийшло. 
Машинобудівники офіційно пропонували залізничникам розглянути порядок формування 
цін на заводах-виробниках, ознайомитися з договорами поставки матеріалів і 
комплектуючих, цінами на них, проте керівництво "УЗ" відмовилося розглядати ці питання, 
хоча ще був час до проведення тендеру ", - підкреслює В. Приходько. Він зазначає, що 
випуск моделі піввагонів, на які оголошено тендер, було розпочато ще в 1998 році, з 
подальшою модернізацією підшипникового вузла візка. "Укрзалізниця" виготовляє на своїх 
ремонтних заводах напіввагони такого ж технічного рівня, і випустила на магістралі 
України за січень 2017 роки тільки 54 вагона ", - відзначає глава наглядової ради КВБЗ. При 
цьому він вважає, що випускати "неіноваційні" вагони за певною "Укрзалізницею" ціною 
ремонтним заводам допомагає, зокрема, компенсація збитків через економічні механізми 
"УЗ"; значною мірою - списання зарплати на замовлення по ремонтам (чого позбавлені 
вітчизняні машинобудівники). "А, в основному, нарощуючи збитки, руйнуючи основні 
фонди, в надії на кращі майбутні часи у відносинах зі своїм керівництвом в" УЗ ". Зате 
завжди можна сказати вітчизняним машинобудівникам: подивіться на ціни на нові 
напіввагони ремонтних заводів - вони ж можуть вкластися в ціну завдання, а ви? ", - 
резюмує В. Приходько. "Складається враження, що" УЗ "штучно підштовхує підприємства 
національного транспортного машинобудування до відмови від участі в тендері через 
заниження конкурсної ціни, щоб зірвати тендер, але з вини машинобудівників", - додає він. 
Крім того, В. Приходько інформує, що "в правлінні" УЗ "лунають голоси про зняття з 
порядку денного питання повторного проведення тендеру із закупівлі 3000 піввагонів" і 
видачу в цьому році додаткового незначного замовлення вагоноремонтним заводам УЗ 
натомість тендеру, який не відбувся. "І це в ситуації, коли ремонтні заводи валять не тільки 
раніше видане їм на 2017 рік завдання по виготовленню 3 тис. піввагонів застарілої моделі, 
але і свої," рідні "види ремонтів", - обурюється глава наглядової ради КВБЗ. За його словами, 
головною причиною, що призвела до такої ситуації в "Укрзалізниці", називають складності 
з прийняттям рішення про підвищення тарифів на вантажоперевезення в 2017 році, і 
"повторне непроведення тендеру може бути використано" УЗ ", як свого роду важіль у 
вирішенні проблеми підвищення тарифів ". "Виходить, машинобудівники знову стають 
заручниками фінансових ігор сировинників і залізничників", - вважає В. Приходько. При 
цьому він додає, що, незважаючи на вказівки уряду із закупівлі інноваційних вагонів, 
"Укрзалізниця" продовжує замовляти вагони застарілої конструкції. Він також вважає, що 
не краща складається ситуація з тендерами на поставку в 2017 році пасажирського 
транспорту (вагони локомотивної тяги, міжрегіональні поїзди локомотивної тяги, 
Тривагонні дизель-поїзда) - на сьогодні не оголошений жоден тендер, а технічний рівень 
закуповуваних пасажирських вагонів локомотивної тяги з урахуванням застосування 
застарілих конструкцій вагонних візків не відповідає власній програмі "УЗ" оновлення 

рухомого складу. На його думку, в ситуацію мають втрутитися Мінекономрозвиток, а 
можливо і Кабінет міністрів. Як повідомлялося, 20 лютого через відсутність заявок 
"Укрзалізниця" скасувала чотири тендери на закупівлю в цілому 1,5 тис. піввагонів на 
очікувану суму майже 1,5 млрд грн, а на торги із закупівлі ще 1,5 тис. піввагонів термін 
прийому заявок закінчується 24 лютого. Вагони вантажопідйомністю 70 тонн планувалося 
поставити в першому півріччі поточного року партіями по 50 од. Раніше українські 
виробники просили "Укрзалізницю" не затягувати з проведенням тендерів на закупівлю 
вагонів з урахуванням тривалого терміну їх виготовлення. У вересні 2016 року "УЗ" 
оголошувала тендер на закупівлю 1 тис. піввагонів на загальну суму 978 млн грн, однак три 
тендера на 350 піввагонів були скасовані, оскільки на них було подано менше двох заявок. 
"Кризовий стан потужностей і персоналу національних машинобудівників не дозволили їм 
взяти на грудень 2016 року весь замовлення", - коментує ситуацію В. Приходько. КВБЗ тому 
повинен поставити 350 піввагонів за 342,18 млн грн (ще 250 вагонів "Дніпровагонмаш" за 
244,347 млн грн, Попаснянський ВРЗ - 50 напіввагонів на 48,846 млн грн). В. Приходько 
нагадує, що ще в 2011 році українські виробники випустили 51,717 тис. вантажних вагонів 
(44,4% від усього виробництва СНД), з яких понад 88% продано на експорт (понад $ 2,727 
млрд експортної виручки), а потім пішов трирічний простий , і в 2016 році виробництво 
впало до 2,756 тис. вагонів (експортні надходження $ 28,5 млн), а чисельність працюючих в 
галузі скоротилася вдвічі. КВБЗ поки не оголошував результатів виробництва вагонів в 
2016 році і планів на поточний рік. ПАТ "Укрзалізниця" протягом п'яти років планує 
профінансувати модернізацію і закупівлю рухомого складу більш ніж на 108 млрд грн, 
зокрема купити або відремонтувати 96 тис. одиниць рухомого складу.  
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Сколько должен стоить грузовой  
полувагон 

25.02.2017 
ПАО "Укрзализныця" (УЗ) предлагает экономически обоснованную 

ожидаемую стоимость закупки полувагонов. "Она соответствует 
тенденциям рынка и доказана себестоимости изготовления на собственных 
производственных мощностях общества.  

 
Компания считает необъективными обвинения одного из производителей в 

занижении цены полувагонов, указанной в тендерах филиала "Дарницкий 
вагоноремонтный завод" в электронной системе публичных закупок "ProZorro", которые 
были объявлены 18 января", - говорится в сообщении УЗ со ссылкой на члена правления 
компании Иренеуша Василевского. Из-за отсутствия заявок от вагоностроителей, 
"Укрзализныця" отменила тендеры на закупку 3000 полувагонов на общую сумму почти 3 
млрд грн. Однако компания намерена построить в 2017 году на собственных мощностях 
3000 вагонов. ""Укрзализныця" осуществляет мониторинг рынка и ожидаемая стоимость, 
указанная в тендерах на закупку 3 тыс. полувагонов, которые должны были состояться 20 и 
24 февраля 2017 г., была увеличена по сравнению с предыдущими открытыми торгами с 
792,6 тыс. грн до 833 тыс. грн без НДС за единицу ", - рассказал Иренеуш Василевский. По 
данным компании среднерыночная стоимость одного полувагона на рынке Украины в 
декабря 2016 г. - январе 2017 составляла $29-30 тыс. (или 814 - 843 тыс. грн. без НДС по 
курсу НБУ). Такие данные приводит издание "Промышленные грузы". В сообщении 
приводится информация, что коммерческое предложение одного из национальных 
производителей на изготовление одного полувагона в 2017 г. составляло 800 тыс. грн. без 
НДС. Другой национальный производитель, по оперативным данным, в январе 2017 года, 
реализовывал полувагоны по цене 830 тыс. грн. без НДС, то есть в пределах объявленной 
стоимости. "Поэтому вызывает удивление то обстоятельство, что сейчас строительство 
одного полувагона для "Укрзализныци" оценивается в 1042860 грн.", - указывается в 
сообщении. В начале недели председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский 
вагоностроительный завод" Владимир Приходько в открытом письме назвал цены УЗ, 
предложенные на тендерах - заниженными. "На основании проведенного УЗ "глубокого" 
анализа цен на полувагон на национальном и международном рынках и финплана УЗ на 
2017 г., была предложена "повышенная" по сравнению с 2016 г. на 40 400 гривен цена. Для 
справки: только повышение в 2017 г. цен на крупное вагонное литье составило более 50 
000 гривен. А что же делать с повышением цен на остальные (помимо цен на крупное 
литье) виды украинских материалов, комплектующих, энергоносителей? Как поступить с 
необходимым обязательным повышением минимальной зарплаты до 3200 гривен? А где 
брать прибыль на инновационное развитие заводов (?), ведь основные фонды большинства 
предприятий находятся в плачевном состоянии", - сетовал Приходько. По его словам в 
конечном итоге в среднем на каждом вагоне только прямые убытки (при отсутствии 
прибыли на контракте как таковой) составляют свыше 42700 гривен. На 3000 вагонов - 
свыше 128 млн. гривен.  В УЗ напоминают, что в 2016 году по результатам открытых торгов 
были заключены договоры с тремя отечественными производителями грузовых вагонов на 
закупку 650 полувагонов по цене от 814,1 тыс. грн. до 814,5 тыс. грн. без НДС. После 
проведения переговоров с заводами-производителями цены были снижены до 792,6 тыс. 
грн. без НДС и заключены соответствующие дополнительные соглашения на поставку 
вагонов. В декабря 2016 года они были введены в эксплуатацию. Кроме того, филиалами 
ПАО "Укрзализныця" построено в 2016 году на собственных производственных мощностях 
370 полувагонов. Еще 54 полувагона изготовлено в январе 2017 года. Себестоимость 
изготовления в 4 квартале 2016 составила 781 тыс. грн. без НДС. "Мы проводим анализ 
возможности увеличения производства полувагонов на собственных мощностях с точки 
зрения экономической эффективности и максимально рационального использования 
ресурсов "Укрзализныци"", - отметил Василевский. Отметим, что в письме Валдимира 
Приходько шла речь том, что УЗ не закупает инновационные полувагоны с повышенной 
нагрузкой на ось. "УЗ выдала на 2017 год задание своим ремонтным заводам на 
производство 3000 полувагонов и провела оба тендера для вагоностроителей Украины на 
закупку полувагонов устаревшей модели. Она создана более девятнадцати лет назад с 
модернизацией подшипникового узла тележки в 2015 году и имеет нормативный срок 
эксплуатации до списания вагона 22 года. В то же время, семь лет тому назад, она же дала 
разрешение вагоностроительным заводам на производство в Украине инновационных 
моделей полувагонов с осевой нагрузкой 23,5 и 25,0 тонн на ось, имеющих срок 
эксплуатации до списания 32 года. У них увеличенный межремонтный пробег, 
удешевление стоимости обслуживания и ремонтов, улучшенное соотношение веса тары и 
грузоподъемности", - информировал глава набсовета КВСЗ. В УЗ отвечают, что в Украине в 
настоящее время ни один вагоностроительный завод не производит инновационные 
грузовые вагоны, а именно с межремонтного периода (деповской ремонт после деповского 
по пробегу) 4 года или 360 тыс. км пробега. Для увеличения рабочего эксплуатационного 
парка грузовых вагонов ПАО "Укрзализныця" осуществляет их ремонт по техническому 
состоянию, а исключает из парка только по техническому решению экспертной 
организации с учетом фактического технического состояния, а не только пробега и срока 
эксплуатации. "Таким образом и благодаря пополнению новыми пока рабочий парк 
грузовых вагонов "Укрзализныци" увеличено до более 70 000 единиц, в том числе с 
октября прошлого года он увеличился на 3800 грузовых вагонов", — резюмируют в УЗ. На 
текущий год "Укрзализныця" планировала закупку почти 9000 полувагонов. Всего до 2021 
года компания намерена закупить 35 тыс. единиц такого подвижного состава.  
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Одесса закупает пять корпусов для сборки новых трамваев  

с частично низким полом 
20.02.2017 

КП "Одесгорэлектротранс" на портале публичных госзакупок Prozorro 
объявило тендер на закупку 5 трамвайных вагонов. Ожидаемая стоимость 
закупки составляет 21,5 млн. грн или по 4,3  млн за один вагон. 

Срок подачи тендерных предложений истекает 21 марта 2017 г. Согласно тендеру, 
победитель должен будет поставить 5 единиц корпусов трамвайных вагонов с частично 
низким уровнем пола, с электронной транзисторно-импульсной системой управления 
тяговыми электродвигателями. Корпуса должны быть не ранее 2016 г. выпуска, 
трехдверными, с правосторонним размещением дверей, общая пассажировместимость 145 
человек, при количестве сидячих мест не менее 26. Корпус трамвайного вагона должен 
быть адаптирован к использованию ходовых тележек трамвайных вагонов типа Татра-Т3 
для колеи шириной 1 524 мм. В Одессе с 2015 года ведется процесс самостоятельной сборки 
новых трамваев на базе закупаемых частично низкопольных корпусов, которые затем 
полностью комплектуются всем необходимым в вагоноремонтных мастерских КП 
"Одесгорэлектротранс" на Алексеевской площади. В 2015 г. был, в порядке эксперимента, 
собран первый такой вагон, в 2016-м - еще пять вагонов. Такая сборка оформляется по 
документам как капитальная модернизация старого вагона. Также предприятие имеет 
технические условия для того, чтобы участвовать в тендерах на аналогичные новые 
вагоны в виде "модернизации" старых для других городов. Всего за средства городского 
бюджета в Одессе в 2017 году таким образом соберут десять новых трамваев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uc.od.ua 
 

Мариупольский парк трамвайное и троллейбусной техники 
 пополнится пятью рельсовыми составами 

22.02.2017 
Мариуполь запускает процедуры открытых торгов, предметом закупки 

которых станет 5 единиц городских трамваев, Которые были в 
использовании в одной из стран Европейского союза. 

Инициатором процедуры выступила коммунальное предприятие «Мариупольское 
трамвайно-троллейбусное управление», подведомственное министерство транспорта 
Украины в Донецкой области. Необходимость обновления мариупольского парка 
трамвайное и троллейбусной техники стала предпосылкой запуска процедуры открытых 
торгов с привлечением иностранных поставщиков общественного транспорта, бывшего в 
использовании в одной из стран ЕС. На проведение закупки пяти единиц рельсовых 
составов для обеспечения потребностей города в общественном транспорте, руководству 
коммунального предприятия было выделено бюджет в размере 7700000 гривен. Запуск 
троллейбусов ожидается через неделю после поставки техники в распоряжение КП 
«Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление». В начале периода приема 
предложений по тендеру стало известно в четверг, 16 февраля 2017 На подачу 
предложения потенциальным участникам открытых европейских торгов ProZorro 
отводится месяц с момента публикации сведений о процедуре на официальном сайте 
государственной системы электронных закупок. Организации, заинтересованные в участие 
в конкурсе, могут воспользоваться возможностью задать вопрос инициатору процедуры, а 
также Получить разъяснения и консультации по Отдельным пунктам тендерной 
документации к 10 марта 2017: период уточненный закрывается в 12:00 по Киевскому 
времени. В случае фиксации сомнительных пунктов и нарушения условий проведения 
процедуры со стороны заказчика, поставщики имеют право на подачу заявки, 
направленной на ОСПАРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ положений процедуры 00:00 16 марта 2017 
Общий бюджет, выделенный КП «Трамвайно-троллейбусное управление г. Мариуполь» на 
закупку 5 единиц троллейбусов, ранее используемых в одной из стран ЕС, составил 
7728000 UAH (сумма указана с учетом НДС и налогообложения).  
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 

 
 

Українські аграрії забезпечені основними видами  
сільгосптехніки лише на 50% 

21.02.2017 
Закупівля основних видів сільськогосподарської техніки складає 

3-5% від наявної, тоді як для нормального відтворення машинно-
тракторного парку потрібно щорічно закуповувати 8-12%. 

Завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки», д. е. н. Олександр Захарчук зазначив, що в Україні 
спостерігається великий відкладений попит на сільгосптехніку. За його словами, при цьому 
активність агрохолдингів, які у 2015 закуповували найбільше сільгосптехніки, у 2016 дещо 
зменшилася. Натомість зараз техніку переважно купують господарства із земельним 
банком від 4 тис. до 10 тис. га. Активність проявляють і малі господарства, які шукають 
альтернативу вітчизняній техніці через ринок вживаної імпортної. За даними науковців 
Інституту аграрної економіки, українські аграрії забезпечені основними видами 
сільгоспмашин лише на 50%. Особливо критична ситуація склалася з тракторами, які є 
невід’ємною частиною більшості виробничих процесів у рослинництві. Тракторна техніка в 
українських господарствах відпрацювала свій термін та вимагає заміни. Станом на 2016 рік, 
за різними підрахунками, понад 75% тракторів знаходилося за межами амортизаційного та 
економічно доцільного терміну експлуатації. Захарчук додав, що ситуація ускладнюється 
тим, що популярність вітчизняної техніки поступово зменшується. Якщо у 2004 році 80% 
продажу сільгоспмашин припадало на заводи України та країн СНД, то нині їх частка не 
перевищує 20%. А ті українські підприємства, які змогли налагодити виробництво сучасних 
зразків, реалізують свою продукцію переважно на зовнішніх ринках. За словами експерта, 
імпорт закордонної сільськогосподарської техніки в Україну продовжує зростати. За 
даними митної статистики, якщо за весь 2015 рік завезено тракторів на $229,9 млн, то за 
дев’ять місяців 2016 р. - на $424,7 млн, комбайнів - на $106,6 млн та $218,3 млн відповідно.  
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До кінця року ХТЗ планує випустити  

близько 2000 тракторів 
23.02.2017 

До кінця 2017 року Харківський тракторний завод планує випустити 
близько 2 тисяч тракторів, вийшовши на щомісячні обсяги виробництва в 
150 машин. Про це Укрінформу повідомили в прес-службі ХТЗ. 

За даними прес-служби, після тривалого простою з конвеєра підприємства почали 
сходити перші трактори. З моменту запуску і до кінця березня підприємство випустить 210 
машин. Відновлення роботи з поступовим відновленням виробничих потужностей 
відбулося внаслідок отримання кредитної лінії на 400 млн грн, відкритої у вересні 2016 р. 
новим інвестором - групою DCH Олександра Ярославського. Прес-служба поінформувала, 

що до кінця березня 2017 року завод вийде на щомісячні обсяги виробництва в 150 машин. 
Цього року планується випустити близько 2 тисяч тракторів. Основними ринками збуту 
продукції стануть країни Східної Європи, СНД, Південно-Східної Азії і Африки. Одній з нових 
машин трудовий колектив Харківського тракторного заводу вирішив присвоїти ім'я одного 
з видатних начальників механообробного цеху № 2 Сергія Браїлка, який віддав роботі на 
ХТЗ 43 роки. Харківський тракторний завод відновив свою роботу 6 січня 2017 року після 
десятимісячного простою. На даному етапі підприємство активно набирає робочих 
основних професій. Загальний обсяг інвестицій групи DCH у ХТЗ становитиме від 300 до 500 
млн доларів США. Ярославський придбав контрольний пакет акцій ХТЗ у квітні 2016 року в 
австрійського акціонера Зігфріда Вольфа. Бізнесмен став кінцевим бенефіціаром ПАТ, 
сконцентрувавши у своїй власності 92% акцій. Новий власник розробив план оздоровлення 
підприємства. Одним з перших кроків стало поповнення обігових коштів за рахунок 
відкритої кредитної лінії. 
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Компания "Лозовские машины" в 2017г планируют  
нарастить объем продаж на 50%   

23.02.2017 
"Лозовские машины", в 2017 году планирует увеличить продажи на 

50% по сравнению с 2016 годом, когда они превысили 250 млн грн, 
сообщил вице президент по маркетингу УПЭК Роман Гиршфельд. 

В 2016 году группа нарастила продажи на 80% к предыдущему году, связывая такой 
показатель с успешной стратегией продвижения продукции "Лозовских машин". "В 
количественном выражении мы завершили 2016 год продажей 1 тыс. сельхозмашин. В 
текущем году планируем увеличить этот показатель вдвое", - сказал Р.Гиршфельд 
агентству "Интерфакс-Украина", добавив, что лидерами продаж прошлого года стали 
зубопружинные бороны "Лира" и дисковые бороны "Дукат". Он отметил, что в 2016 г. 
количество ключевых дилеров бренда в Украине, странах СНГ и Европе увеличилось вдвое - 
до 42 компаний. "В прошлом году мы начали поставки сельхозмашин через дилерскую сеть 
в Латвию, Эстонию, Венгрию, Румынию, Узбекистан. Продолжаем сотрудничество с рядом 
других стран Балтии и Европы – Польшей, Литвой, Болгарией и др. В текущем году 
планируем расширить сеть как минимум вдвое, и в каждой стране СНГ и Восточной Европы 
иметь по одному-двум ключевым опорным дилерам", - сообщил топ-менеджер. В числе 
мероприятий, стимулирующих продажи "Лозовский машин", Р.Гиршфельд также отметил 
участие в различных выставках, на которых, в том числе, представляются новинки. "В 2016 
году мы приняли участие более чем в 40 выставках, Днях поля в Украине, странах СНГ и 
Европы. И в этом году планируем участие более чем в 100 мероприятиях, в том числе 
проведение собственного Дня поля, и участие в крупнейшей сельскохозяйственной 
выставке в Германии – "Агритехника-2017", - сообщает Р. Гиршфельд. Кроме того, росту 
продаж способствует расширение ассортиментного ряда продукции. В частности, на 
выставке "Зерновые технологии 2017", прошедшей 15-17 февраля в Киеве, "Лозовские 
машины" представили дисковую борону-лущильник "Дукат-6" шириной захвата в 6,25 м, 
которая агрегатируется с тракторами от 170 л. с. и на 25% эффективнее дискатора "Дукат-
5". Представлена также зубовая борона "Лира ХL", позволяющая проводить пять операций 
за один проход и имеюшая регулируемый уровень атаки зубьев. В числе конкурентных 
преимуществ зубовых борон "Лозовских машин" – втрое увеличенный ресурс зубьев. По 
мнению Р.Гиршфельда, росту продаж сельхозмашин будет способствовать и решение 
правительства Украины компенсировать 15% стоимости сельхозтехники отечественного 
производства украинским аграриям, на что в 2017 году выделено 550 млн грн, а на 
следующий год запланирован 1 млрд грн. Как сообщалось, предложенная поддержка в 15% 
будет действовать в 2017 году при приобретении сельхозтехники отечественных 
производителей, имеющих уровень локализации в Украине не менее 35%, в 2018-м – 45%, в 
2019-м – 55%, в 2020-м – 60%. "Уровень локализации "Лозовских машин" сегодня – около 
80%. Мы в УПЭК производим большинство комплектующих для сельхозтехники – стойки, 
подшипниковые узлы, металлоконструкции. Высокая степень локализации очень важна 
еще и потому, что за каждым работающим непосредственно в производстве 
сельхозагрегатов стоят еще пять-шесть человек в разных отраслях промышленности", - 
цитируют в УПЭК почетного президента ИГ Анатолия Гиршфельда. "Лозовские машины" - 
бренд почвообрабатывающей сельхозтехники, выпускаемой Лозовским кузнечно-
механическим заводом (ЛКМЗ) и Харьковским станкостроительным заводом (ХарВерст), 
которые входят в состав ИГ УПЭК. УПЭК - одна из ведущих в Украине частных компаний, 
специализирующихся в машиностроительном бизнесе. 

 

Читать полностью >>>  
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Поставщика машин для армии оштрафували 
за срыв контракта 

21.02.2017 
Хозсуд Киева удовлетворил иск представителя Минобороны к ПАО 

«АвтоКрАЗ» о взыскании штрафа за нарушение сроков поставки продукции 
оборонного назначения на 1,8 млн грн. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального региона, Минобороны 
заключило с ПАО «АвтоКрАЗ» контракт на поставку грузовых автомобилей повышенной 
проходимости. Свои договорные обязательства компания выполнила с просрочкой на 30 
дней, что подтверждается актами приема-передачи. В связи с нарушением условий 
договора, военная прокуратура региона обратилась с иском в суд о взыскании штрафа, 
который суд удовлетворил в полном объеме. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 368.media 
 

«КрАЗ» вернулся с главной агропромышленной 
выставки Украины 

21.02.2017 
Компания «АвтоКрАЗ» приняла участие в главном аграрном событии 

сезона - выставке «Зерновые технологии 2017», проходившей 15 - 17 
февраля в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза». 

Кременчугский автозавод, один из двух представителей автопрома и единственный 
отечественный производитель, посетителям выставки представил автомобильную технику 
- среднетоннажный маневренный самосвал колесной формулы 4?2 КрАЗ-5401С2. ПАО 
«АвтоКрАЗ» рассматривает агропромышленный комплекс как один из наиболее 
перспективных и развивающихся в стране, который нуждается в современной 
эффективной технике для обновления материально-технической базы. А отечественный 
производитель - завод «КрАЗ», серийной продукцией и новыми перспективными моделями 
способен удовлетворить все запросы отрасли в полном объеме. 

 
 

Читать полностью >>>  
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В этом году днепровский электротранспорт  

пополнится 56 троллейбусами 
19.02.2017 

В Программе развития транспортного комплекса Днепра на 2017 - 
2022 годы произошли некоторые изменения. Об этом сообщает служба 
новостей портала dv-gazeta.info 

Кроме новых остановок, редусмотрено приобретение на 28 троллейбусных машин 
больше, чем планировалось ранее. Всего в 2017 году КП «Днепровский электротранспорт» 
закупит - 56 ед. 28 шт. планируется приобрести на средства от софинансирования «50/50» 
государственного и городского бюджетов. Днепру это обойдется в 144,2млн.грн. Столько 
же - 28 машин за 331,5 миллионов гривен будет закуплено из местного бюджета. Итого, на 
приобретение троллейбусов город потратит 475,7млн.грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dv-gazeta.info 
 

В 2016 г. автобусы «Богдан» стали лидером в большом  
классе среди украинских производителей 

20.02.2017 
По итогам продаж автобусов в 2016 году по данным AUTO-Consulting 

лидером продаж новых автобусов большого класса среди украинских 
производителей стали автобусы «Богдан». 

В настоящее время заводом освоено производство таких автобусов большого класса, 
как городской «Богдан А70132» и пригородный «Богдан А14532». Оба эти автобусы 
соответствуют экологическим нормам Euro 5, с использованием как отечественных, так и 
европейских агрегатов. Богдан А70132 - это 100% низкопольный городской автобус 
длиной 11,96м. Общая пассажировместимость составляет 106 человек, из них 30 - места для 
сидения. На Богдан А70132 установлен двигатель IVECO, автоматическая коробка передач 
Allison, передняя ось и задний мост - известного европейского производителя ZF. 
Современный дизайн этого автобуса сочетается с комфортным пассажирским салоном. 
Богдан А14532 - это пригородный автобус длиной 9,82м. Общее количество пассажиров, 
которых может перевезти автобус данной модели, составляет 70 человек, из них 43 - места 
для сидения. Он сконструирован на агрегатах IVECO (двигатель), EATON (коробка передач), 
ведущий мост и передняя ось - фирмы DANA.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Транспортный цех Запорожской АЭС получил новые  
отечественные автобусы БАЗ 

22.02.2017 

Накануне Нового года автопарк ТЦ пополнился четырьмя новыми 
автобусами -  продукция Бориспольского автозавод. Это дозволит в более 
комфортных условиях выполнять пассажироперевозки.  

Транспортный цех уже имеет их автобусы, они хорошо себя зарекомендовали, так 
как приспособлены к отечественным условиям эксплуатации и дорог, что немаловажно. 
Ежедневно для перевозки персонала на работу и с работы в рейс выходит до 45 автобусов. 
Но, к сожалению, только половина из них новые. Остальные отработала уже около 30 лет и 
потребует, конечно, замены, - рассказал начальник транспортного цеха Запорожской АЭС 
Владимир Коробко. ГП «НАЭК« Энергоатом »и Запорожская АЭС прилагают усилия по 
возможности обновлять автопарк, так, в будущем году планируется выделить для ЭТИХ 
целей в 25 млн. Грн. Уже по традиции, честь руководить новым автотранспортом О 
возложенных на опытных водителей, имеющих стаж перевозки более 25 лет. После 
оформления всех необходимых документов новые автобусы выйдут в рейс и их оценят Не 
только работники станции, но и жители, гости Энергодара.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uprom.info 
 

Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів,  
яких нібито не існувало – прокуратура 

23.02.2017 
Військова прокуратура підозрює службових осіб Львівського 

комунального автотранспортного підприємства №1 Львівської міської 
ради у розтраті 67,5 млн грн. бюджетних коштів під час виконання 
угоди з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» щодо 
поставок автобусів. 

Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду м. Львова від 17 лютого, куди слідчі 
відділу військової прокуратури Західного регіону України СВ прокуратури Львівського 
гарнізону звернулися з клопотанням в рамках кримінального провадження № 
42017140400000015 від 15.02.2017. У 2016 році АТП № 1 замовило СП «Електронтранс» 55 
автобусів по 4,82 кожен на загальну суму 264,18 млн грн. За інформацією слідства, 
комунальне підприємство повинно було отримати перші 25 автобусів до кінця січня 2017 р. 
За даними СБУ, у січні АТП на підставі акту прийому-передачі заплатило «Електронтрансу» 
близько 67,5 млн. грн. нібито за поставку 25 автобусів. Однак, фірма поставила лише 10 
транспортних засобів, а решту 15 автобусів «Електронтранс» не виготовив і відповідно не 
поставив. В той же час, службовці АТП № 1 на підставі технічних паспортів та акту прийому-
передачі автобусів, до яких внесли неправдиві відомості щодо їх поставки та готовності до 
експлуатації, зареєстрували 25 автобусів в Регіональному сервісному центрі МВС у 
Львівській обл. Згідно з реєстром МВС, повідомляють “Наші гроші.Львів”, 27 січня АТП №1 
стало власником 10 автобусів Електрон-A18501 2016 року випуску. 1 лютого зареєстрували 
право власності ще на 15 таких же автобусів: 10 штук - 2016 року випуску, 5 штук - 2017 
року випуску. Суд надав слідчим військової прокуратури доступ до документів ДП 
«Львівстандартметрологія» щодо висновків та сертифікатів якості на автобуси, які нібито 
поставлені, Регіонального сервісного центру МВС щодо реєстрації та постановки на облік 
25 автобусів у 2016-2017 роках, управління транспорту департаменту житлового 
господарства та інфраструктури Львівської міськради щодо конкурсного комітету 
автомобільних перевізників на автобусних маршрутах, а також ЛК АТП № 1. Водночас у 
Львівській міськраді стверджують, що АТП №1 отримало в січні всі 25 автобусів, проте 
частину з них пізніше повернули виробнику для виправлення виявлених недоліків, пише 
ZAXID.NET. Зараз на території АТП №1, за даними львівської мерії, перебуває 15 нових 
«Електронів». Кінцевим бенефіціаром «СУНП «Електронтранс», створеного в 2011 році, 
значиться львів’янин Юрій Бубес. Його засновниками є ТОВ «Автотехнопроект» (10%), ПАТ 
«Концерн-Електрон» (64%) та німецьке підприємницьке товариство «Транстек Ф&Е» 
(26%). 30,6% акцій ПАТ «Концерн-Електрон» належать його керівникам. Зокрема, 
найбільші частки мають голова правління Юрій Бубес – 5,8%, голова наглядової ради 
Віктор Рибинок – 4,8%, заступник голови наглядової ради Сергій Медведєв – 5,1%, член 
наглядової ради Олег Руденко – 2,2%. Засновниками ТОВ «Автотехнопроект» є Іван 
Войчишин, Олег Дзядик, Микола Півоварчук, Василь Сидь та Юрій Цетнар. У 2013 році СП 
«Електронтранс» зірвало терміни поставки нового львівського трамваю за 12 млн грн. За 
даними «ВДЗ», у 2012-2016 роках фірма виграла тендерів на загальну суму 574,42 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 
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 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

 
Конструктор-ентузіаст робить спроби відкрити в Україні  

лінію з виробництва електромобілів 
24.02.2017 

З такою ідеєю-пропозицією співзасновник громадської організації 
"Клуб автомобілістів "Електро-Автосам" звертався до багатьох 
автовиробників, передає Вісті Лівобережжя Київщини.  

«Я був у ПАТ "ЗАЗ", в корпорації "Еталон", що є найбільшим національним 
виробником вантажної та пасажирської техніки в Україні, однак все зводиться до того, що у 
виробництво електромобілів ніхто не хоче вкладати кошти, - наголошує В'ячеслав 
Полтавець. – Утім, як би не впиралися олігархи, відстоюючи свій нафтовий бізнес, люди все 
одно будуть активно їздити на електрокарах, бо попит на них дуже великий, а буде іще 
більший, якщо скасують ПДВ і дадуть дотації». На базі ЗАЗ "Lanos" цілком реально зробити 
електроавтівку типу "Nissan Leaf", впевнений конструктор-ентузіаст. «В Україні є 
можливість виробляти власні акумулятори - у Дніпропетровському державному хіміко-
технологічному університеті є кафедра хімічних джерел струму, де малими партіями 
виробляють літієві елементи для військових, - пояснює В'ячеслав Полтавець. – До того ж 
встановивши на даху власного будинку сонячні панелі та один-два вітряки, українці 
зможуть їздити на своїх електричних авто абсолютно безкоштовно».  Прикро, що питанням 
електромобілів в Україні українці можновладці геть не цікавляться, нарікає конструктор-
ентузіаст. «Електромобілістів брак коштів убиває, - підкреслює В'ячеслав Полтавець. - При 
наявності грошей я міг би реалізувати свої розробки 2-3 роки тому, однак змушений 
працювати над тим, щоб просто забезпечити свою сім'ю найнеобхіднішим, аби лише 
вижити в складних нинішніх умовах, - шкода що моя творча діяльність тільки починається, 
а життя вже майже закінчується – сподіваюся, що сини продовжать справу». 

 

Читати повністю >>> 
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Из каких стран в Украину ввозили  

подержанные автомобили 
20.02.2017 

Как уже писал «Укравтопром», в 2016 году в Украину было ввезено 
87 776 легковых автомобилей. Из этого количества автомобилей, 
бывших в эксплуатации, было 22,3 тыс. шт. 

Чаще всего легковой секонд-хенд ввозили из Германии. За 12 мес. 2016 г. из ФРГ 
было импортировано 10,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Вторым поставщиком 
автомобилей с историей стала Франция, из которой в Украину ввезли 4,7 тыс. машин. На 
третьем месте оказалась Чехия с показателем 1,5 тыс. авто. Из Польши в Украину ввезли 1,1 
тыс. автомобилей. Замыкает пятерку основных поставщиков автомобильтного секонд-
хенда США, откуда в страну прибыло 524 машины. Самый дорогой легковой автомобиль с 
пробегом в прошлом году ввезли в Украину из Белиза. Таможенная стоимость этого 
автомобиля – $30,7 тыс. А самый дешевый прибыл из Ирландии, его таможня оценила в 
одну тысячу долларов. Всего на приобретение за границей легковых автомобилей, бывших 
в эксплуатации, в прошлом году было потрачено $175,3 млн. Отметим, по итогам 2016 г. 
объем импорта автотранспорта в Украину составил 122 954 ед. На закупку такого 
количества автотранспортных средств импортеры потратили более $1,9 млрд., сообщает 
ассоциация «Укравтопром». Таким образом, по сравнению с предыдущим годом импорт 
автотранспорта увеличился на треть, а валютные затраты на его приобретение возросли на 
74 процента. Основную массу в этом импорте составили легковые автомобили, которых 
было ввезено в количестве 87 776 ед., на сумму в долларовом эквиваленте – 1 млрд. 442 
млн. При этом, более половины легковых иномарок в прошлом году прибыли в Украину из 
пяти стран: Германии (20%); Японии (13%); Франции (7%); США (7%); Румынии (6%). 
Относительно 2015 года импорт легковых автомобилей вырос на 41%, а средняя 
таможенная стоимость одного автомобиля увеличилась на $3,2 тыс. и составила 16,4 тыс. 
долларов США. В то же время, несмотря на либерализацию условий ввоза автомобилей, 
бывших в эксплуатации, их доля в импорте упала с 39% в 2015 году до 25% в минувшем 
году. Из 22,3 тыс. ввезенных легковых авто с пробегом основная масса (около 91%) была 
импортирована из стран Евросоюза по средней таможенной стоимости $7,8 тыс. за авто. В 
части новых легковых автомобилей импорт вырос на 72% до 65,5 тыс. шт. Эти автомобили 
импортерам обошлись в $1 млрд. 266 млн. Лидером по поставкам новых машин по итогам 
прошлого года стала Япония, из которой на украинский рынок прибыло 11 236 легковых 
авто. На втором месте ФРГ – 6 883 автомобиля. США стали поставщиком №3 с показателем 
5 699 новых легковых автомобилей. На четвертом месте Румыния – 5 422 машини. 
Замыкает пятерку крупнейших поставщиков новых легковых автомобилей Словакия с 
результатом 4 572 отправленных в Украину автомобиля. 

 

Читать полностью >>> 
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Национальная полиция покупает автомобили Mitsubishi  
с переплатой 100 млн грн у группы НИКО 

22.02.2017 
Группа НИКО, являющаяся дилером Mitsubishi в Украине, оказалась 

в эпицентре скандала в конце 2016 г., когда стало известно о закупке 
гибридных автомобилей для Нацполиции почти на 1 млрд. грн.  

Это так называемые киотские деньги, полученные от Японии, в обмен на 
уменьшение Украиной квот на выброс парниковых газов. Всего в 2009-2010 годах Украина 
получила около €470 млн и в Кабмине постепенно решают, на что их тратить. Один из 
проектов - покупка «зеленых» машин для Нацполиции - всего 635 автомобилей Mitsubishi 
Outlander PHEV. По условиям соглашения с японцами, на эти деньги могли купить только 
японскую продукцию. И в итоге выбор пал на группу компаний НИКО - официального 
дистрибьютора Mitsubishi в Украине. Однако такая, казалось бы, публичная закупка, не 
обошлась без скандала. Официально предложенная поставщиком цена за один автомобиль 
составила 1,51 млн. грн с НДС. Это на почти на 250 тыс. грн больше, чем розничная цена на 
аналогичную модель в Европе. Разгорелся скандал, в результате которого Аваков решил 
пойти на попятную, помпезно объявив о том, что «японцы согласны предоставить скидку». 
3 февраля подписано допсоглашение, где цена за автомобиль была указана на уровне 1,313 
млн грн. Однако все равно итоговый прайс оказался гораздо выше, чем в Европе. Таким 
образом, переплата на всех авто, даже с учетом докупки спецоборудования, составит около 
100 млн грн. По «стечению обстоятельств», примерно столько же группа НИКО должна 
государственному Укрэксимбанку. Еще в конце 2015 г. банк подал иск в суд, требуя 
возвратить ему ≈ 100 млн грн, которые он выдал в 2013 г. в рамках кредитного договора. 
Ответчики - целая плеяда фирм, входящих в группу НИКО: «Нико-Украина», «НИКО Авто 
Инвест», «НИКО Инвест» и другие. Однако за 2016 год рассмотрение по сути ни разу не 
состоялось. Судьи переносили слушания. Как следует из одного из определений хозсуда, об 
этом попросили сами участники процесса, включая Укрэксимбанк. «Желание участников 
судебного процесса решить спор мирным путем и наличие договоренностей по 
реструктуризации задолженности по кредитному договору», - говорится в определении 
Хозсуда Киева. Теперь деньги на возврат долга у «НИКО» уже есть. … 

 

Читать полностью >>>                                              © Владислав БОРОВИКОВ, «ОЛИГАРХ» 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Уряд затвердив автоматичний розподіл  
дотацій аграріям 

21.02.2017 
Уряд ухвалив постанову «Про затвердження Порядку ведення та 

форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації та порядку надання 
відповідної інформації Державною фіскальною службою та Державною 
казначейською службою». 

«Рішення, яке сьогодні було прийняте на Кабміні, є важливим кроком для того, щоб 
агровиробники почали отримувати дотації. Дякую колегам з Мінфіну та Уряду за співпрацю 
та підтримку цього важливого документа», - сказав Міністр аграрної політики та 
продовольства України Тарас Кутовий, коментуючи рішення Кабінету Міністрів України. За 
прийнятим порядком сільгоспвиробники подають заяву щодо включення до реєстру 
отримувачів бюджетних дотацій. На підставі реєстру та поданих документів про сплату 
ПДВ, Державна фіскальна служба формує список отримувачів бюджетних дотацій і передає 
список до Казначейства. Після чого Казначейство в автоматичному режимі щомісячно 
здійснює розподіл коштів. «Мінагрополітики не впливає на механізм та черговість 
розподілу коштів. Цей процес відбувається автоматично та реалізується ДФС та 
Казначейством», - заявив Міністр. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
ЕБРР поможет деньгами малым  

фермерским хозяйствам 
20.02.2017 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов оказывать 
поддержку не только крупным, но и малым фермерским хозяйствам. Об этом 
сообщает служба новостей портала delo.ua 

Причем не только финансово, но и информационно, рассказала Екатерина Ригг, 
ведущий менеджер ЕБРР по работе с малым бизнесом в Украине. "Мы прекрасно понимаем, 
что небольшие предприятия далеко не всегда имеют достаточный административный 
ресурс для оценки перспективности нового направления развития, - отметила Екатерина 
Ригг в ходе выступления. - Кроме того, у начинающих или мелких производителей 
зачастую не хватает достаточных знаний по построению стратегии". Специалист 
рассказала, что сейчас в Украине запущена программа для поддержки именно малого 
бизнеса, и в большинстве регионов уже проводятся тренинги, семинары и оказываются 
консультации для успешного старта новых проектов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

В Україні офіційно стартував міжнародний проект  
розвитку сільських територій 

23.02.2017 
Запуск міжнародного проекту USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку» сприятиме комплексному економічному зростанню 
шляхом розвитку сільських територій та аграрного сектору в цілому.  

Офіційне відкриття Проекту відбулося в рамках серії міжнародних форумів і 
виставок, які проходять з 21 по 23 лютого на території "КиївЕкспоПлази". Проект USAID 
працює над зниженням бар’єрів для бізнесу, формуванням кращих умов для діяльності 
малих і середніх аграрних підприємств. Серед важливих завдань - забезпечити можливості 
для працевлаштування сільського населення та привабливі умови проживання в сільській 
місцевості України. Також важливим напрямом роботи Проекту є підвищення 
конкурентоспроможності української аграрної продукції, впровадження міжнародних 
стандартів якості та безпечності, доступ національних сільгосптоварів до нових експортних 
ринків ЄС. Крім того, Проект націлений на створення прозорих нормативно-правових засад 
функціонування ринку землі, а також впровадження реформ, які дозволять залучити кошти 
до модернізації систем зрошення земель. 

 

Довідка: Період реалізації Проекту «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських 
територій»: 7 серпня 2016 року – 3 липня 2020 року. Загалом, в рамках співпраці USAID на сьогодні діє 4 
програми підтримки розвитку агросектору: Water for Agri Sector Project (до квітня 2017), Agriculture 
Partnership Initiative (до червня 2017), Credit for Agricultural Producers (до квітня 2020), Agriculture and 
Rural Development Support (ARDS) (до липня 2020). 

 

Читати повністю >>> 
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Країни Перської затоки - перспективні ринки для 
українського аграрного експортера 

24.02.2017 
Українські аграрні виробники мають звернути більше уваги на ринки 

країн Перської затоки, а саме: Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Об’єднані 
Арабські Емірати та Королівство Саудівська Аравія.  

Вони є на сьогодні одними з найбільш цікавих ринків у світі. Про перспективні ніші 
на цих ринках для українського виробника та можливості виходу на ринки цього регіону, 
Ольга Трофімцева детально розповіла у своєму блозі для інтернет-видання Agropolit. «За 
аналітичними дослідженнями міжнародних маркетингових організацій, країни Перської 
затоки є одними із найбільш перспективних ринків у світі. Населення в цих країнах сягне 
57,6 млн у 2019 році. Значна чисельність середнього класу та зростаючий потік туристів – 
додаткові фактори, що формують високий попит на якісну продукцію, зокрема й органічну. 
Впевнена, що якісна українська продукція матиме попит та знайде своїх споживачів», - 
розповіла заступник Міністра. За словами Ольги Трофімцевої, найбільш перспективними 
товарами для експорту на ринки країн Перської затоки є біле м'ясо, продукція з 
сертифікатом «Халяль», органічні продукти, включаючи молочні продукцію, ягоди та інше. 
«Для представників бізнесу країн цього регіону вирішальне значення у виборі 
торговельних партнерів та постачальників сировини мають особисті стосунки. Перш за все, 
вони дивляться на бездоганні рекомендації та досвід роботи з іншими компаніями, 
надійність та порядність партнера, а вже потім розглядають питання ціни товарів та 
вартості контрактів», - повідомила заступник Міністра та додала, що важливою 
конкурентною перевагою має стати «технологічність», якість та товарний вид української 
продукції. Ольга Трофімцева нагадала, що наприкінці цього тижня, вона разом з 
українською делегацією, до складу якої увійде понад 30 українських виробників харчової 
продукції, летить до ОАЕ на виставку Gulfood 2017. «Підкреслю, що великі виставки 
міжнародного рівня, а також B2B заходи, або G2B зустрічі – це чудовий майданчик для 
пошуку потенційних партнерів та встановлення перших контактів. «Gulfood» – це одна з 
найбільш престижних міжнародних платформ, в якій беруть участь компанії з усього світу», 
- резюмувала Ольга Трофімцева. 

 

Читати повністю >>> 
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 НДІ. ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Николай Горбачев избран  

президентом УЗА 
20.02.2017 

Президентом УЗА избран Николай Горбачев, директор New World 
Grain Украина (Soufflet Group), глава Комитета зерновых и масличных 
культур в ЕВА (Европейская Бизнес Ассоциация). 

Напомним, что Владимир Клименко стал заместителем генерального директора 
компании НИБУЛОН. Как отметил Владимир Клименко, он продолжит в новой должности 
работать над законодательными вопросами, касающимися зернового бизнеса. В том числе 
предстоит работа над написанием нового закона «О внутреннем водном транспорте», что 
является одной из главных задач компании «НИБУЛОН» в ближайшей перспективе. 
Украинская зерновая ассоциация является Всеукраинской общественной организацией, 
основной целью которой является защита интересов своих участников, а также развитие 
зернового рынка страны. Членами УЗА являются более 40 компаний, работающих на 
украинском рынке зерна и агропродовольственной продукции, в том числе крупные 
украинские торговые компании, филии и представительства международных торговых 
домов, транспортные и экспедиторские компании, средства массовой информации.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uga-port.org.ua 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
S&P переглянуло рейтинг українського  

агрохолдингу 
21.02.2017 

Рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) присвоїло 
агрохолдингу Кернел Груп довгостроковий корпоративний кредитний 
рейтинг B. Про це повідомляє агентство Українські новини. 

Одночасно S & P присвоїв рейтинг В випуску п'ятирічних єврооблігацій компанії 
"Кернел" на суму 500 млн доларів. На думку агентства, група буде демонструвати хороші 
показники операційної діяльності і генерувати значну позитивну величину вільного 
грошового потоку. S&P вважає, що Кернел має хороші позиції на фінансових ринках і може 
зберегти доступ до них у разі потреби після рефінансування боргу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

Компания "Мироновский хлебопродукт"  
продала крымские активы 

21.02.2017 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" продал свои активы в 

Крыму, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи. Об 
этом сообщает служба новостей портала zn.ua 

Дочерняя компания МХП Raftan Holding Limited (Кипр) продала всю свою долю во 
всех своих крымских дочерних предприятиях: птицефабрике "Дружба Народов Нова", 
"Крымской фруктовой компании" и мясокомбинате "Дружба Народов". Как писала ранее 
Валентина Самар в своей статье "Темник" для власти" для еженедельника "Зеркало недели. 
Украина", ряд крупных украинских бизнесменов намерены продать свои активы, 
находящиеся на территории оккупированного Крымского полуострова. Предприятия 
столкнулись со сложностями с доставкой сырья и экспортом готовой продукции. В 
частности из-за трудностей с доставкой кормов и инкубационного яйца на предприятиях 
МХП сократились поголовье птицы и объем выпускаемой продукции. "Мироновский 
хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству 
курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное 
мясо под ТМ "Наша ряба". Мажоритарным акционером МХП является друг президента 
Порошенко Юрий Косюк. В его распоряжении находится 65% акций компании.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

Агрохолдинг ИМК в 2016г увеличил урожай зерновых и масличных на 12%,  
сократил производство молока на 22%   

23.02.2017 
Урожай зерновых и масличных культур агрохолдинга "Индустриальная 

молочная компания" (ИМК) в 2016 году вырос на 12% по сравнению с 2015 
годом - до 717 тыс. тонн в зачетном весе. 

Согласно пресс-релизу холдинга, производство молока за 2016 год сократилось на 
22% - до 15 тыс. тонн в связи с реализацией проекта по оптимизации поголовья молочного 
стада и выбраковкой наименее продуктивных животных. В результате реализации проекта 
средние надои в ИМК выросли на 2% по сравнению с 2015 годом - до 5,6 тонны на корову. 
Урожай картофеля в компании за прошлый год вырос на 31% по сравнению с предыдущим 
годом - до 21 тыс. тонн. Продажи компании в сегменте растениеводства в 2016 году 
составили 691 тыс. тонн (на 9% ниже показателя 2015 года), включая около 502 тыс. тонн 
кукурузы (на 17% меньше). Снижение объемов продаж в этом сегменте ИМК поясняет 
меньшими переходящими запасами кукурузы на начало 2016 года. Около 80% объема 
продаж в сегменте растениеводства (почти 556 тыс. тонн) было экспортировано. Согласно 
сообщению, улучшение технологии выращивания наряду с благоприятными погодными 
условиями позволили агрохолдингу достичь существенного роста урожайности 
практически по всем культурам: бункерная урожайность кукурузы выросла на 24% - до 
9,1тонна/га, сои – на 31%, до 3,4 тоннат/га, картофеля – на 38%, до 40,4 тонна/га, пшеницы 
- сократилась на 5%, до 4,8 тонна/га по сравнению с показателями 2015 года. Как 
сообщалось, 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. Агрохолдинг 
завершил 2015 год с чистой прибылью $14,04 млн против чистого убытка $47,33 млн годом 
ранее. Его выручка выросла на 2% - до $140,39 млн, а EBITDA – на 16%, до $66,52 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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Попри суттєве фінансове навантаження ДПЗКу націлена на подальше  
забезпечення ефективної діяльності 

23.02.2017 
У 2016 р. Державна продовольчо-зернова корпорація України завдяки 

підвищенню ефективності роботи всіх напрямків бізнесу значно наростила 
показники операційної діяльності.  

Але є низка об’єктивних факторів, які уповільнюють сталий розвиток ДПЗКУ та у 
підсумку погіршують фінансові результати. Таку думку висловив в.о. голови Правління ПАТ 
«ДПЗКУ» Олександр Григорович в ефірі телеканалу Рада. «Ми несемо суттєве фінансове 
навантаження. Компанія на даний час залишається надзвичайно закредитованою, а 
прибуток від операційної діяльності, незважаючи на його значне зростання, покриває 
платежі по кредиту лише на 47%. Загалом, у минулому році фінансові витрати зросли на 
14% у порівнянні з 2015 роком  і склали  понад 2 млрд гривень. Це відбулось, по-перше, за 
рахунок збільшення відсоткової ставки за обслуговування китайського кредиту в 2,6 рази – 
тільки за минулий рік ми заплатили майже 80 млн дол США відсотків по кредиту. Окрім 
того, збільшення фінансових витрат було обумовлено зростанням курсу долара США. 
Курсові збитки за минулий рік склали понад 1,6 млрд гривень», - зазначив очільник 
держкорпорації. Олександр Григорович також звернув увагу, що незважаючи на фактори, 
які збільшують фінансове навантаження на корпорацію та завдяки вірно розставленим 
пріоритетам, у 2016 році основні операційні сегменти бізнесу ДПЗКУ показали позитивну 
динаміку зростання. Так, доходи від послуг елеваторів склали 498 млн. гривень, що на 69% 
більше ніж у 2015 році. Також, попри падіння загальноукраїнського споживання борошна 
на 5%, доходи від переробної діяльності зросли в 3,6 рази та склали 948 млн. гривень. «При 
цьому фінансовий результат від заготівельної діяльності становив 100 млн. грн. Власне 
агровиробництво, у якому задіяна одна з філій ДПЗКУ «Великолепетиський елеватор», 
сформувало операційний прибуток у 32 млн. грн. Основним же напрямком, що забезпечує 
95% загального операційного прибутку корпорації, залишається торгівля зерновими. У 
2016 році фінансовий результат від торгівельної діяльності склав 797 млн. грн», - розповів 
очільник держкорпорації. Крім того, Олександр Григорович зауважив, що ДПЗКУ – 
сумлінний платник податків. За минулий рік корпорація сплатила до бюджету 208 млн 
гривень податків та інших зборів. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «ДПЗКУ» 
 

Компанія «Арніка» названа найбільш експортно-орієнтованим  
органічним холдингом України 

25.02.2017 
В ході конгресу «Органічна Україна 2017» агропромислова група 

«Арніка» була названа найбільш експортно-орієнтованим і прозорим 
органічним холдингом України. 

«Не дивлячись на затребуваність української органічної продукції на ринку 
Швейцарії, вітчизняний постачальник все ще залишається "незручним" для європейського 
споживача. Все-таки Made in Ukraine, а не Made in EU. І хоча у ринку ЄС найвищі вимоги до 
органічної продукції, а конкуренція тільки зростає, українські компанії на ньому присутні. 
При цьому найбільш експортно-орієнтованим і прозорим постачальником української 
органіки на європейський ринок є агропромислова група "Арніка"», ― повідомив 
представник міжнародного імпортера органічної продукції Granosa (Швейцарія) Дмитро 
Сіденко. Нагадаємо, «Арніка» в 2016 році інвестувала €1,5 млн в придбання спеціалізованої 
сільгосптехніки для органічного землеробства. Бізнес-група «Арніка» заснована в 2000. 
Агровиробництво здійснюється на 20 тис. га землі в Полтавській (Семенівський, 
Глобинський і Кременчуцький райони) та Рівненській областях. Компанія займається 
вирощуванням і торгівлею органічною соєю, зерновими і технічними культурами, а також 
технічними коноплями. 2,2 тис. га землі повністю відведено під органіку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ  
 ЗРОШЕННЯ. ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 

 
На будівельному майданчику в Голій Пристані 

стартували виробничі наради 
17.02.2017 

Нове потужне підприємство у м. Гола Пристань, так само як і термінал 
у Вознесенському районі, буде збудовано в найкоротші терміни. Так, його 
введення в експлуатацію заплановано в другій половині травня 2017 року. 

Наразі на будівельному майданчику підрядні організації, серед яких  ТОВ 
«Гідротехнології», ТОВ «Перспектива-Миколаїв» та ТОВ «Чорноморгідробуд», повним ходом 
забивають палі, що в переважній більшості поставляє  Миколаївський завод залізобетонних 
конструкцій. Усього до 1 березня тут мають забити понад 3 тис. будівельних паль. На 
початку цього місяця, як уже зазначалося раніше, компанія підписала низку контрактів з 
постачальниками елеваторного, зерноочисного, вагового та іншого обладнання для  нових 
підприємств компанії, у т. ч. і для філії «Голопристанська», яке має прийти безпосередньо 
на будівельний майданчик до  1 травня. Зокрема, новозбудований термінал на Херсонщині 
буде оснащений модернізованими  сушарками  виробництва американської компанії 
«Mathews Company», суднонавантажувальною машиною TS-527 від TELESTACK Ltd. 
(Великобританія), фільтрами циклонного типу та вентилятори з звукопоглинаючим 
кожухом від UAB Liucija (Литва) та ін. Під час зведення підприємства 
використовуватиметься також транспортне обладнання датської фірми CIMBRIA UNIGRAIN 
A/S, яка є давнім партнером компанії. Постачальником силосного обладнання виступить 
компанія «Symaga» (Іспанія), зерноочисного – «Buhler» (Німеччина). Окрім того, за словами 
генерального директора компанії О. Вадатурського, цього тижня завершуються 
перемовини з постачальниками металу. Отож підрядні організації, задіяні в будівництві 
термінала, будуть вчасно і в повному обсязі забезпечені металом. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН» 
 

Група «Прометей» купить ділянку з 
причалом для елеватора 

24.02.2017 
Група «Прометей» планує придбати фермерське господарство, взяти в 

оренду понад 500 га землі та купити ділянку з причалом під зведення 
елеваторного комплексу. Про це сказано на сторінці підприємства у Facebook. 

«Група "Прометей" придбає фермерське господарство та візьме в довгострокову 
оренду землі сільськогосподарського призначення, площею понад 500 га», - йдеться в 
повідомленні. Крім того, компанія планує купити ділянку в прибережній зоні Дніпра, 
Південного Бугу або Чорного моря з причалом під зведення елеваторного комплексу. Група 
компаній «Прометей» є одним з найбільших торгово-виробничих об'єднань на півдні 
України. До її складу входять ТОВ «Прометей - зерноторгова компанія», ТОВ «Виробнича 
компанія "Прометей"», ТОВ «Прометей-Елеватор» та його філії: ТОВ «Прометей РАД», ТОВ 
«Прометей ТРАСТ», ТОВ «Прометей САЙЛОС». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 

 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК НАСІННЯ. РИНОК АГРОХІМІЇ (ДОБРИВА & ЗЗР) 

 
Відновлено сертифікацію насіння та  

садивного матеріалу 
21.02.2017 

У вівторок, 21 лютого, на засіданні Кабінету Міністрів України було 
затверджено Порядок проведення сертифікації насіння та садивного 
матеріалу. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua 

«Визначено механізм проведення сертифікації органами з оцінки відповідності та 
агрономами-інспекторами. Також затверджені форми заяв для проведення сертифікації та 
форми сертифікатів», - повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас 
Кутовий. Сертифікація забезпечить проведення комплексу заходів, спрямованих на 
визначення якостей насіння і садивного матеріалу з видачею відповідних сертифікатів. 
«Чіткий механізм сертифікації сприятиме виробництву насіння високої якості, розширення 
його експорту та надходження інвестицій в галузь насінництва», - зауважив Міністр. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

LNZ Group с января 2017 г. предоставляет услуги  
по дополнительной обработке семян 

24.02.2017 
LNZ с января 2017 г. начала ІІ этап работы семенных заводов, а 

именно - предоставление услуг агропроизводителям по дополнительной 
обработке семян инсектицидами и стимуляторами роста. 

«Мы предоставляем дополнительную услугу по дотравке семян. У каждого заказчика 
есть свои технологические пожелания по дополнительной обработке в зависимости от тех 
проблем, с которыми они сталкиваются: борьба с вредителями, болезнями и тому 
подобное. Около 60% семян, которые мы продаем клиентам, проходят дополнительную 
обработку на наших семенных заводах», - сообщил директор дистрибьюторской компании 
«ЛНЗ» Андрей Полтавец. Он добавил, что в предыдущие годы этой возможностью 
пользовались в основном крупные агрохолдинги, но в этом году эту услугу заказывает и 
много фермерских хозяйств. Дотравка семян происходит по всем юридическим нормам и 
обязательно под наблюдением заказчика. Дотравляются только те семена, которые 
куплены заказчиком. Согласно сообщению, дополнительную обработку семян 
стимуляторами роста компания LNZ Group осуществляет такими препаратами, как Витазим 
и Квантум. «Благодаря доработке семян Витазимом или Квантум мы наблюдаем 
увеличение урожая, уменьшение количества битых семян, растение не входит в состояние 
стресса. Поэтому мы делаем дополнительную протравку, что получается дешевле», - 
отметил научный специалист LNZ Group Анатолий Даценко. Напомним, что на Сумщине 
LNZ Group реализует крупнейший в регионе аграрный проект - строительство 
элеваторного комплекса в г. Белополье. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Минулого сезону Китай хотів купити 10 тис. т.  

українського рису 
20.02.2017 

Чи має Україна потенціал у збільшенні площ під рисом та 
урожайності, а також чому іноземці люблять вітчизяний продукт, розповів 
директор Інституту рису НААН Володимир Дудченко. 

«Можу сказати, що ми однозначно не у занепаді. Звичайно ситуація складна, адже 
50% площі під рисом знаходились саме на Кримському півострові, проте ми поступово 
намагаємось нарощувати виробництво і завдяки новим площам і через збільшення 
урожайності. Власним виробництвом ми забезпечуємо 40% рису від внутрішньої потреби. 
Зібрали минулоріч близько 50 тисяч тонн зерна з площ у 12 тисяч га, середня залікова 
урожайність була на рівні 57 ц/га. Найбільші  площі на разі зосереджені у нас, на 
Херсонщині, – понад 7,5 тисяч га. Лідерами з виробництва та площ є наш ДПДГ "Інститут 
рису" із площею у 1,5 тис. га, другі – підприємство  "Маяк" з Одещини, що має 1,2 тис. га. 
Нашим основним завданням на сьогодні є забезпечення України 100% українським 
продуктом. Проте, законодавчі перепони та невпевненість виробників у завтрашньому дні 
не дають нам цього зробити. Українське рисівництво як галузь на сьогодні забуте, ми хіба 
що отримуємо нижчий тариф на воду – вартість подачі утричі менша, ніж під інші культури. 
Проте ми рук не складаємо, скоріше навпаки – розиваємось наперекір обставинам», - 
розповідає директор Інституту рису НААН Володимир Дудченко. ... 

 

Читати інтерв'ю повністю >>> 
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ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» виграло судову справу з  
відшкодування за недопоставлене зерно 

23.02.2017 
Господарський суд Донецької області задовольнив позов ПАТ «Аграрний 

фонд» щодо відшкодування збитків з боку ТОВ «Крамат ЛТД» (ТОВ «Сім 
Інвестторг») у розмірі 5,7 млн грн. 

З них 4,8 млн грн - основна сума боргу, на яку не було поставлено зерно та 878 тис. 
грн - пеня. Рішення Господарського суду Донецької обл. по справі №905/167/17 прийнято 8 
лютого 2017 р. Відповідна інформація розміщена на порталі Єдиного державного реєстру 
судових рішень. Як повідомлялося раніше, у вересні 2016 року ПАТ «Аграрний фонд» з 
власної ініціативи звернулося з заявою до правоохоронних органів та ініціювало досудове 
розслідування з приводу недопоставки зерна компанією ТОВ «Сім Інвестторг». ТОВ «Сім 
Інвестторг», з метою уникнення відповідальності за невиконання договору та розтрату 
коштів ПАТ «Аграрний фонд», змінило місцезнаходження товариства та його 
найменування, зареєструвавши його у Донецькій обл. під назвою ТОВ «Крамат ЛТД». ТОВ 
«Сім Інвестторг» (ТОВ «Крамат ЛДТ») недопоставило ПАТ «Аграрний фонд» 1,12 тис тонн 
зерна другого класу, завдавши державі в особі ПАТ «Аграрний фонд» збитків на суму 4,8 
млн грн. З метою захисту своїх порушених прав, ПАТ «Аграрний фонд» були подані заяви до 
правоохоронних органів Львівської області, а згодом - після перереєстрації ТОВ «Сім 
Інвестторг» в Донецькій обл. та перейменування на ТОВ «Крамат ЛТД», був поданий позов 
до Господарського суду Донецької обл. Таким чином, наголошуємо, що ПАТ «Аграрний 
фонд» - підприємство державного сектору економіки, яке в своїй діяльності сповідує 
принципи відкритості та прозорості та працює виключно на ринкових засадах. Один з 
найголовніших принципів роботи Товариства - недопущення корупційних порушень як з 
боку самого Товариства, так і його контрагентів, клієнтів. Нагадаємо, що ПАТ «Аграрний 
фонд» - одне з найприбутковіших держпідприємств в сфері АПК, яке за результатами 2015 
фінансового року до Державного бюджету України перерахувало 333,2 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 
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Урожай зерновых превысит 66 млн. тонн  
зерна в 2016-17 МГ- прогноз 

23.02.2017 
Объем производства зерновых в Украине может увеличиться до 66,2 

млн. тонн в 2016-17 МГ, отметили специалисты МСЗ в своем последнем отчете. 
Ранее прогноз был скромнее и сулил лишь 64,4 млн. тонн.  

В предыдущем сезоне урожай зерновых уступал текущим ожиданиям на 5,4 млн. 
тонн. Тем временем, в 2014-15 году украинские аграрии собрали со своих полей 64,4 млн. 
тонн различных зерновых культур. Напомним, в 2013-14 МГ производство зерна в Украине 
составило 62,4 млн. тонн. Начальные запасы зерна в стране в 2016-17 МГ оцениваются в 5 
млн. тонн. Тем не менее, с прошлого месяца перспективы выросли всего на 0,1 млн. тонн. 
При этом прошлогодние запасы в начале сезона были существенно выше - 9,1 млн. тонн. 
Отметим, в 2014-15 сезоне начальные резервы были равны 7,3 млн. тонн, а в 2013-14 МГ 
составили 5,3 млн. тонн. Размер предложения зерна в Украине в рассматриваемом году, по 
данным текущего отчета, оценивается на уровне 71,2 млн. тонн. Это на 1,2 млн. тонн 
опережает показатель 2015-16 сезона (70 млн. т). Кроме того, месяцем ранее перспективы 
были на 1,9 млн. тонн скромнее. Экспорт зерновых культур с Украины в 2016-17 МГ, как и 
прежде, ожидается на уровне 39,3 млн. тонн. Это на 0,6 млн. тонн опережает показатель 
2015-16 сезона. Потребление зерна в Украине в 2016-17 сезоне в текущем месяце 
прогнозируется на уровне 26,9 млн. тонн. Прежде эксперты были более скромны в своих 
ожиданиях – 26 млн. тонн. Отметим, Украина с начала 2016/2017 МГ (июль-июнь) по 
состоянию на 22 февраля 2016 г. экспортировала 28,65 млн т. зерновых.  

Читать полностью >>>  
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 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 
 

 
 

В Украине стало меньше  
новых садов 

26.02.2017 
В Украине существенно замедлились темпы наращивания площадей 

под интенсивными плодовыми насаждениями. Об этом сообщили в 
Институте садоводства НААН Украины. 

«Наиболее интенсивно площади под садами в Украине росли в период с 2010 до 2012 
года, когда государство компенсировало производителям часть инвестиций в закладку 
сада. Последние 4 года мы наблюдаем существенное уменьшение темпов расширения 
новых насаждений. Это обусловлено не только отсутствием государственной поддержки, 
но и ограниченной возможностью экспорта в Россию», - отметил кандидат с/х наук, 
заместитель директора института садоводства НААН Украины Александр Ярещенко. По 
данным эксперта, в 2010 году в Украине было заложено около 3,6 тыс га новых плодовых 
насаждений, а уже в 2012 г. этот показатель увеличился до 4,7 тыс га. Но уже по состоянию 
на 2015 год в Украине было зафиксировано лишь 2,8 тыс га новых насаждений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 
 КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ 

 
Ціни на яблука в Україні побили антирекорд  

останніх років 
22.02.2017 

До 2000 р. Україна виробляла 1 млн тонн яблук, а зараз - 1,18 млн. 
Виробництво яблук знову стає затребуваним. Але потрібно правильно 
зайняти нішу і інвестувати в переробку, вважають фахівці Укрсадпрому. 

Ціна на українські яблука - рекордно низькі за останні 6 років. За даними «АПК-
Інформ: овочі і фрукти», реалізація основних обсягів яблук сьогодні ведеться в межах 4-9 
грн / кг - це 0,14-0,32 євро / кг - в той час як роком раніше ця продукція в Україні 
пропонувалася в середньому в 3 рази дорожче. У той же час, пропозиція яблук місцевого 
виробництва - в надлишку. У 2015 році українські садівники зібрали другий за величиною 
врожай яблук за останні 5 років. Але він не пішов на продаж за кордон - в поточному сезоні 
обсяги експорту стали найнижчими за всю історію незалежності країни. Переробляти 
яблука вигідніше, ніж вирощувати. Яскравий приклад: виробник Galicia - він на 
внутрішньому ринку продає соки, а в ЄС - концентрат і добре на цьому заробляє. При цьому 
стартував бізнес саме з виробництва концентрату. Інший бізнес - виробник українського 
сидру «Royal Fruit Garden». Починав він також з концентрату, який продавав українським 
заводам, але потім перейшов до виробництва власної продукції. Оборот компанії при цьому 
зменшився, але валовий дохід зріс. Приклад цих двох компаній - привід вивчити 
можливості яблучного бізнесу: від виробництва до переробки. 

 

Читати повністю >>> 
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 РИНОК ВИНОГРАДУ 

Урожайність винограду  
виросла втричі 

20.02.2017 
На сьогодні урожайність з 1 га винограднику складає близько 100 

центнерів, а до незалежності, у три рази менше – 30 ц/г. Про це повідомив 
начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства 
Департаменту землеробства Мінагрополітики Віктор Костенко. 

«В Україні великий потенціал щодо виробництва якісних вин. Території під 
насадження винограду обираються ретельно, сьогодні це близько 45 тисяч гектар. Зараз ми 
збираємо набагато більше врожаю за рахунок впровадження новітніх технологій на 
виноградниках, закладених якісним садивним матеріалом та дбайливого догляду за ними», 
- зауважив Костенко під час інтерв’ю одному з телеканалів. За словами начальника відділу, 
в Україні є географічно-ґрунтові умови для збільшення площ під виноград до 300 тисяч 
гектар. Таке збільшення у перспективі може бути виправданим, оскільки попит на якісні 
вина у світі досить великий. «Наш головний напрямок у виноградно-виноробній галузі – 
розвиток та підтримка малих та середніх виробників. Їх продукція може бути 
ексклюзивною і може користуватися великим попитом на західних ринках. Для виходу на 
нові ринки у нас є все необхідне - є гарний клімат, є технології , і є люди, які добре 
розуміються на цій справі», - наголосив Костенко. У рамках держпідтримки аграріїв на 2017 
рік, яка складає 5,4 млрд грн, 75 млн грн передбачено на підтримку виноградарів, садоводів 
і хмелярів. «Ми активно сприяємо залученню інвестицій у виноградно-виноробну галузь. 
Так, одним із важливих для цього рішень Верховної Ради та Уряду стала відміна для 
виробників щорічної плати у 500 тисяч грн за право реалізовувати свою вино продукцію. Це 
стосується тих виробників, що виготовляють винопродукцію та напої медові з власного 
матеріалу. Проте з іншого боку, ще й досі для малих та середніх виноробів є доволі 
складним і довготривалим процес отримання ліцензії. Ми виступили з ініціативою 
вирішувати цю проблему на законодавчому рівні», - додав Костенко. … 

  

Читати повністю >>> 
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 РИНОК ЯГІД 

Какие новые сорта ягод украинцы 
будут есть в этом году 

26.02.2017 
Украинцы пересмотрели свои ягодные предпочтения, что уже 

заставило производителей изменить структуру производства. В 
частности, клубники стали выращивать меньше, а малины, наоборот, 
больше, пишет UBR. 

 
Так, сельхозпредприятия Украины за последние 4 года сократили долю клубники в 

общем производстве ягод с 72,3% до 53,3%. Доля малины за этот период выросла с 6,2% до 
18,7%. А вот со смородиной все по-старому - 15,5% в общем производстве. «Тенденции 
связаны с увеличением сезона продажи малины. Украинцы хотят покупать качественный 
продукт хорошего товарного вида», - говорит руководитель проекта «УкрАгроКонсалт» 
Ольга Мозговая. Но главная проблема для производителей фруктов и ягод — низкий 
платежеспособный спрос на внутреннем рынке и конкуренция с товаром, выращенном на 
приусадебных участках, себестоимость которого никто не считает. 

 
Клубники обселись. Производство ягод в Украине составляет 125 – 130 тыс. тонн в 

год. За последние пять лет объемы увеличились на 5 – 9%, а доля сельхозпредприятий 
достигла 10% (остальные 90% – хозяйства населения). Емкость внутреннего рынка ягод 
специалисты оценивают примерно в 120 тыс. т. При этом потенциально он может вырасти 
в четыре раза. Ведь сейчас среднестатистический украинец, по словам Мозговой, съедает 
всего 3,2 – 3,7 кг ягод в год, что намного меньше, чем в Европе (12 – 16 кг/чел в год). Но есть 
больше украинцы не могут - нечем платить. Поэтому, как отмечает замдиректора 
Института садоводства НААН Украины Александр Ярещенко, производство самой ходовой в 
Украине ягоды - клубники - достигло своего пика (почти 62 тыс. т). «Внутренне 
производство клубники замедлилось. Нет привлекательной цены, и производители 
вынуждены искать новые рынки сбыта», - заметил Ярещенко. Кроме того, ремонтантные 
сорта клубники (способные неоднократно цвести и плодоносить в течение одного 
вегетационного периода) не так популярны, а потому ее площади не растут. А 
потребительский спрос смещается в сторону малины, которая дольше представлена на 
рынке в свежем виде. «Свежая ягода в Украине реализуется еще и потому, что не хватает 
мощностей по ее хранению. Поэтому селекционеры увеличили сезон продаж, задействовав 
новые сорта, которые позволяют собирать несколько урожаев за сезон», - пояснила 
Мозговая. Основные продажи идут через рынки. Примерно четверть ягод продается через 
организованные рынки, еще 24% - через оптовые, 20% - через стихийные. Прямо с поля 
«уходит» около 10% товара и 14% отдается на переработку. На сетевую розницу 
приходится не более 7% реализации. Продажи свежей ягоды через розничные сети 
незначительны, так как не везде есть условия для хранения. Через сети продают в 
основном клубнику (79%). 

 
Ягоды делают модними. Не имея средств на строительство перерабатывающих 

комплексов или современных складов, производители ищут выход в развитии нишевых 
высокодоходных культур. «К примеру, голубика продемонстрировала феноменальный 
рост», - отметил Александр Ярещенко. Голубика по-прежнему популярна и постепенно ее 
плантации перемещаются из северных и центральных районов страны в сторону южных 
областей. «Но эта ягода сложная в выращивании, а потому высоки риски потерять 
инвестиции при нарушении технологий. Проблему усугубляет дефицит профильных 
специалистов-агрономов и тот факт, что в данный бизнес пришли инвесторы из отраслей, 
не связанных с аграрным производством. Поэтому есть некоторое угасание интереса», - 
пояснила Мозговая. Эксперты полагают, что выращивание уникальных продуктов, 
ориентация на детей (как в продажах молочных или кондитерских изделий) может 
увеличить продажи. Например, за счет «сюрпризов» в упаковках – тех же игрушек. Также в 
Украине все активнее проявляются и современные мировые тренды. Во-первых, это 
правильное питание. Потребитель хочет получать простые свежие и экологические чистые 
продукты (как в натуральном виде, так и в качестве добавки). Эта тенденция отмечается во 
всей пищевой промышленности (молочка, кондитерка и пр.). Во-вторых, в моде так 
называемый «супер перекус». Потребители ожидают особой питательной ценности от 
закусок. Это могут быть ягодные фреши, ассорти, добавка ягод в готовые продукты. 
Популярна и комбинации вкусов, например, плодово-ягодно-овощной соус. Та же голубика 
может служить примером так называемого «супер фрукта», который ищут потребители. 
Такой товар богат антиоксидантами, замедляет старение, а также имеет целебные 
свойства, да и просто вкусный. Второй по популярности можно назвать ягоду годжа. 

 
Соседи на десерт. Наши аграрии рассчитывают и на экспорт ягод. Но с этим пока не 

все гладко. «Украинские фермеры привыкли, что главное — вырастить продукт. А кому его 
продать думают уже после. За границей все наоборот: продукцию выращивают под 
конкретного заказчика», - рассказал глава ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка. По 
его словам, в Украине выращивали сорта фруктов, рассчитанные на вкусы жителей стран 
СНГ, а в Европе или Азии популярны совсем другие продукты. Поэтому аграриям нужно 
определить перспективные культуры, в том числе нишевые, которые на малых объемах 
могут давать существенный доход. В первую очередь за счет экспорта в страны ЕС, где 
существует, например, дефицит органических фруктов и ягод. Плюс - есть потребители, 
способные дорого платить за качественный товар. Однако, по словам первого вице-
президента ТПП Украины Михаила Непрана, наши сельхозпроизводители не хотят 
возиться с производством продукции экспортного качества. «В прошлом году мы 
попытались организовать такой проект по экспорту ягод в страны Западной Европы, но он 
не пошел. В том числе потому, что фермерам надо работать на более высоком уровне», - 
сказал Непран. По его словам, современные условия международной торговли требуют 
создания агротехнологического конвейера, на котором работают многие мелкие и средние 
предприятия. «Надо объединяться в кооперативы для формирования товарных партий. 
Работать над качеством продукции, ее современной упаковкой. Это не просто пойти и 
продать, как на базаре. Тут нужно психологию фермера менять», - считает вице-президент 
ТПП Украины. Кроме того, как отмечает Дмитрий Крошка, Украина могла бы продавать и 
свои гибриды растений, что еще более выгодно, чем продажа готовой продукции. Но для 
этого нужно преодолеть немало регуляционных барьеров по регистрации и сертификации 
новых сортов в странах-соседях. «Раньше мы были уверены, что все продастся в Украине, а 
теперь понимаем, что надо искать новые рынки сбыта. Никто не приедет на поле за 
товаром, либо купят очень ограниченные объемы», - говорит директор ООО «Брусвяна» 
Лилиана Дмитриева. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по 
вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева пообещала, что все обращения 
аграриев с информацией о наличии спроса в той или иной стране на нашу продукцию будут 
взяты в работу. Государство также начнет процедуры взаимного признания сертификатов 
соответствия. «В этом году на непосредственную поддержку садово-ягодного хозяйства в 
бюджете запланировано 75 млн грн, в том числе, на компенсацию закладки новых садов. 
Кроме того, есть возмещение ставок по кредитам», - заверила Трофимцева. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
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Украина имеет большой потенциал  
в тепличном секторе 

23.02.2017 
В Украине с каждым годом ситуация в тепличном секторе 

ухудшается. Негативная тенденция наблюдается через высокотехно-
логичное и енергетичнозависимое производство.  

Такое мнение в ходе VI голландско-украинского форума по тепличным технологиям 
высказал президент Ассоциации «Теплицы Украины» Евгений Чернышенко. По его словам, 
с финансовой точки зрения, в 2016 г. производители вышли на минимальные показатели. 
«Причины разнообразны: отмена специального режима НДС, проблемы инвестиций, 
медленный рост цены на овощную продукцию. Сегодня, чтобы быть эффективными, мы 
рассчитываем на альтернативные ресурсы энергии и заимствования прогрессивных 
технологий, однако их можно получить благодаря инвестиционным программам», - 
добавляет Чернышенко. При этом советник по вопросам сельского хозяйства Посольства 
Королевства Нидерландов в Украине Каролин Спаанс считает, что в Украине есть большой 
потенциал в тепличном секторе. По ее словам, голландские компании, научно-
исследовательские и образовательные центры вносят значительный вклад в устойчивое 
тепличное производство с технологиями, которые позволяют экономить ресурсы и 
выращивать свежую продукцию с уважением к природе. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 
 РИНОК ОВОЧІВ 

Україна побила рекорд останніх шести років  
з експорту часнику 

24.02.2017 
Україна минулого року експортувала рекордний обсяг часнику за 

останні шість років – 195 тонн. Про це повідомила прес-служба асоціації 
Український клуб аграрного бізнесу. 

Основними споживачами цього продукту в 2016 році стали Білорусь (61%), Латвія 
(13%) і Канада (11%). Середня ціна тонни експортного часнику становила $1,47 тисячі. 
Україна минулого року імпортувала 3,2 тисячі тонн часнику, що на 50% менше порівняно з 
2015 роком і є мінімальним показником за останні 8 років. Основним постачальником 
цього продукту в Україну є Китай. В асоціації пояснюють скорочення поставок в Україну 
девальвацією гривні відносно долара, що робить імпортний часник менш доступним для 
українського споживача. Крім того, в державі зростає виробництво даного продукту і 
скорочується потреба в імпорті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 
 

 ІНШЕ 

Как кризис помог украинским розам завоевать  
внутренний рынок 

18.02.2017 
80% всех роз, которые продавались в рознице в 2016 году - 

украинского производства. Об этом в интервью Delo.UA рассказал владелец 
"Аскания-Флора" Валерий Горбань. 

"До 2014 года на рынке было до 50% розы украинского производства",- добавляет 
владелец крупнейшего производства цветов в Украине. Почему так произошло? Валерий 
Горбань объясняет, что цены на импортные розы выросли в разы. "Но это не основная 
причина. Местные производители, которые активно развивались до 2010 года, заложили 
свои теплицы еще в докризисный период. Специфика нашей работы такова, что мы не 
можем взять и остановить производство. Один куст розы цветет постоянно на протяжении 
5 лет. То есть у нас каждый день есть продукция и мы должны ее продавать. В условиях 
постоянного сокращения рынка мы должны бороться за покупателя. Как мы можем это 
сделать? Конечно, с помощью цен", - объясняет Горбань. В свою очередь импортеры начали 
поставлять на украинский рынок экзотические цветы, чтобы удержать покупателя. "Так 
как импортеры не могут с нами соревноваться в ценах на классические цветы, они берут 
покупателя ассортиментом и экзотикой. Мы же ее не выращиваем. Стрелиция, ананасы, 
каллы, пионы, сирень в декабре месяце - пожалуйста",- резюмирует Валерий Горбань. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Интервью с владельцем "Аскания-Флора" 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО  
 КОРОВИ 

 

Поголовье КРС в январе сократилось  
на 1,8% до 3,7 млн. голов 

23.02.2017 
В январе поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 

1,8%, или на 68,4 тыс. голов, по сравнению с январем 2016 года и составило 
3770,1 тыс. голов, без учета АР Крым и г. Севастополя.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, поголовье КРС в 
индивидуальных хозяйствах сократилось на 0,4%, или на 10,7 тыс. голов, и насчитывало 
2548,1 тыс. голов; Поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 
4,5%, или на 57,7 тыс. голов, до 1222 тыс. голов. Как сообщала « Агро Перспектива», в 
декабре поголовье КРС составило 3,6 млн. голов 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 
 

 ВІВЦІ. КОЗИ. 
 

Поголовье овец и коз в январе сократилось  
на 0,5% до 1,3 млн. голов 

23.02.2017 
В январе поголовье овец и коз сократилось на 0,5% или на 6,2 тыс. 

голов по сравнению с январем 2016 года, и составило 1368,3 тыс. голов, 
без учета АР Крым и г. Севастополя.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, поголовье овец и коз в 
индивидуальных хозяйствах сократилось на 0,5%, или на 6,1 тыс. голов, и составило 1169,8 
тыс. голов. Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 
0,1%, или на 0,1 тыс. голов, и составило 198,5 тыс. голов. Как сообщала « Агро Перспектива», 
в декабре поголовье овец и коз составило 1,3 млн. голов 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 

У галузі птахівництва ще  
є вільні ніші 

21.02.2017 
У галузі птахівництва є вільні ніші, які можна зайняти промисловим 

птахівникам. Про це розповів начальник управління агроекспертизи ПАТ 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Василь Білозерських. 

За його словами, бройлерне і яєчне виробництво в Україні контролюється не більш 
ніж десятьма компаніями. Тому місця для дрібних та середніх фермерів у цьому секторі 
сільгоспвиробництва є. «З одного боку можна констатувати, що новим гравцям нічого 
робити у цьому секторі, а з іншого - є багато цікавих проектів, нішеві напрямки, якими не 
займаються великі компанії. Це вирощування гусей, качок, фермерської курки, що створює 
можливості для розвитку», - розповів Білозерських. Також, у галузі свинарства та 
молочного скотарства ситуація гірша. Наразі в Україні діє всього близько 350 промислових 
молочно-товарних ферм (ферми, які мають більше 150 корів). А стрімке падіння поголів’я 
свиней в Україні взагалі є драмою для народу, у якого національним продуктом є сало. «Це 
досить ризикована галузь. Ще три роки тому я говорив, що ми зірвали ринок 
агрострахування тим, що жодна зі страхових компаній не захотіла застрахувати нам ризик 
виникнення африканської чуми свиней. З іншого боку ми розуміємо, що альтернатив 
розвитку агробізнесу без розвитку тваринництва немає», - додав експерт. 

 

Читати повністю >>> 
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Поголовье птицы в январе сократилось  
на 1,9% до 195,1 млн. голов 

23.02.2017 
В январе поголовье птицы сократилось на 01,9%, или на 3747,4 тыс. 

голов по сравнению с январем 2016 года, и составило 195117 тыс. голов, без 
учета АР Крым и г. Севастополя.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, поголовье птицы в 
индивидуальных хозяйствах увеличилось на 0,2%, или на 200,5 тыс. голов, и составило 85,9 
млн. голов. Поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 3,5%, 
или на 3947,9 тыс. голов, и составило 109,1 млн. голов Как сообщала « Агро Перспектива», в 
декабре поголовье птицы составило 202,4 млн. голов 

 

Читать полностью >>>  
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Браконьеры вылавливают в 2,5 раза больше рыбы, 

 чем рыболовы с лицензией 
17.02.2017 

В 2015 году незаконный вылов рыбы составил более 200 тыс. тонн 
против легального вылова в 80 тыс. Об этом сообщают отраслевая рыбная 
ассоциация, передает delo.ua 

Для того чтобы вывести рыбную отрасль из тени, Госрыбагентство создает 
обязательную сертификацию происхождения рыбы и системы мониторинга вылова рыбы. 
Госрыбагентство и эксперты начали работу над ними в феврале 2017 г, ввести в практику 
предполагают в 2018 г. Новая система подтверждения законности происхождения рыбы и 
соответствующего сертификата минимизирует незаконный браконьерский вылов, сделает 
невозможным реализацию нелегальной рыбы, защитит интересы национальных 
производителей. "Сертификат будет иметь исключительно электронную форму, каждой 
партии рыбы будет присвоен собственный уникальный номер. Каждый желающий - и 
представитель государственного органа, и обычный потребитель - сможет зайти на 
специальный электронный портал и проверить законность происхождения рыбы", - 
сообщил председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив. Сертификат будет сопровождать 
рыбу с момента вылова до места реализации, будет содержать информацию о субъекте 
хозяйственной деятельности, название водоема, где был совершен лов, дату вылова, 
количество выловленной рыбы и тому подобное. В рамках подготовки концепции и 
законодательной базы для внедрения сертификата происхождения рыбы и системы 
мониторинга вылова Госрыбагентство обратилось за помощью в Офис поддержки реформ 
"Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине". 
Константин Демьяненко, эксперт Офиса поддержки реформ, отметил, что задача наладить 
систему мониторинга вылова рыбы и ее происхождение для коммерческих операций на 
внутреннем рынке и для экспорта также предусмотрена для Украины Соглашением об 
ассоциации с Евросоюзом. Это касается как промышленного вылова рыбы, так и вылова 
аквакультуры. Разрабатывая правила мониторинга вылова и сертификации для Украины, 
эксперты учтут опыт Дании, Великобритании, Словении, Эстонии и Норвегии, а также 
директивы Генеральной Комиссии по вопросам рыболовства в Средиземноморье (GFCM).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 МОЛЮСКИ 

Экспорт моллюсков из Украины  
вырос в 2,4 раза 

23.02.2017 
Экспорт моллюсков из Украины в денежном выражении вырос в 2,4 

раза. Если в 2015 году, по данным Госстата, производители отгрузили 
моллюсков на $283,9 тыс.,то в 2016 году выручка от экспорта достигла $684,3 тыс. 

Отметим, что 47% от всей экспортной выручки приходится на поставки улиток. За 
2016 год их экспорт достиг $360,1 тыс. (347 тонн). В натуральном выражении экспорт 
морских продуктов также вырос. За 2016 год украинские производители экспортировали 
476,2 тонн устриц, мидий, рапанов и улиток, что в 1,8 раз больше чем за 2015 год. 
Основным покупателем моллюсков украинского производства в 2016 г. стал Вьетнам - $302 
тыс. (161,1 тонн). Тут стоит уточнить, что в 2015 г. эта страна не закупала морепродукты у 
Украины. А вот Литва и Румыния являются традиционными покупателями украинских 
моллюсков, в частности улиток. Экспорт из Украины в европейскую страну составил $269,9 
тыс. (259,8 тонн). Тройку лидеров замыкает Румыния, эта страна купила у Украины 
моллюсков на $90,2 тыс. (87,3 тонн). При этом Украина остается крупным импортером 
моллюсков. За прошлый год в страну завезено морепродуктов на $5,8 млн, что на 25,2% 
меньше, чем за 2015 год. Тут важно отметить, что объемы поставок упали незначительно. В 
2015 году импорт составил 2,19 тыс. тонн, в 2016 - 2,37 тыс. тонн. В частности, значительно 
вырос импорт улиток в Украину. Ведь в 2015 г. их завезли на $0,2 тыс. (0,4 кг), а уже в 2016 - 
$4,8 тыс. (977,9 кг). В 2016 г., как и годом ранее, Китай стал основным поставщиком 
моллюсков в Украину. Второе место занимает Франция. Примечательно, что в 2015 году 
Россия замыкала тройку самых крупнейших импортеров моллюсков в Украины - $861,2 
тыс. (593 тонны). Уже в 2016 году поставки из этой страны сократились почти в 8,5 раз.  

 

ТОП-5 импортеров моллюсков в Украину за 2016 год >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 

http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-imeet-bolshoi-potencial-v-teplichnom-sektore
http://biz.nv.ua/ukr/economics/ukrajina-pobila-rekord-ostannih-shesti-rokiv-z-eksportu-chasniku-704195.html
https://delo.ua/business/kak-krizis-pomog-ukrainskim-rozam-zavoevat-vnutrennij-rynok-328211/
https://delo.ua/business/kakie-cvety-vygodno-vyraschivat-v-ukraine-osobennosti-cvetochnog-328086/
https://delo.ua/business/kakie-cvety-vygodno-vyraschivat-v-ukraine-osobennosti-cvetochnog-328086/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/164638
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/164637
http://agravery.com/uk/posts/show/u-galuzi-ptahivnictva-se-e-vilni-nisi
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/164635
https://delo.ua/business/brakonery-vylavlivajut-v-25-raza-bolshe-ryby-chem-rybolovy-s-li-328183/
https://delo.ua/business/eksport-molljuskov-iz-ukrainy-v-2016-godu-vyros-v-24-raza-328378/
http://www.ascania-flora.ua/ru/


 

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

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

 
 

На виставці БіоФах 2017 Україну з успіхом представили 
17 компаній-експонентів 

23.02.2017 
Український національний павільйон, який було організовано на 

виставці БіоФах вже вчетверте, був цього року дуже успішний - Україну 
представляли 17 компаній-експонентів. 

Деякі з них вже добре відомі міжнародним партнерам – завдяки участі у виставках та 
відповідальному веденню бізнесу. Водночас, нові компанії впевнено долучаються до 
міжнародного ринку: малі та середні підприємства, що не відзначаються великими 
потужностями, але здатні принести на міжнародний ринок органічної продукції унікальні 
продукти з родючої української землі. Починаючи з 2014 року Національний павільйон 
України підтримується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) в 
рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні». У 2017 
році павільйон також підтримується Федеральним міністерством продовольства та 
сільського господарства Німеччини (BMEL) через два німецько-українські проекти 
співробітництва «Консультування України в питаннях аграрної торгівлі – в рамках Повної 
та Всеохоплюючої Угоди про вільну торгівлю (ПВУВТ) між ЄС та Україною» та «Німецько-
українська співпраця в галузі органічного сільського господарства», що впроваджуються 
AFC/IAK (www.afci.de / www.iakleipzig.de). Підтримку надає і Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF, www.wnisef.org), заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). 

 

Читати повністю >>> 
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Імпортні продукти потрапляють в українські  

магазини без перевірки якості 
24.02.2017 

Перевірити якість імпортних продуктів в Україні можна вже після їх 
реалізації в роздрібних мережах. Про це повідомила керівник відділу 
тестування Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз 
«Тест» Ніна Кільдій. 

«Дуже часто митний контроль зводиться до перевірки документів, а не до аналізу за 
величезним списком всіх показників, які можуть стосуватися безпеки продукту», - 
зазначила експерт. За її словами, в ситуації з імпортними продуктами відстежити якість 
найважче: поки експертний висновок буде отримано, подібну продукцію вже розкуплять в 
роздробі. Товари ж непродовольчої групи можна відкласти або відкликати з торгової 
мережі в разі, якщо буде виявлено брак. Кільдій зазначила, що продукцію внутрішнього 
виробника повинна контролювати Держпродспоживслужба, проте вона вже реагує на 
порушення постфактум - коли про неякісні продукти заявлять споживачі. Проте, за словами 
експерта, штрафні санкції або заборони щодо несумлінних виробників є дієвим механізмом 
у боротьбі за підвищення якості продукції. 

 

Читати повністю >>> 
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В Украине могут вернуть государственное 
регулирование цен на еду 

24.02.2017 
Украинские власти хотят снова взять цены на продукты «под 

колпак». В Верховной Раде появился законопроект №6119 «О мерах по 
возобновлению государственного ценового регулирования на социально 
значимые продовольственные товары». 

Напомним: осенью прошлого года правительство своим постановлением ввело 
трехмесячных «эксперимент» отпустив цены в свободное плавание. Тогда аргументация 
чиновников была следующей: на декларирование цен и различную бумажную волокиту 
бизнес тратит немалые деньги, которые в итоге включаются в розничную стоимость 
продуктов, то есть, делают их дороже. А вот если ценники не контролировать, то рынок сам 
расставив все на свои места и в порыве конкурентной борьбы за кошельки покупателей 
продавцы сами начнут давать скидки. По истечению отведенных на эксперимент трех 
месяцев МЭРТ резюмировало: все прошло по плану и даже лучше, поэтому ценовое 
регулирование можно вообще отменить. Впрочем, эксперты настроены не столь 
оптимистично. Так, по данным Украинской ассоциации поставщиков розничных сетей, во 
время «эксперимента» заметно подорожало 19 из 23 основных продуктов питания. В 
частности, куриные яйца выросли в цене на 39,9%, сливочное масло - на 21,7%, молоко - на 
18,4%, творог - на 10,8%, сахар - на 8%, сало - на 6,3% и т.д. И ценовая гонка в 
отечественной рознице продолжается. По данным Госстата, в январе т.г.  потребительская 
инфляция ускорилась до 12,6%, по сравнению с 12,4% в декабре 2016 г. Скажем, с начала 
года мясо выросло в цене на 5,5%, хлеб - на 7,7%, подсолнечное масло - на 10,1%, творог - на 
19,9%, молоко - на 23,8%, масло - на 29%. «Уже вскоре украинцы будут покупать еду по 
европейским ценам. При этом средняя зарплата в Украине составляет порядка 5,2 тыс. грн. 
или €179, что в 16,2 раза ниже, чем в ЕС», - отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту. В документе предлагается поручить КМУ установить предельные надбавки 
на ряд продуктов, в частности, на детское питание, муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, 
сахар, свинину, говядину, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное и 
подсолнечное, яйца. То есть, в перечень попал практически тот же ассортимент продуктов 
питания, на который регулировались цены и ранее (наценка не должна была превышать 
15%). В случае принятия законопроекта украинцы могут рассчитывать на удешевление 
социальной еды. Впрочем, вряд ли скидки будут большими. С одной стороны, 
производители научились обходить ограничения (скажем, если ограничивается наценка на 
молоко жирностью 2,5%, выпускают такой же продукт, но с содержанием жира 2,3%), с 
другой - сбивать цены должны не только чиновничьи рейды по магазинам, но и 
продуктовые интервенции, в ходе которых Аграрный фонд выбрасывает на рынок более 
дешевую продукцию. Но АФ сейчас практически пуст и гасить ценовой пожар ему нечем.  

 

Читать полностью >>>  
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 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

Державі більше не потрібна унікальна єдина у Європі  
Дрогобицька солеварня 

20.02.2017 
Дрогобицький солевиварювальний завод хочуть перетворити на 

туристично-рекреаційний комплекс. Виробництво тут ведеться ще з 1250 
року. І хоча підприємство досі прибуткове, державі воно не потрібне.  

До кінця цього року завод підлягає приватизації. Аби це не стало початком кінця 
виробництва, колектив сам взявся за пошук інвестора. Технологія варіння солі в Дрогобичі 
не змінювалася з 13 століття. У стареньких печах потріскують дрова. І хоча навколо жодної 
автоматики, у ваннах, що над печами, температура завжди стала - 106 градусів. «Ми 
наливаємо спочатку соляний розчин. Він буде кипіти, перекипить деякий час, сіль 
підіймається, і ми витягуємо спеціальними лопатами», - розповідає солевар Микола Кльоц. 
Тільки ручна робота, а все, що треба для доброї солі, уже дала природа, кажуть на 
підприємстві. «Це дуже історичне місце, з якого видобувають тисячу років природній 
розсіл, - розповідає технолог заводу Оксана Дунда, показуючи на соляну шахту. - 
Утворюється розсіл у землі. Там залягають поклади галіту, які перемішані з гіпсом і глиною, 
і коли вструюються прісні води, розчиняється галіт цей і утворюється насичений соляний 
розчин». Глибина соляної шахти 50 метрів. Качають розчин насосами. Диво-річки з землі не 
побачити, але якщо добре вслухатися, можна почути її шум. Колись у Дрогобичі варили 10 
тисяч тонн солі на рік і возили її ледь не по всій Європі. Зараз виробляють до 130 тонн і 
продають здебільшого у своєму районі. Та попит, кажуть, останніми роками дуже зріс і 
суттєво перевищує можливості старенького заводу. Хоча дрогобицька сіль майже удвічі 
дорожча, аніж у інших українських виробників. «На території України і Європи більше нема 
таких підприємств, які працюють за такими технологіями. Наша продукція не проходить 
жодної хімічної обробки, а з механічної обробки хіба видалення зайвої вологи і все», - 
пояснює директор Дрогобицького солевиварювального заводу Дмитро Ковальов. 
Наростити потужності та відродити підприємство з руїн - такі плани зараз мають на заводі. 
Держава виставила Дрогобицький солевиварювальний на приватизацію, тому колектив 
активно шукає інвестора. «Хочемо створити на базі нашого заводу історичний комплекс, 
пов’язаний з історією видобутку солі. Плюс також можна зробити відпочинкову зону, 
лікувальну зону, на кшталт того, що є в Солотвино», - додає Дмитро Ковальов. Єдине, чого 
змінювати не збираються, старовинну технологію варіння солі.  

 

Читати повністю >>>                                                                                        © Оксана Лабойко 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Компанія «Астарта» на 56% збільшила  
продажі цукру 

21.02.2017 
У четвертому кварталі 2016 р. агрохолдинг «Астарта» продав 150 

тис. т цукру - на 56% більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 
року. Цей показник став для компанії найвищим за останні роки. 

Відзначається, що такі результати були отримані за рахунок значного збільшення 
експорту цукру в четвертому кварталі минулого року - до 135 тис. т (у порівнянні з 25 тис. т 
в третьому кварталі 2016 р. і 34 тис. т за весь 2015 р.). Також підкреслюється, що «Астарта» 
значно зменшила реалізацію цукру на внутрішньому ринку (до 18 тис. т) внаслідок того, що 
в четвертому кварталі 2016 р. експортна ціна цукру в Україні була вищою, ніж внутрішня. 

 

Читати повністю >>> 
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Як Україна повертає статус провідного  
виробника та експортера цукру 

22.02.2017 
Руслана Бутило, керівник аналітичного відділу асоціації "Укрцукор", 

розповіла Delo.UA, за рахунок чого цукровій галузі вдалося відновити свої 
позиції та які виклики стоять перед виробниками. 

Виробничий сезон цукрових заводів добіг кінця. Мабуть вже всі чули про 
рекордний експорт цукру та відкриття нових перспективних "солодких" ринків. Але чи всі 
знають, якою ціною далась ця перемога? Яким же був саме виробничий сезон і чи буде нам 
ще чим пишатися? За останні роки українські цукровари зустріли чимало викликів - це 
зниження купівельної спроможності населення і втрата великих "цукрових" ринків Донбасу 
та Криму; заборона транзиту через територію РФ і, як результат, закриття основних ринків 
збуту; нарощення виробництва цукру в сусідніх Росії, Білорусі та країнах колишнього СРСР і 
надмірна зарегульованість галузі з боку держави. Все це, без сумніву, завдало чимало 
шкоди вітчизняним виробникам. Практично "збідніла" сировинна база та захмарно зросли 
енерговитрати, проте за рахунок планомірного підвищення якості цукру та підвищення 
його доданої вартості цукровари зуміли посилити позиції на зовнішніх ринках і збільшити 
виробництво цукру в поточному сезоні. 

Сезон 2016 - галузь виходить з кризи. Розпочнемо, так би мовити, здалеку. Як, 
напевне, більшості знайомо, в Україні існує система квотування виробництва цукру для 
внутрішнього ринку. Так, на сезон 2016/17 р. обсяг виділених квот (1670,0 тис. т) був 
розподілений серед 44 підприємств, проте виробництво розпочали тільки 42, адже 
сировини на запуск всіх заводів, які отримали квоту, не вистачило. Варто звернути увагу на 
те, що в 2015/16 МР виробництво розпочали 36 цукрових заводів, а отже кількість 
працюючих заводів збільшилась на 6 одиниць. Проте не тільки кількістю заводів, а й їх 
потужністю відзначився сезон - 153,3 тис. т переробки цукрових буряків за добу в 
порівнянні із 134,97 тис. т в попередньому сезоні. За показниками врожайності цей сезон 
був найкращим за останні 7 років - майже 50 т/га, приміром, 2010 р. ми мали вдвічі нижчі - 
27,83 т/га. Крім того, ми отримали найкращі за роки незалежності показники цукристості - 
17,65%. Якщо розглянути по регіонам, то максимальне накопичення сахарози відмічено в 
буряках, вирощених у Житомирській (19,65%), Вінницькій (18,54%), Тернопільській 
(18,20%), Хмельницькій (17,84%), Львівській (17,72%), Київській (17,69%), Волинській 
(17,59%) та Черкаській (17,26%) областях. Ще 11 цукрових заводів показали цукристість 
вищу 18%, а обсяг сировини із низькою цукристістю (15-16%) був мінімальним. Звичайно, 
не обійшлось і без невдач. Хоча погодні умови осені були сприятливими для рівномірного 
копання та вивезення цукрових буряків з полів та забезпечення заводів 3-5-добовим 
запасом сировини, у грудні 2016 року погодні умови значно погіршились. Випала чимала 
кількість снігу та вдарили морози, копання та вивезення цукрових буряків давалися 
цукровиробникам дуже складно, особливо в Тернопільській, Хмельницькій, Київській 
областях, тому деяким цукровим заводам приходилось навіть зменшувати добову 
переробку цукрових буряків із-за недостатніх залишків цукросировини. Така робота 
цукрових заводів збільшила простої і завдала матеріальної шкоди. З огляду на те, що успіх 
роботи цукрового заводу залежить в першу чергу від кількості та якості цукрових буряків, 
що надходять на переробку (а наступного року ми очікуємо збільшення посівних площ 
буряків), маємо надію, що у майбутньому сезоні кількість простоїв через сировину буде 
мінімізована. Загалом за виробничий сезон було прийнято на переробку 13,881 млн т 
цукрових буряків із цукристістю 17,65% та перероблено 13,661 млн т. Сумарно було 
отримано 2 007,906 тис. т цукру при середньому виході на рівні 14,67%. Це досить 
непоганий показник за останні 5 років. 

 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55067-17-kompanij-jeksponentiv-z-uspihom-predstavili-ukrajinu-na-vistavci-biofah-2017
http://agravery.com/uk/posts/show/importni-produkti-potraplaut-v-ukrainski-magazini-bez-perevirki-akosti
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Який же результат ми маємо по цукрових заводах і компаніях? В першу чергу, 
варто звернути увагу на покращення ефективності виробництва та збільшення коефіцієнту 
виробництва цукру, найбільші значення якого спостерігались на ПАТ "Червонський 
цукровик", ТзОВ "Радехівський цукор (Радехівське в-во)" та ПАТ "Первухінський ц/з". По-
друге, цей сезон можна сміливо назвати плацдармом для розвитку ТзОВ "Радехівський 
цукор", адже купівля цією компанією підприємств "Галичини цукор" ("Т-цукор") доволі 
сильно змінить розстановку сил як в Західному регіоні, так і загалом в Україні. В 2016/17 
МР лідерство за обсягами виробництва цукру залишається за компанією "Астарта-Київ", 
яка виробила 504,9 тис. т цукру. На другій позиції розмістилося ТОВ "Укрпромінвест-Агро" 
(253 тис. т), а замикає чільну трійку ТзОВ "Радехівський цукор" із виробництвом на рівні 
248,9 тис. т. З огляду на вищезазначену купівлю із значною ймовірністю можна казати, що 
за результатами наступного сезону ТзОВ "Радехівський цукор" підніметься на другу 
позицію в рейтингу найпотужніших виробників цукру.  

Сезон 2017 - яким він буде? Наразі все ще тримає збір заявок на участь у конкурсі з 
розподілу обсягів виробництва цукру квоти "А". Ще минулого року у парламенті 
зареєстровано урядовий законопроект "Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру" 
(реєстр. № 4532), яким ми пропонуємо скасувати надмірне регулювання цукрового ринку, 
яке вже за багато років визнано неефективним. Проте за рік даний законопроект так і не 
був винесений на голосування, тому ми знову вимушені розподіляти квоти. Оскільки 
конкурс ще не завершився, важко спрогнозувати, скільки заводів працюватиме наступного 
сезону. За нашими припущеннями, додатково до працюючих може запуститись ще 2-3 
підприємства. Орієнтовно зараз можна допустити, що будуть працювати заводи, які купив 
"Радехівський цукор" (скоріш за все - Збаражський, Козівський і Хоростківський ц/з). Проте 
навіть за реалізації цього плану кількість працюючих виробничих потужностей в сезоні не 
досягне 50 одиниць. Також ми неодноразово наголошували, що прогнозуємо збільшення 
посівних площ під цукровими буряками - орієнтовно 330 тис. га. За сприятливих погодних 
умов це дасть змогу забезпечити підприємства достатньою кількістю сировини, аби 
завершити сезон без простоїв і отримати 2,2 млн т цукру, з яких 700 тис. т зможемо 
експортувати і таким чином встановити новий експортний рекорд. Пріоритетним 
напрямком розвитку галузі, як і раніше, залишається збільшення цукру першої категорії, 
частка якого у загальному виробництві має досягти 50% в 2017/2018 МР, та зменшення 
собівартості виробництва за рахунок мінімізації витрат на енергоносії. Більш детально про 
ситуацію в галузі можна буде дізнатися на Sugar World 2017.  
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Україна у 2017 році займе 57% світового ринку  

соняшникової олії 
23.02.2017 

Згідно з останнім звітом Oilseeds: World Markets and Trade, сукупний 
обсяг виробництва соняшникової олії в світі в сезоні 2016/17 МР складе 15,85 
млн. т., пише propozitsiya.com 

 Протягом останніх трьох сезонів, утримуючи висхідну тенденцію, глобальний 
випуск такої продукції збільшився більш ніж на 14 %. При цьому лідируючу позицію в 
якості найбільшого виробника і експортера продовжує утримувати Україна. Якщо в 
2014/15 МР випуск соняшникової олії в Україні оцінювався в 4,43 млн. т, то в 2016/17 МР 
він очікується на рівні 5,76 млн. т, тобто на на 1,33 млн. т або 30% більше. Крім лідируючих 
позицій в списку виробників, в сезоні 2016/17 Україна також продовжує бути основним 
світовим експортером соняшникової олії. Згідно з останніми прогнозами USDA, 57% 
соняшникової олії, поставленої на світовий ринок в сезоні 2016/17, буде українського 
походження. Такі прогнози зробила аналітик аграрного ринку ПроАгро Станіслава Ярош. 
Друге і третє місця в списку найбільших виробників продовжують займати Росія і ЄС. У Росії 
показники випуску також демонструють помітне зростання, темпи якого, втім, значно 
відстають від аналогічних в Україні. 
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 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
В Украине выросло производство  

мяса 
24.02.2017 

За январь 2017 г. объем производства свежей или охлажденной 
свинины в Украине составил 18,8 тыс. тонн, что на 19,4% меньше, чем в 
декабре, сообщила Государственная служба статистики.  

Но, подчеркивают в Госстате, это на 5,9% больше, чем в январе 2015 г. Сезонный 
спад объясняется приближающимся постом и закончившимися новогодними праздниками. 
Также вырос объем производства свежей или охлажденной говядины в январе 2017-го по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 73,6% - до 4,2 тыс. тонн. Но это на 
31,8% меньше по сравнению с объемом производства в декабре 2016 года. Производство 
свежего или охлажденного мяса птицы в январе выросло на 29,8% по сравнению с январем 
2015 года, и составило 73 тыс. тонн. По сравнению с декабрем этот показатель сократился 
на 7,6%. Также в январе 2017 г. было произведено 1 тыс. тонн замороженной свинины, что 
на 16,3% меньше, чем в январе 2016 г., и на 1,8% больше, чем месяцем ранее. Производство 
замороженной говядины в прошлом месяце увеличилось на 58,7% по сравнению с январем 
2016 года – до 1,2 тыс. тонн. Это на 46% меньше по сравнению с объемом производства в 
декабре 2016 года. Производство замороженного мяса птицы в январе 2017 года составило 
24,3 тыс. тонн, что на 18,8% больше, чем в январе 2016 года, и на 7,4% меньше, чем в 
декабре. Производство колбасных изделий за январь выросло по сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года на 9,8% - до 233 тыс. тонн. По сравнению с декабрем этот 
показатель сократился на 10,5%. В Госстате отмечают, что указанные данные приводятся 
без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и 
Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции. Напомним, 
ранее в Госстате сообщали, что в Украине выросло промышленное производство.  
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 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Компания "Лакталис-Украина" ищет возможности стимулирования  

создания молочных кооперативов 
17.02.2017 

Дочерняя компания французской группы Lactalis "Лакталис-
Украина" совместно с Ассоциацией производителей молока ищет 
возможности стимулирования создания молочных кооперативов. 

"Тенденция на рынке закупки молока такова, что в нашей компании еще 5-7 лет 
назад где-то 85% - это были так называемые "бабушки", то есть индивидуальные 
собственники коров. На сегодняшний день эта доля сократилась где-то до 30%", - сказал 
директор департамента внешнеэкономических связей и сертификации "Лакталис Украина" 
Владимир Мартынчук в ходе мероприятия "День Франции в Украине" в рамках 
агровыставок "Зерновые технологии", "Фрукты. Овощи. Логистика" и Agro Animal Show. При 
этом представитель компании отметил, что молочное животноводство является одной из 
самых трудоемких отраслей, и его развитие в Украине поможет поднять занятость 
населения в сельской местности. "Кооперативы необходимо развивать и тем самым 
объединять индивидуальных собственников, и за счет этого повышать качество молока. То 
молоко от населения, которое есть сегодня, несортовое, компания использует для 
производства технического казеина", - сказал Мартынчук. 
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Что происходит с производством  
молока в Украине 

21.02.2017 

По итогам января 2017 в Украине было произведено 577 тыс. тонн 
молока, что на 0,2%, или на 1 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 
2016 года. Об этом сообщает АВМ. 

Доля промышленного молока в структуре составила 37,2%, тогда как в январе 2015 
года она была на уровне 35,6%. Производство молока за рассматриваемый период возросло 
на 4,2% и составило 2014,5 тыс. тонн. Сокращение производства демонстрировали лишь 
три области: Днепропетровская (5,8 тыс. тонн; -6,9%), Одесская (2,6 тыс. тонн; -7,7%) и 
Луганская (2,5 тыс. тонн; -8%) области. Хозяйства населения сокращают объемы 
производства. По итогам января ими было произведено 362,5 тыс. тонн молока, что на 2,6% 
меньше, чем за анализируемый период прошлого года. При этом поголовье коров в 
хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,2% - до 2,2 млн. Нарастили численность скота 
не удалось ни одной из областей. В сельскохозяйственных предприятиях содержание коров 
уменьшилась на 4,1% - до 484 тыс. голов, а у населения - на 2,5%, до 1,6 млн. 
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СБУ «прикрила» підпільне виробництво 
молочної продукції 

24.02.2017 

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури 
припинили на Чернігівщині діяльність підпільного цеху з виготовлення 
контрафактної молочної продукції. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Правоохоронці встановили, що нелегальне виробництво організував у Ніжині 
місцевий підприємець. Цех працював в орендованих складських приміщеннях у 
промисловому районі міста. Підприємець виготовляв фальсифікат відомого іноземного 
бренду в антисанітарних умовах, використовуючи відходи молочної продукції невідомого 
походження. Співробітники спецслужби задокументували, що цех щодоби виготовляв у 
середньому тонну готової продукції, яку зловмисник реалізував торговельним мережам по 
всій території України. Під час обшуків на нелегальному виробництві оперативники СБ 
України спільно з поліцією виявили обладнання для виготовлення фальсифікату, ємності з 
небезпечними хімічними речовинами, пакувальний матеріал та понад 300 ящиків готової 
продукції загальною вартістю майже мільйон гривень. Наразі відбуваються невідкладні 
заходи для вилучення з торговельних мереж контрафактного товару. Відкрито 
кримінальне провадження за ст. 227 Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Украинцев кормят дорогим, но некачественным  

хлебом – эксперты 
20.02.2017 

Многие частные предприятия и пекарни сегодня перешли на 
упрощенные технологии, позволяющие ускорить процесс и сделать его 
более дешевым. Об этом пишет hyser.com.ua 

По мнению экспертов, почти 40% производителей применяют различные 
технологии для удешевления производства. В ход идут разрыхлители, ароматизаторы, 
усилители вкуса, красители, стабилизаторы. Хотя на вид это - обычный хлеб. Как 
рассказала преподаватель хлебопекарного производства Львовского профессионального 
лицея пищевых технологий Дария Федькив, раньше на государственных предприятиях 
готовили опару, бродившую до пяти часов. Это позволяло активизировать ферменты, 
находящиеся в муке, дрожжах, в тесте образовывался т. н. склеечный каркас, происходило 
молочнокислое брожение, накапливался углекислый газ, и т. п. Сейчас пекари ускоряют 
процесс, что не обеспечивает полного вызревания и брожения теста. Бросают 
составляющие, добавки - и перемешивают. У такого изделия нет ни аромата, ни вкусовых 
качеств настоящего хлеба. Выпуская с помощью современных технологий хлеб из сырья 
низкого качества с добавлением улучшителей, пекари, в конце концов, удовлетворяют 
потребности торговой сети. Такое изделие долго не черствеет, не плесневеет, красиво на 
вид. Иногда прибегают к фальсификации ассортиментов хлеба, особенно хлебобулочных 
изделий, реализуя продукцию, выпеченную из муки первого (или даже более низкого) 
сорта, как изготовленную из муки высшего сорта. По словам директора Украинской 
ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, за три месяца 
правительственного эксперимента (1 октября - 31 декабря 2016 г.), в рамках которого 
государство не контролировало цены производителей, оптовиков и торговли социальными 
продуктами питания, ряд продуктов выросли в цене больше, чем за все девять предыдущих 
месяцев. В частности, пшенично-ржаной хлеб подорожал на 4% (0,41 грн). Еще одна важная 
причина роста цены на хлеб - подорожание муки, начавшееся в январе нынешнего года. 
Только за первые две недели она выросла в цене в среднем на 0,3%. «Такого раньше не 
было. В предыдущие годы цены на муку обычно начинали ползти вверх в марте-апреле. А 
теперь каждая новая партия - дороже предыдущей. «Это плохая примета», - говорит один 
из руководителей предприятия по выпеканию хлеба. Есть и другие причины роста цен на 
хлеб. Это подорожание энергоносителей и коммунальных услуг, повышение минимальной 
заработной платы. А еще - бесконтрольный экспорт ресурсов за границу. … 
 

Читать полностью >>>  
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Эксперт: «Рошен» в «вручную» регулирует 

цены на рынке сладостей 
22.02.2017 

Учитывая то, что на сегодня, «Рошен» является монополистом на 
рынке сладостей, то это позволяет ему в«вручную» устанавливать цены и 
не допускать снижения стоимости шоколада, даже если на то есть 
экономические причины. 

Такое мнение выразил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых 
сетей Алексей Дорошенко. «Если говорить о рынке сладостей в Украине, то стоит 
вспомнить прошлогодний скандал с «Рошеном», когда одна из торговых сетей отказалась 
размещать на своих полках торты данной марки. Причина была проста - производитель не 
позволял снизить стоимость своего продукта даже для того, чтобы продажи возросли. 
Точно то же самое происходит и сейчас, так как «Рошен» уже обладает монополией на 
украинском рынке, более того он захватывает все новые и новые сегменты и открывает все 
больше и больше магазинов, что делает данную марку фактически контролером и цены на 
тот или иной продукт», – констатировал А. Дорошенко. Эксперт добавил, сегодня «Рошен» 
делает на рынке, что хочет, он может поставить любую цену и разместить товар в своем 
фирменном магазине и никто никому ничего не скажет. Остальные же производители, хоть 
и ставят цены на свои продукты ниже, чем монополист, однако все равно далеко от него не 
уходят, поскольку с точки зрения изготовителя товар нужно продавать как можно дороже. 
В целом, по мнению А. Дорошенко, стоимость кондитерских изделий и сладостей в Украине 
будет продолжать повышаться, даже если на то не будет экономических причин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам golos.ua 
 

 
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

Укрспирт отказался от повышения  
цены на спирт с 1 марта 

21.02.2017 
ГП Укрспирт не будет поднимать цены на спирт этиловый 

ректификованный с 1 марта 2017 года. Об этом сказано в пресс-релизе 
госконцерна, передает портал biz.liga.net 

Сообщается, что после встречи с руководством Минагрополитики, производителей и 
представителей ассоциации Легальных производителей алкоголя ГП Укрспирт приняло 
решение не применять второй этап повышения цены на спирт этиловый 
ректификованный. Напомним, Укрспирт повысил цены на спирт на 10,6% с января и 
анонсировал ранее еще одно повышение на 8% с 1 марта. Ранее сообщалось, что 
Ассоциация легальных производителей алкоголя обратилась к министру агрополитики с 
заявлением, что в Украине с 1 января 2017 г. необоснованно повышена цена спирта. После 
этого министр аграрной политики Тарас Кутовой рекомендовал ГП Укрспирт отменить 
повышение цены на спирт. Накануне стало известно, что министр аграрной политики на 
основании промежуточных результатов проверки деятельности госпредприятия 
департаментом аудита Минагрополитики рекомендовал руководителю Укрспирта 
отстранить от работы заместителя Олега Недомовного. 

 
 

Читать полностью >>>  
 

По материалам biz.liga.net 
 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Украина за год сократила производство  

водки на 18% 
24.02.2017 

В январе 2017 г., по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г., 
производство водки в Украине было сокращено на 18% - до 1 млн 535 тыс. дал. 
Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

В то же время, по сравнению с декабрем 2016-го, производство водки упало на 
19,3%. Также, по данным Госстатистики, производство пива солодового, включая пиво 
безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в январе 2017 года в годовом 
измерении сократилось на 11,6% - до 7,2 млн дал, в месячном - на 44, 7%. Производство 
коньяков и бренди в января 2016 года уменьшилось на 1,1% в годовом измерении и 
составил 156 тыс. дал. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и 
других спиртных напитков в январе 2017 года, по сравнению с январем 2016 года, выросло 
на 62% - до 350 тыс. дал., А по сравнению с декабрем 2016 года - упало на 32,4%. Добавим, 
что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной 
Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 

 
Великі перспективи малих виноробів: де українським виноробам  

шукати грошей для розвитку галузі 
20.02.2017 

На початку грудня 2016 р. спільноту вітчизняних виноробів шокувала 
новина про те, що в Одеській області невідомі безжалісно знищили частину 
виноградників відомого французького винороба Кристофа Лакарена.  

Мешканці села Шабо, а відтак і власники частини земель, які орендував винороб для 
вирощування винограду, заявили, що земля, яку вони здали в оренду, раптово стала їм 
потрібною. Тому без попереджень та всупереч існуючим домовленостям 40 кущів 
винограду були безжалісно знищені технікою. «Ті, хто викорчував мій виноград, - справжні 
варвари. Це серйозна проблема, що виноградарі сьогодні нічим не захищені, - каже винороб 
Кристоф Лакарен. - Як можна бути впевненим, що ти зможеш вести свій бізнес завтра і 
післязавтра, якщо суди і вся держава побудовані на корупції? На мою думку, декомунізація 
повинна починатися не зі знесення пам’ятників, а з захисту людей, представників малого та 
середнього бізнесу, від свавілля. Європа не буде інвестувати в Україну, поки тут все 
направлено на знищення бізнесу, а не на його підтримку». Мораторій на землю – напевне, 
одне з найболючіших питань для малих та середніх виноробів, що часто залишаються 
залежними від власників паїв, які в будь-який момент можуть повернути у свою власність 
орендовані гектари. Скасування спецрежиму ПДВ - ще один бар’єр для розвитку 
виноградарства та виноробства в Україні. Вітчизняні винороби стверджують, що 
скасування спецрежиму лише збільшило собівартість виноградників та викликало 
здорожчання готової продукції. Брак коштів, бюрократичні бар’єри для отримання 
необхідних ліцензій для законної роботи – лише частина великого списку проблем 
українського винороба. І поки працівники галузі думають над тим як справитись з вже 
існуючими проблемами, – влада й надалі підливає масла в вогонь, тим самим змушуючи 
українських виноробів закривати свій бізнес або займатись виробництвом вина підпільно. 
В результаті – малі та середні підприємства в Україні закриваються. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uadrinks.info 

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Производство украинского пива упало до  

десятилетнего минимума 
20.02.2017 

Производство пива в Украине продолжает падать. Если в 2015 году 
пивовары произвели 194,2 млн дал алкогольного напитка, то в 2016 году 
производство составило 179,8 млн дал.  

Производство за прошлый год упало на 7,4%. Украинские пивовары в январе 2017 
сократили производство на 11,7% по сравнению с январем прошлого года - до 7,1 млн дал, 
что является историческим минимумом Украины за последние десять лет. Такие данные 
предоставляет отраслевая ассоциация по производству пива, безалкогольных напитков и 
минеральных вод "Укрпиво". По данным ассоциации, объемы производства солода в январе 
текущего года уменьшились на 9,7% - до 20,7 тыс. тонн. Согласно сообщению, в "не сезон" - 
с ноября 2016 по январь 2017 - отечественные пивовары произвели 31,7 млн дал пива 
против 35,5 млн дал за аналогичный период прошлых лет. "Тем самым, падение 
производства пива в несезонный период составило те же 11,7%. Иными словами, сравнение 
производства пива в период, когда на спрос практически не влияет температурный фактор, 
дает возможность более точно оценить взаимосвязь экономической составляющей и 
перспектив пивоваренного бизнеса", - говорят в ассоциации. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Carlsberg Ukraine выходит на лидирующую  
позицию на рынке пива 

22.02.2017 

В 2016 г. доля Carlsberg Ukraine на рынке пива Украины по 
результатам аудита розничной торговли в категории «Пиво» составила 
29,9% в натуральном выражении, что на 0,3 п.п. выше предыдущего периода.  

Кроме того, за прошлый год Carlsberg Ukraine удалось нарастить свое присутствие в 
канале современной розничной торговли, который является основным драйвером роста 
доли компании.  За 12 месяцев 2016 года компания отчислила 2332,5 миллионов гривен в 
бюджеты всех уровней страны в виде налогов и сборов. Согласно внутренней оценке 
компании, в 2016 году объем рынка пива сократился на 7% по отношению к прошлому 
году. Причин для падения рынка несколько: неблагоприятная экономическая ситуация в 
стране, девальвация национальной валюты, снижение покупательской способности 
населения, а также последствия кардинального изменения регулирования отрасли и 
резкое повышение акциза вдвое в 2016 году. Тем не менее, несмотря на сложную ситуацию, 
с августа по декабрь 2016 года компании Carlsberg Ukraine удалось выйти на лидирующую 
позицию на рынке пива в Украине в натуральном выражении. ТМ «Львівське» продолжает 
лидировать в портфеле компании, укрепляя позиции на рынке. Также Carlsberg Ukraine 
успешно реализовала запланированные продуктовые запуски 2016 года. Это позволило 
добиться существенных результатов в соответствующих сегментах и категориях. Среди 
успешных новинок, которые нашли своего потребителя, можно назвать нефильтрованное 
пиво «Robert Doms Бельгійський», сидр Somersby c грушевым соком, Квас Тарас Черный, а 
также хард-дринки Seth&Riley's Garage. 2016 год стал успешным и в вопросе реализации 
проектов устойчивого развития компании. Carlsberg Ukraine продолжает уделять особое 
внимание экономии энергоресурсов и воды, сокращению выбросов углекислого газа, 
использованию альтернативных источников энергии и очистке сточных вод. В 2016 году 
компании удалось снизить использование природного газа, благодаря увеличению доли 
биогаза до 11,5%. Carlsberg Ukraine активно поддерживает организацию «Украина без 
мусора», которая обучает детей в школах культуре раздельного сбора бытовых отходов. 
Также особое внимание уделяется вопросу ответственного потребления алкогольных 
напитков. Второй год подряд, совместно с партнерами по отрасли, в Украине проводится 
День ответственного потребления пива. Евгений Шевченко, Генеральный директор 
компании Carlsberg Ukraine: «Несмотря на непростое состояние национальной экономики в 
целом, и пивоваренной отрасли в частности, я могу назвать 2016 год достаточно успешным 
и соответствующим нашим ожиданиям. Нашей компании удается наращивать долю рынка 
и показывать экономическую эффективность деятельности, а также фигурировать в 
рейтинге крупных налогоплательщиков страны. Хочу отдельно отметить, что принятое в 
конце 2016 года повышение ставки акциза на уровне инфляции (12%) впервые за много 
лет продемонстрировало плоды диалога между бизнесом и властью. Мы надеемся, что 
подобные тенденции будут только укрепляться, и в будущем позитивно скажутся на 
отрасли в целом. Со своей стороны, в текущем году мы планируем сделать все возможное, 
чтобы удержать позиции компании на рынке и продемонстрировать положительные 
финансовые результаты». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Carlsberg Ukraine» 
 
 

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Philip Morris откроект 5 бутиков  

по продаже iQOS   
22.02.2017 

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) намерена 
открыть в Украине пять магазинов по продаже устройств для нагревания 
табака iQOS – в Днепре, Харькове, Одессе и Львове. 

"Colliers International (Украина) завершила работу по подбору помещений для cети 
бутиков iQOS аффилированной компании Philip Morris International", - сообщила компания 
Colliers International (Украина) в среду. По ее данным, магазины по продаже инновационной 
системы нагревания табака будут открыты в ТЦ "Пассаж" (Днепр), ТРЦ City Center (Одесса), 
ТРЦ "Форум" (Львов), ТРЦ "Караван" и ТРЦ "Французский бульвар" (оба – Харьков). Как 
сообщалось, в мае 2016 года Philip Morris International открыла свой первый флагманский 
магазин iQOS Space на бульваре Леси Украинки, 7-Б в Киеве. Продажи устройств для 
нагревания табака iQOS табачной компанией Philip Morris в Украине за 2016 год превысили 
7 тыс. штук. IQOS был разработан компанией Philip Morris International в собственном 
научно-исследовательском центре в Швейцарии. В основе устройства лежит технология 
HeatControl, особенность которой заключается в том, что iQOS не сжигает, а нагревает табак 
в пределах строго контролируемого температурного режима. Во время использования iQOS 
практически не ощутим запах, а пепла и огня нет вообще. При этом образуется аэрозоль, 
который по исследованиям компании, содержит в среднем на 90-95% меньше вредных и 
потенциально вредных веществ в сравнении с дымом стандартной сигареты. Philip Morris 
International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает 
сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания 
работает более 15 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. "Филип 
Моррис Украина" реализует на украинском рынке, в частности, такие марки сигарет, 
Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M и Parliament. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 

 

http://ru.golos.ua/suspilstvo/ekspert_roshen_v_vruchnuyu_reguliruet_tsenyi_na_ryinke_sladostey_9336
http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3610292-ukrspirt-okazalsya-ot-povysheniya-tseny-na-spirt-s-1-marta.htm
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/164679
http://uadrinks.info/news/market_news/?id=6413
https://delo.ua/business/proizvodstvo-ukrainskogo-piva-upalo-do-desjatiletnego-minimuma-328274/
http://ru.press.carlsbergukraine.com/release/1112/
http://interfax.com.ua/news/economic/404854.html
http://roshen.com/
http://www.ukrspirt.com/
http://ukrvinprom.ua/index.php?lng=1
http://www.ukrpivo.com/
http://carlsbergukraine.com/
http://www.pmi.com/ru_ru/pages/homepage.aspx


 

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

 

 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Кохавинская бумажная фабрика в январе нарастила  
объем производства на 11% 

21.02.2017 

ПАО "Кохавинская бумажная фабрика" (КБФ, Львовская обл.) в 
январе 2017 года увеличила объем производства на 11% к аналогичному 
месяцу 2016 года, до 29,73 млн грн. 

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", за первый месяц года 
фабрика увеличила выпуск бумаги на 15% - до 2,78 тыс. тонн, а выпуск туалетной бумаги 
вырос на 4,5% - до 9,3 млн рулончиков (второй показатель в Украине после Киевского 
картонно-бумажного комбината). КБФ, работающая с 1939 года, производит бумагу-основу 
для товаров санитарно-гигиенического назначения, а также туалетную бумагу и бумажные 
полотенца. Мощность бумажных машин - 19 тыс. тонн в год, перерабатывающего 
оборудования - 90 млн рулончиков в год. По данным ассоциации "Укрпапир", в 2016 году 
фабрика сохранила выпуск бумаги почти на уровне 2015 года (27 тыс. тонн), объем 
производства вырос на 22%, до 342,74 млн грн. Как общалось, по предварительным 
данным, КБФ в 2016 году увеличила чистую прибыль на 44% к 2015 году, до 58,25 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 

 МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 
 

 
 

Гітари: зроблено в Україні 
17.02.2017 

Коли країна має виробництво кораблів - це потужно. Коли 
виробляє зброю - небезпечно. А коли в країні роблять музичні 
інструменти - це престижно. Для багатьох, стане сюрпризом те, що в 
Україні є виробництво електронних гітар. 

«Universum Guitars» - фабрика, яку засновано в лютому 2016 р. Вона розташована в 
Білій Церкві і до створення фабрики тут існувала Гітарна Майстерня Гавриленка. Тут 
виробляють інструменти серійно і це головна відмінність фабрики від майстерні. Для 
виробництва гітар використовують близько 20 порід дерева. За рік фабрика розробила 6 
моделей серійної гітари Elena. «Будь-яка гітара починається з бруска дерева. Найчастіше ми 
використовуємо гірський клен, явір, карпатський ясень, а також різноманітну екзотику. У 
нас багато деталей з африканського дубу венґе. Коли проектується новий інструмент - це 
одразу робиться з урахуванням резонансних властивостей деревини. Я, як гітарний 
майстер, одразу думаю як це вплине на звук, зовнішній вигляд, бо все одно зустрічають по 
зовнішньому вигляду. «Некрасиві літаки, - як говорили колись відомі авіаконструктори, - не 
літають». Тому некрасиві гітари не грають. Час копіювання, учнівства минув, тепер 
хочеться, щоб гітара мала свій голос – оригінальний, неповторний і впізнаваний», - 
розповідає Вадим Гавриленко, майстер, засновник фабрики.  

 

Читати повністю >>>                                                                                       © Катерина Мізіна 

 

За матеріалами hromadske.ua 
 

 
 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

В Украине за год сократили строительство 
 жилых домов 

23.02.2017 

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2016 г. сократился на 
15,2% по сравнению с 2015 годом – до 9 млн. 366 тыс. кв. м. Об этом сообщает 
Государственная служба статистики.  

Из общего показателя 2,6% или 242 тыс. 500 кв. м жилья введено согласно 
временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на 
выполнение строительных работ. Согласно сообщению, в городах в 2016 году введено в 
эксплуатацию 6 млн. 502 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 2 млн. 863 
тыс. кв. м. При этом 43,7%% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 56% – 
в домах с двумя и более квартирами и 0,3% – в общежитиях. В целом за год в эксплуатацию 
введено 112 тыс. 576 квартир общей площадью 9 млн. 240 тыс. кв. м. Средняя площадь 
квартир составила соответственно 80,2 кв. м. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 

Будівельні підприємства України збільшили 
 обсяги робіт на 35% 

25.02.2017 

Будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги 
робіт на 23,4% – до 906 млн грн, виконавши 23,4% від загального обсягу 
робіт в країні. Про це повідомляє uprom.info 

Будівельні підприємства України в січні 2017 року збільшили обсяги робіт у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 35% – до 3,87 млрд грн, Зокрема, за 
даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 
42,1% – до 2,15 млрд грн, зокрема, з будівництва житлових будинків – на 57,4%, до 1,3 млрд 
грн, по будівництву нежитлових будівель – на 22,6%, до 851,6 млн грн. Роботи з 
будівництва інженерних споруд зросли на 27,1% – до 1,72 млрд грн. У Держстаті 
відзначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння в 
січні склали 83,7% від загального обсягу, в той час як роботи з капітального та поточного 
ремонту – 8% і 8,3% відповідно. Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за 
звітний період збільшили обсяги робіт на 23,4% – до 906 млн грн, виконавши 23,4% від 
загального обсягу робіт в країні. У повідомленні Держстату відзначається, що зазначені 
дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Паевые взносы застройщиков Киева  

в 2016г выросли вдвое 
21.02.2017 

Общая сумма паевого участия, уплаченного киевскими застройщиками 
по итогам 2016 года, увеличилась вдвое по сравнению с 2015 годом - до 500 
млн грн. Об этом сообщает bin.ua 

"В 2016 году было уплачено более 500 млн грн паевого участия. Это вдвое больше, 
чем в 2015 году", - сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со 
ссылкой на первого заместителя главы КГГА Геннадия Плиса. По его словам, в городском 
бюджете-2017 на паевое участие заложено 250 млн грн. "Что будет в этом году, учитывая 
снижение ставки с 10% до 2% для нежилой недвижимости и с 4% до 2% для жилой, сложно 
спрогнозировать. Многим, конечно, будет выгоднее заплатить сейчас, поэтому может быть 
всплеск. Но, учитывая политическую и экономическую ситуацию в стране, желающих 
строить может стать меньше. Из-за уменьшения базы, с которой должен быть уплачен 
паевой взнос, сумма перечисленных в бюджет паевых взносов может быть значительно 
меньше", - резюмировал чиновник.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 

Киевского застройщика 
продадут эстонцам? 

21.02.2017 

Эстонская компания AS Prosperus Capital намерена приобрести 178 
миллионов или 80,87% простых именных акций предприятия "Трест 
"Киевгорстрой-2". Об этом пишет newbud.ua 

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на ІІІ квартал 2016 года аналогичным 
пакетом акций компании "Трест "Киевгорстрой-2" владела "Кепкол Холдингз Лимитед" 
(Кипр). Prosperus Capital занимается привлечением средств резидентов Евросоюза, а также 
инвесторов из стран Восточной Европы. Средства вкладываются в ценные бумаги и 
различные финансовые инструменты, а также - проекты по развитию и аренде 
коммерческой и жилой недвижимости Эстонии. Ее партнерами являются консалтинговая 
компания NRD Advice, аудиторская фирма EY, инвестиционная компания United Partners 
Group, а в направлении развития недвижимости и управления объектами коммерческой и 
жилой недвижимости якорным партнером выступает компания Brodal Holding. Трест 
"Киевгорстрой-2" создан в 1995 г. Осуществляет деятельность в сфере инжиниринга, 
строительства зданий, сдачи внаем собственной и государственной недвижимости 
производственно-технического и культурного предназначения. Основными заказчиками 
треста выступают Киевская городская и районные государственные администрации.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам newbud.ua 
 

Как одна строительная компания решила  
обмануть своих инвесторов? 

21.02.2017 

Холдинговая компания «Киевинвестбуд». Одна из сотен частных 
лавочек, решивших оседлать строительный бум начала и середины нулевых, 
объявила о начале строительства многоквартирного дома по адресу г. 
Борисполь,ул. Киевский шлях, 28. 

Привлекать средства данная компания собралась при помощи выпуска целевых 
облигаций: каждому, кто купил облигации, застройщик обязался предоставить в 
назначенный срок жилплощадь в построенном доме. А средства, которые компания 
привлекла, должны были быть направлены на финансирование строительства и никуда 
более. Все это регулируется законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Как 
и положено по этому закону, перед выпуском своих облигаций, «Киевинвестбуд» 
опубликовал в «Відомостях держкомісії з цінних паперів» (11.09.2007) так называемый 
«проспект эмиссии» – документ, в котором расписаны выгоды и риски предприятия, 
сведения об эмитенте (то есть, о компании, выпускающей облигации), а также цель, на 
которую пойдут деньги, полученные от продажи облигаций. В этом же эмиссионном 
проспекте  компания официально обязалась тратить полученные от покупателей деньги 
исключительно на строительство и связанные с ним расходы. Также было указано, что 
компания не имеет права выкупать назад уже проданные облигации. Это было ключевым 
условием выпуска, но это условие цинично нарушено. В сентябре 2007 г. «Киевинвестбуд» 
получил от государства временные свидетельства о выпуске облигаций. Уже через 
несколько месяцев застройщик официально заявил, что продал первичным покупателям 
100% облигаций – что означало, что капитал на строительство дома собран полностью, – и 
вместо временных свидетельств официально получает постоянные. Для рынка ценных 
бумаг это очень важный сигнал: он означает, что вторичные покупатели могут без опаски 
покупать облигации у первичных покупателей – ведь строительство дома уже обеспечено, 
деньги на него получены (а это 142, 430 млн. грн.), осталось только дождаться окончания 
строительства и спокойно получить свои законные квадратные метры. Однако жилья 
покупатели облигаций «Киевинвестбуда» так и не дождались – ни в 2012 г, на который был 
назначен срок погашения облигаций (т.е. окончание строительства) ни в 2015. Из всех 
заявленных грандиозных прожектов компания смогла построить фундамент и часть 
первого этажа. В итоге относительно «Киевинвестбуда» начато судебное производство по 
банкротству.  25 июня 2014 г. киевский Хозсуд утвердил реестр требований кредиторов 
компании на общую сумму 60 177 332,96 грн. В ходе расследования выяснилось, что 
первичная продажа 100% облигаций, обеспечившая компании репутацию надежного 
предприятия и постоянное свидетельство от государства, оказалась фиктивной!!! 
Фактически дело обстояло так: на протяжении нескольких месяцев «Киевинвестбуд» 
продавал ЗАО «Банк НРБ» облигации разных серий… и в тот же день выкупал их обратно. 
Банк получал свой процент, по бумагам выходило, что все облигации проданы,  – но фонд, 
предназначенный для строительства дома, не пополнялся ни на копейку. … 

 
 
 

Читать полностью >>>                                                                                 Решение суда >>> 
 
 

По материалам bagnet.org 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Киевсовет забрал арендованную землю у  
творческого центра Табачника 

23.02.2017 

Депутаты расторгли договор аренды участка с общественной 
организацией "Международный творческий центр Яна Табачника" на 
Днепровской набережной в столице в районе залива Берковщина. 

Соответствующий земельный участок площадью 8,15 га решением Киевсовета в 
2003 г. передана "Международному творческому центру Яна Табачника" в аренду сроком на 
25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания клуба "Честь имею". "Решение не 
учитывало выводов Государственного управления экологии и природных ресурсов и не 
удовлетворяло нормы Водного и Земельного кодексов. В соответствии с этим, Киевсовет в 
2005 г. отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов 
Киевской городской государственной администрации прекратить договор аренды 
соответствующего земельного участка… Однако в 2008 г, согласно следующему решению, 
землю опять отдали в аренду "Международному творческому центру Яна Табачника", - 
говорится в сообщении. Как отмечают в Киевсовете, такое решение препятствовало 
реализации планов территориальной общины Дарницкого района по созданию на этом 
участке парка "Берковщина", в связи с чем Киевсовет и расторг соответствующий договор 
аренды. Решение поддержало 79 депутатов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 БУДІВЛІ 

Сотні занедбаних пам'яток архітектури  
зникають із мапи Києва 

21.02.2017 

Більшість визначних пам'яток архітектури у столиці опинилися під 
загрозою знищення – найближчим часом можуть ліквідувати близько сотні 
із них. Відповідні дані оприлюднила громадська активістка Олена Єскіна. 

Вона впевнена, що частіше всього до напівзруйнованого стану історичні будівлі 
доводять їх власники, котрі навіть не мають наміру реставрувати їх. За її словами, часто 
вони навмисне підпалюють будинок, руйнують стіни тільки для того, щоб безперешкодно 
розпочати на цій території нове будівництво чергової багатоповерхівки та заробляти на 
цьому чималі кошти. Найпершими з історичної мапи Києва можуть зникнути "Садиба 
Терещенка", яка розташована на бульварі Шевченка, а також "Садиба купця Новікова" на 
Подолі. Під загрозою знищення опинилися також "Будинок зі зміями і каштанами", що на 
Великій Житомирській та "Мереживний будинок Брадтмана" у центрі міста. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами znaj.ua 
 

 ЖИТЛОВА 

Объем сделок купли-продажи жилья в Украине  
за год вырос на 20% 

23.02.2017 

Нотариусы Украины в 2016 году заверили почти 258,7 тысяч 
договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% 
превысило показатели 2015 года, пишет bin.ua 

В Киеве объем сделок купли-продажи жилья в прошлом году также вырос на 20% по 
сравнению с 2015 годом - до 36,690 тыс. сделок. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили 
в Министерстве юстиции Украины. «Согласно «Отчету государственных и частных 
нотариусов»: в 2016 году нотариусами Украины было удостоверено 258 738 договоров 
купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева удостоверено 36 690 
договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 20 182 таких договоров», - 
говорится в сообщении. В сообщении также указывается, что в 2015 году нотариусами 
Украины было удостоверено 215 697 договоров купли-продажи недвижимого имущества, 
нотариусами г.Киева - 29 288 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 16 
078 таких договоров. По мнению экспертов, отмена фиксированного минимального 
размера оплаты услуг за нотариальные удостоверения сделок для приватных нотариусов 
снизит стоимость нотариальных услуг примерно на 30% из-за увеличения конкуренции.  … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

Кабмин утвердил крупнейший в Украине  
индустриальный парк 

20.02.2017 

Индустриальный парк «Павлоград», размещенный в Павлоградском 
районе Днепропетровской области на участке 250 га, включен 
Министерством экономического развития и торговли в Реестр 
индустриальных парков. 

Объект разделен на семь секторов в соответствии с профилем производств, которые 
можно там разместить. Для машиностроения отведено 120 га земли, под производство 
стройматериалов – 50 га, переработку сельхозтоваров – 25 га, легкой промышленности и 
hi-tech технологии – 20 га. Земельный участок ограничен территориями предприятиями 
«Производственное объединение Южмаш им. А. М. Макарова» и «Павлоградский завод 
технологического оборудования». Ожидается, что парк поможет создать около 5000 новых 
рабочих мест и привлечь около $375 млн инвестиций. Согласно планам управляющей 
компании, в течение 2017-2018 гг. индустриальный парк планируют обустроить, а до 2027 
г. полностью заполнить инвесторами. Управляет парком ГП Днепропетровской ОГА 
«Инвестиционно-инновационный центр». … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам commercialproperty.ua 
 

 ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА 

 
Собственники ТРЦ "Караван" обжалуют арест  

своей недвижимости 
21.02.2017 

ЧАО «Лекс Холдинг», в собственности которого находится 
столичный ТРЦ «Караван», собирается оспаривать арест на имущество, 
наложенный Голосеевским райсудом Киева по требованию банка «ВТБ». 

В «Лекс Холдинг» сообщили, что сейчас предприятие находится в процессе 
банкротства, который предусматривает ряд ограничений, связанных, в том числе, с 
режимом управления и распоряжения имуществом. А значит, действия Голосеевского суда 
Киева содержат в себе признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 364, 375 
Уголовного кодекса Украины. Кроме того, особенности линии поведения банка «ВТБ» в 
ходе судебных разбирательств наводят на мысль о намерении захватить имущество «Лекс 
Холдинг». Ранее Голосеевский районный суд Киева наложил арест на недвижимое 
имущество торгово-развлекательного центра «Караван». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hronika.info 

 
Группа компаний Будхаус присоединилась  

к выставке RDBEXPO 
21.02.2017 

Budhouse – инвестиционно-девелоперская группа компаний, 
основанная в 2006 году. Специализируется на развитии, строительстве и 
управлении проектами недвижимости на территории Украины. 

На сегодняшний день группа является собственником и девелопером коммерческой, 
офисной, гостиничной и жилой недвижимости в таких городах как Киев (и область), 
Херсон, Черкассы, Одесса, Харьков, Запорожье и Львов. В портфель проектов торговой 
недвижимости, реализованных Будхаус Групп, входят такие знаковые для Украины 
объекты как ТРЦ Fabrika в Херсоне (GLA – 65 000 кв. м), ТРЦ Forum во Львове (GLA – 36 000 
кв. м) и ТРЦ Lubava в Черкассах (GLA – 18 000 кв. м). На стадии строительства находятся  
ТРЦ Никольский в Харькове общей площадью свыше 100 000 кв. м и ТРЦ Yessa в Одессе 
площадью 60 000 кв. м. Еще несколько крупных торгово-развлекательных центров 
находятся на стадии девелопмента: ТРЦ Fabrika-2 в Запорожье (GLA 57 000кв. м) и ТРЦ 
Hartz в Киеве (GLA 96 000 кв. м). Как отметил коммерческий директор Budhouse Group 
Максим Гаврюшин: "Это первое за последние годы крупное выставочное мероприятие 
говорит о том, что рынок оживился. Это хорошая возможность встретиться со старыми 
партнерами и наладить новые связи. Поскольку мероприятие международное, надеюсь, что 
оно поспособствует привлечению новых игроков на рынок".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Budhouse» 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 
 ДОРОГИ. МОСТИ & ТУНЕЛІ  

 
Реформа Компанії ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»  

розрахована на найближчі три роки 
22.02.2017 

Державне агентство автомобільних доріг та Міністерство 
інфраструктури підписали План заходів щодо реформування Компанії, 
наразі документ переданий для ознайомлення в Уряд.  

Від сьогодні розпочинається офіційний старт виконання запланованих заходів, 
вищевказані відомства, у свою чергу, контролюватимуть процес. «В липні 2016 року було 
сформовано нову команду під моїм головуванням з метою перетворити Компанію, що 
обслуговує 97% українських доріг із збиткової та практично не працездатної в економічно 
вигідну та конкуренто спроможну на ринку структуру. Ми розробили чіткий план реформи, 
розрахований на найближчі три роки і вже з 2017 року починаємо впроваджувати активні 
зміни» - повідомив Артем Гриненко, керівник ПАТ ДАКу.  

 

Читати повністю >>>                                                                                        

 

За матеріалами adu.org.ua 
 

Стало відомо, на які дорожні проекти в Україні  
може дати грошей Японія 

22.02.2017 

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) розглядає 
питання кредитування будівництва мостового переходу в Миколаєві, а також 
ряду автомобільних доріг в південних регіонах України. 

Про це в колонці на ЦТС написав заступник міністра інфраструктури України Віктор 
Довгань. Зокрема, він зазначив, що японські експерти 21 лютого в Києві представили 
попередні результати моніторингу інфраструктурних об'єктів південних областей України. 
Експерти визначили наступні пріоритетні проекти дорожнього будівництва на півдні 
України: Проект будівництва Миколаївського мосту; Дорога H-14 на ділянці Олександрівка 
- Кропивницький – Миколаїв; Дорога M-14 в Херсонській області, розвиток кільцевої дороги 
Миколаєва; Дорога M-15 Одеса - Рені (кордон з Румунією). Зараз важливо провести 
оновлення проектної документації мостового переходу в Миколаєві, кошторисна вартість 
якого становить 3,5 млрд грн. В. Довгань зазначив, що будівництво нового моста в 
Миколаєві дозволить розвантажити центр міста від транспортного потоку і поліпшить 
екологічну ситуацію, оскільки міст буде розташовуватися за межами міста і забезпечить 
сполучення між великими промисловими центрами і морськими портами України.  

 

Читати повністю >>>                                                                                           Презентація >>> 

 

За матеріалами ameu.org.ua 
 

Залізничники розпочали роботи на підходах  
до Бескидського тунелю 

22.02.2017 

У Бескидському тунелі триває облаштування кінцевого оздоблення, а 
на підходах до нього розпочалися колійні роботи та монтаж контактної 
мережі. Укладання колій у самому тунелі розпочнеться в IV кварталі 2017 р. 

«Будівництво залізничного тунелю на перегоні Бескид – Скотарське – сьогодні це 
один із наймасштабніших інфраструктурних проектів. Він реалізується завдяки ресурсам 
залізниці та залученим інвестиціям. Високий рівень показали і залізничники, задіяні в 
цьому проекті. Без особистого внеску кожного фахівця не було б такого результату. Тож ми 
готові і надалі до масштабних проектів. Наступний – реконструкція з електрифікацією 
дільниці Долинська – Миколаїв. На нього також планується використати залучені кошти 
міжнародних фінансових організацій», – повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця». 
Наразі залізничники перейшли до виконання робіт першого етапу колійного розвитку 
станції Бескид, що розпочався з другого півріччя 2016 року. Цей етап включає в себе 
реконструкцію колії на підходах до тунелю, облаштування контактної мережі й монтаж 
пристроїв автоматики та зв’язку. У самому тунелі будівельники виконали роботи з 
облаштування 657 метрів зворотного склепіння (лоткової частини). Завершити весь цикл 
робіт зі спорудження тунелю за графіком заплановано в четвертому кварталі 2017 року. 
Увести об’єкт в експлуатацію планується в ІI кварталі 2018 року. З боку Західного порталу 
тунелю облаштовано підпірну стінку вздовж залізничних колій, пожежні резервуари та 
насосну станцію. Раніше повідомлялося, що завершено роботи з проходки верхнього та 
нижнього уступів тунелю на всю довжину – 1764 погонні метри, облаштовано та виконано 
гідроізоляцію 49 ніш, 12 камер, 3 збійок. Цей двоколійний тунель буде обладнано 
сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеонаглядом, 
контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також автоматизованою 
системою управління технологічними процесами, засобами пожежної безпеки.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця» 
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Транспортные предприятия Украины в январе увеличили  

перевозку грузов на 21%% 
21.02.2017 

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР 
Крым, а также части зоны проведения АТО) в январе 2017 г. увеличили 
перевозку грузов на 21% по сравнению с январем 2016 г. – до 49,8 млн тонн. 

Как сообщила Государственная служба статистики, грузооборот перевозчиков за 
указанный период возрос на 23,7% - до 27,2 млрд ткм. Согласно статданным, 
транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт 
увеличилась на 20,4% - до 22,5 млн тонн, а в целом ж/д перевозки выросли на 14,4% - до 
25,9 млн тонн. Перевозки лома черных металлов увеличились на 0,4%, строительных 
материалов – в 2,4 раза, железной и марганцевой руды – на 7,2%, цемента – на 11,7%, нефти 
и нефтепродуктов – на 38,4%, зерна и продуктов помола – на 77,8%, лома черных металлов 
– на 79,5%. Вместе с тем перевозки лесных грузов снизились на 40,6%, химических и 
минеральных удобрений – на 13,4%, каменного угля – на 4,4%, кокса – на 0,7%. В общем 
объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 98,3%. По 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы сократились на 33,2%. В целом 
объем перевозок водным транспортом сократился на 33,9% -до 0,1 млн тонн. В январе 2017 
года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом - на 16,3%, до 
12,5 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 18,8%, нефти – на 12,1%. Транзит 
газа вырос на 38,2%, нефти на 13,5%. Перевозка грузов авиатранспортом в январе 2017 
года сократилась на 5,7% - до 0,005 млн тонн. 

 

Грузовые перевозки в Украине в январе 2017 г. >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ) 

 
В Днипре хотят построить еще  

один аэропорт 
20.02.2017 

В Днипре появились планы построить еще один аэропорт. 
Соответствующий проект решения опубликован на сайте горсовета. Об 
этом сообщает портал Depo.Днипро, передает cfts.org.ua 

Сообщается, что новый аэропорт планируют строить у действующей взлетно-
посадочной полосы и у старого аэропорта. Депутат горсовета Артем Хмельников 
обнародовал проект соответствующего решения, согласно которому следует, что речь идет 
о новом терминале. Для управления новым терминалом и процессом авиаперевозок в 
Днипре создадут новое коммунальное предприятие "Днепровский аэропорт". Напомним, 
аэропорт в Днипре закончил 2016 год снижением пассажиропотока третий год подряд. В 
2016 году воздушная гавань приняла 284,9 тыс. пассажиров, что на 17,7% меньше чем в 
2015 году. Аэропорт обслуживается авиакомпанией "Днипроавиа", которая входит в круг 
бизнес-интересов Игоря Коломойского. Аэропорт неоднократно обвиняли в создании 
барьеров для авиаперевозчиков-конкурентов. Например, с подобной проблемой 
столкнулась Turkish Airlines. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Харьковский аэропорт – среди  
лучших в Европе 

20.02.2017 

На днях ACI EUROPE (Airport Council International) опубликовала 
свой новый отчет о статусе пассажирских авиаперевозок в Европе, в 
котором организация проанализировала данные за 2016 год. 

В вышеупомянутом документе отмечается, что существенное влияние на авиацию в 
ушедшем году оказали текущие события в мире, и в некоторых случаях уровень 
пассажиропотока снизился. Тем не менее, несмотря на очевидные негативные 
обстоятельства, Украина смогла продемонстрировать впечатляющий рост. ACI EUROPE 
также составила годовой рейтинг европейских аэропортов, продемонстрировавших 
наибольшее увеличение уровня пассажиропотока, и единственным представителем нашей 
страны в нем стал Международный аэропорт «Харьков». Харьковчане были определены в 4 
группу (аэропорты с пассажиропотоком менее 5 млн чел.), и наравне с аэропортом Паланги 
(Литва) Харьков показал прирост в +60,1% по сравнению с предыдущим, 2015, годом. 
Включение в международный престижный рейтинг является достойным плодом работы, 
проделанной Международным аэропортом «Харьков», а также становится стимулом для 
достижения еще более ощутимых и стабильных результатов в дальнейшем.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Харьковского аэропорта 
 

Рівненський аеропорт розпочав боротьбу  
за польську авіакомпанію «LOT» 

21.02.2017 

Відбулася перша робоча зустріч, під час якої директор ОКП МА 
«Рівне» Ігор Насинюк та представник компанії «LOT» у Львові Павло 
Хачинський домовилися про початок роботи. 

«Наразі Рівненський аеропорт обмежений в плані співпраці з авіакомпаніями. Адже 
більшість із них утримують низькомоторні літаки, такі як Embraer та Boeing, які без 
реконструкції руліжної доріжки прийняти ми не можемо.  Відтак доводиться шукати ті 
компанії, у яких повітряний флот представлений класом високомоторних літаків. 
Авіакомпанія «LOT» має в розпорядженні 10 суден Bombardier Q-400, які ми можемо 
приймати, тому звернулися до них, запропонували свої послуги. Тепер маємо переконати 
польську сторону, що Рівненщина й сусідні області мають пасажирський потенціал, і у 
випадку, якщо вони зайдуть працювати в Рівне, цей напрямок для них не буде збитковим. 
Тож нині збираємо дані, робимо розрахунки й готовимося до ряду зустрічей з польською 
стороною, під час яких і вирішиться доля подальшої співпраці», - розповів заступник 
директора ОКП МА «Рівне» Михайло Чубай. В Україні авіакомпанія «LOT» працює не лише у 
великих аеропортах, а й у регіональних. Нещодавно полетів перший літак польської 
авіакомпанії з вінницького летовища до Варшави. Тож, за словами керівництва ОКП МА 
«Рівне», шанси, що рейс  вдасться відкрити, є досить високими.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами takeinfo.net 
 

 

 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

 
Президентський авіапарк, який зменшився на один вертоліт,  

застрахували на півтора мільярди 
20.02.2017 

ДАП «Україна» Державного управління справами 3 січня за 
результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» 
про  послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації за 15,35 млн грн.  

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». На поточний рік 
застрахували повітряні судна, членів екіпажу та інший авіаційний персонал, а також 
відповідальність експлуатанта за шкоду третім особам та перевізника за шкоду пасажирам, 
багажу, пошті, вантажу. Йдеться про літаки А319-115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), 
Ан-148-100В (UR-UKR) та вертоліт Мі-8МТВ-1 (UR-РАВ), які застрахували на загальну суму 
1,56 млрд грн. Додатковою умовою договору щодо літака UR-ABA є страхування 
відповідальності перед третіми особами з єдиним лімітом не менше $500 млн за кожним із 
випадків. Аналогічні послуги на 2016 рік замовляли у ПрАТ «Бусін» за 9,56 млн грн. 
Причому тоді до переліку суден входив ще один вертоліт Мі-8 (UR-РАА), застрахований на 
найменшу з сум – 3,92 млн грн. Акціонерами «ПЗУ Україна» є ПрАТ «Страхова компанія 
«ПЗУ Україна страхування життя» і велика польська компанія «Powszechny Zaklad 
Ubezpieczen SA». Нині з переможцем змагалося ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО 
Україна». Дешевшу на 19% пропозицію згаданої фірми «Бусін» і дорожчу ПрАТ 
«Український страховий капітал» відхилили через невідповідність вимогам тендерної 
документації. Активи «Бусін» становили менше 10% від загальної страхової суми стосовно 
страхування повітряних суден та 0,5% від загальної страхової суми відповідальності перед 
третіми особами під час міжнародних польотів. Крім того, надані нею договори 
перестрахування містили недоліки. Компанія скаржилась в АМКУ, проте адмінколегія не 
задовольнила скаргу, визнавши відхилення правомірним. «Український страховий капітал» 
відхилили через невідповідність страхової суми за шкоду життю і здоров’ю пасажира, 
арифметичні помилки в розрахунку страхової суми на повітряне судно та відсутність 
підпису на документі про персональні дані підписанта. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 «Авиалинии Антонова» перевозят 35% всех крупногабаритных  
и сверхтяжелых грузов в мире 

23.02.2017 

Авиатранспортное подразделение «Авиалинии Антонова», 
специализирующаяся на международных грузовых авиаперевозках, 
опубликовал видео в котором делится своими достижениями. 

Согласно данным компании, она выполняет около 35% мирового объема перевозок 
по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно «Авиалинии Антонова» 
доставляются сотни тысяч тонн грузов в 800 аэропортов планеты, в том числе таких, 
перевозка которых другими видами транспорта просто невозможна. Предприятие было 
создано еще в 1989 году, на данный момент ее авиапарк состоит из одного самолета Ан-225 
«Мрия», семи Ан-124-100 «Руслан», одного Ан-22 «Антей», двух Ан-12, одного Ан 26 и один 
Ан-74Т. На счету «авиалиний Антонова» такие выдающиеся для авиации перевозки, как 
доставка трансформатора массой 175 тонн из Линца (Австрия) в Хьюстон (США), 
генератора массой 187,6 т из Франкфурта (Германия) в Ереван (Армения), строительной 
техники массой 247 тонн из Праги (Чехия) в Ташкент (Узбекистан) и т.д. Деятельность 
авиакомпании «Авиалинии Антонова» характеризуется высокой надежностью, в текущем 
десятилетии она выполняет ряд международных контрактов на перевозки, в том числе и 
долгосрочных, с правительствами 18 государств. В свое время Кабинет Министров 
Украины присвоил ей статус национального грузового авиаперевозчиками, а авиационные 
власти США предоставили «пятую степень свободы», то есть позволили выполнять рейсы 
внутри своей страны и перевозит грузы, принадлежащие американским компаниям. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uprom.info 
 

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Более 80% причалов в портах  
требуют ремонта 

20.02.2017 

Текущих и капитальных ремонтов требуют более 80% причалов в 
морских портах Украины. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия 
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ). 

По оценкам АМПУ, около 20% причалов нуждаются в восстановлении в ближайшее 
время. Всего на ремонт объектов причальной инфраструктуры, по предварительным 
данным, необходимо порядка 5 млрд грн. «К примеру, в Одесском порту есть причал №7, 
построенный еще в 1965 году, и нам нужно незамедлительно искать возможности для его 
восстановления. Причальная инфраструктура должна работать, обеспечивая баланс 
интересов бизнеса и государства», - отметил и. о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс. 
Как сообщил глава госпредприятия в ходе диалога с начальниками филиалов 16 февраля 
2017 г., АМПУ планирует расширить круг участников тендеров по реконструкции причалов. 
В частности, АМПУ проведет встречу с ведущими региональными и мировыми инженерно-
строительными компаниями, которые специализируются на работах по реконструкции 
причальной инфраструктуры. «У нас есть краткосрочный план развития инженерной 
инфраструктуры морских портов, мы готовы представить его потенциальным 
подрядчикам, ведущим строителям, обсудить с ними и, конечно, получить конструктивные 
предложения участников рынка по работе в этой части», - сказал Вецкаганс. Кроме того, 
АМПУ ведет переговоры о взаимодействии с украинскими представителями 
Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) - одной из старейших 
мировых ассоциаций в области строительного консультирования. Госпредприятие 
планирует наладить сотрудничество по применению международных форм контрактов в 
области дноуглубления (Blue Book) и в вопросе проведения инженерных работ (Red Book). 
По данным АМПУ, за последний период основательно реконструировался только один 
причал в Одесском порту. 

 
 

Читать полностью >>>  
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ) 

 
В Білгород-Дністровському морському порту 

 призначено нового керівника 
22.02.2017 

Колектив Білгород-Дністровського морпорту отримав нового 
керівника. Ним став Олександр Ільїн, який працював раніше першим 
заступником директора ДП «Білгород-Дністровський МТП» 

«Я вдячний керівництву АМПУ і Міністерства інфраструктури за надану довіру. 
Сьогодні перед портом стоять непрості завдання, однак, я впевнений, в партнерстві з 
колективом фахівців адміністрації нам вдасться з честю їх виконати», - зазначив Олександр 
Ільїн. Перед новим начальником порту стоять завдання виведення гавані з кризового 
стану, доведення глибин в порту до паспортних характеристик, ефективного та прозорого 
проведення публічних закупівель. Зокрема, за останні два роки в порту катастрофічно 
знизився вантажопотік, багато вантажовласників припинили роботу. Для вирішення 
проблеми, перед новим керівником порту стоїть завдання довести глибини в порту до 4 
метрів. Також новому керівнику необхідно в найкоротші терміни організувати рейдове 
навантаження суден, оформити, відповідно до законодавства, права власності на об'єкти 
нерухомості та земельні ділянки, якими користується адміністрація гавані. Питання 
безпеки мореплавання також вимагають оперативного вирішення з боку нового керівника, 
зокрема буксири порту не відповідають навігаційним вимогам. «Ситуація в порту близька 
до критичної, і сьогодні потрібні швидкі і продумані рішення, в тому числі і для 
раціональної підтримки необхідних глибин. За нашими підрахунками мова йде про 400 тис. 
м куб. щорічного днопоглиблення. Також, звичайно, новий начальник порту повинен 
налагодити співпрацю між адміністрацією і портовими операторами», - прокоментував 
призначення керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ 

Судоходные компании ЧМП и Укртанкер  
приватизировать не будут 

22.02.2017 

Государственные судоходные компании Черноморское морское 
пароходство (ЧМП) и Укртанкер приватизировать не будут. Об этом 
сообщил начальник регионального отделения ФГИУ Алексей Косьмин. 

По словам Косьмина, ЧМП исключено из числа объектов, подлежащих приватизации. 
"Правительство приняло решение о поиске дополнительных активов предприятия. В 
ближайшее время сотрудники Министерства инфраструктуры и Службы безопасности 
Украины выедут во Вьетнам, чтобы решить вопрос с долей ЧМП в причале в тамошнем 
порту. Кроме того, обнаружилось, что в Барселоне есть здание, принадлежащее 
пароходству", - сказал Косьмин. Отвечая на вопрос о возможной приватизации другой 
судоходной компании - Укртанкер (такое предложение поступило в Фонд госимущества от 
Мининфраструктуры), руководитель регионального отделения ФГИУ сказал, "что касается 
Укртанкера, то у него - два танкерных судна, оба - в Каспийском море". "Один затонул и 
лежит на дне уже достаточно давно с огромными долгами. А капитан второго опасается 
заходить в российские порты, потому что там теплоход арестуют за долги того, который 
лежит на дне. И вот он там где-то "гуляет" между Ираном, Казахстаном, Туркменией. Там 
какая-то дагестанская компания управляет", - сказал Косьмин. По его словам, профильное 
министерство говорит о необходимости приватизации данного объекта, но, как отметил 
чиновник, для этого "министерство должно изыскать возможность перевести эти танкеры 
в акваторию Черного моря". Косьмин также заметил, что в этом году ФГИУ выставит на 
приватизацию ряд объектов Мининфраструктуры. Напомним, решение о приватизации 
ЧМП было обнародовано 11 января 2017 г. Первичная стоимость основных средств 
предприятия на 30 сентября 2016 г. определена в 180,467 млн грн, остаточная - 83,168 млн 
грн. В 2003 г. было объявлено о банкротстве ЧМП, с 2006 г. началась процедура санации.  
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Судоходство на Дунае возобновлено –  
ледовая кампания завершена 

23.02.2017 

В измаильском порту завершилась ледовая кампания. 21 февраля 
«Украинское дунайское пароходство» сообщило об открытии навигации и 
возобновлении судоходства на всем протяжении Дуная. 

Как сообщили в администрации УДП, одним из самых сложных был участок 397–409 
километра, где зимовало шесть караванов пароходства с грузами на Констанцу. 17-18 
февраля ледовая перемычка, препятствовавшая их движению, была ликвидирована и 
караваны отправились по назначению Чернавода – Констанца. В акватории порта Измаил 
более месяца безопасность судов обеспечивал теплоход «Кузьма Галкин». Флот УДП, 
находящийся в Измаиле, готовится к отправке в рейс - на февраль и март суда обеспечены 
грузами. К концу этой недели запланированы отходы первых двух караванов.  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
В Кабмине заблокировали необоснованное 

повышение тарифов Укрзализныци 
21.02.2017 

Государственная регуляторная служба отказала 
Мининфраструктуры в согласовании приказа о повышении тарифов на 
грузовые перевозки государственным железнодорожным монополистом 
ПАО "Укрзализныця".  

Решение принято главой ГРСУ Ксенией Ляпиной. В пояснительной записке сказано, 
что проект приказа не учитывает целый ряд принципов государственной регуляторной 
политики – прозрачность, адекватность, сбалансированность и предсказуемость. 
Госрегуляторная служба подчеркивает, что запланированное "Укрзализныцей" повышение 
тарифов на 25% несет серьезные риски для экономики Украины. В частности, рост ж/д 
тарифов существенно снизит конкурентоспособность промышленных отраслей и 
агропромышленного комплекса на международных рынках. Это негативно скажется на 
потенциале восстановления экономического роста Украины. Отмечается, что в 2016 году 
промышленное производство выросло всего на 2,4%, темпы роста ВВП составили 4%, 
инфляция – около 14%. "Природная монополия, какой является "Укрзализныця", не должна 
в условиях рецессии экономики повышать стоимость своих услуг. Тарифы на грузовые 
железнодорожные услуги в Украине должны быть адекватными и соответствовать 
ситуации в отечественной экономике", – подчеркивается в решении ГРСУ. Наиболее 
уязвимыми в случае повышения тарифов "Укрзализныци" окажутся основные экспортные 
отрасли: горно-металлургический комплекс и аграрии. "Основной ущерб повышение 
тарифов в текущих условиях нанесет сырьевым экспортным отраслям, в частности 
предприятиям, основу перевозок которых составляют низкомаржинальные внеклассные 
грузы. Также следует принять во внимание, что экономические последствия от внедрения 

предложенного нормативно-правового акта могут негативно повлиять не только на 
разные отрасли украинской экономики, но и непосредственно на транспортную отрасль, 
поскольку индексация тарифов неизбежно приведет к оттоку грузов", – отмечаются в 
документе. Государственная регуляторная служба рекомендует Мининфраструктуры 
сосредоточиться на повышении эффективности работы госпредприятия. "Требует оценки 
вопрос эффективности работы Укрзализныци относительно оптимизации расходов 
предприятия, особенно в части снижения себестоимости грузовых перевозок. Отмечаем, 
что Укрзализныця получила 3,8 млрд грн. от предыдущего повышения железнодорожного 
тарифа на перевозки грузов в 2016 году, однако на сегодня отсутствует анализ 
эффективности использования дополнительно полученных средств", – подчеркнули в 
ГРСУ. Ранее "Укрзализныця" заявила о намерении повысить в 2017 году тарифы на 
грузоперевозки на 25%. Соответствующий проект приказа был опубликован на сайте 
Мининфраструктуры. В то же время министр Владимир Омелян выступил против 
повышения тарифов транспортного монополиста. Ассоциации основных 
грузоотправителей обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману и в 
Антимонопольный комитет Украины с просьбой не допустить роста тарифов "УЗ". Также 
против повышения тарифов высказались международные бизнес-ассоциации. 
Американская торговая палата заявила о недопустимости изменения тарифной политики 
"Укрзализныци" до создания независимого органа, который сможет определять 
эффективность тарифной политики транспортного монополиста. Европейская бизнес-
ассоциация отметила, что повышение тарифов "Укрзализныци" на 25% сделает 
украинскую промышленность неконкурентоспособной. 
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"Укрзалізниця" у 2017 році хоче купити 
4 швидкісні потяги 

22.02.2017 

ПАТ "Укрзалізниця" у 2017 році планує придбати 4 міжрегіональні 
швидкісні потяги локомотивної тяги. Про це на своїй сторінці в Facebook 
написав керівник компанії Войцех Балчун. 

Він повідомив, що за п’ять років курсування швидкісними поїздами скористалося 12 
мільйонів пасажирів. "Плануємо розвивати мережу швидкісного руху, впроваджувати нові 
маршрути та збільшити інтенсивність руху на вже існуючих. Так у 2017 р. маємо придбати 4 
міжрегіональні швидкісні потяги локомотивної тяги у п’ятивагонній комплектації", - 
заявив голова компанії. "Рухомий склад поїздів планується використовувати для 
перевезення пасажирів на наступних маршрутах: 4-а пара у напрямку Київ-Львів за новим 
маршрутом через Вінницю-Хмельницький-Тернопіль, 5-та пара у сполученні Київ-Харків та 
4-а пара сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя (або Красноармійськ), Одеса-Дніпро 
(сезонний, літній), Одеса-Львів, подовження маршруту Київ-Запоріжжя до Мелітополя", - 
додав Балчун. Відзначимо, за 2016 рік ПАТ «Укрзалізниця» отримано доходів 78,9 млрд грн. 
Витрати товариства склали 78,6 млрд грн. Залишок грошових коштів на рахунках 
товариства на кінець 2016 р. становив 5,5 млрд грн. «Як і розраховували, фінансовий 
результат ПАТ «Укрзалізниця» за 2016 рік прибутковий – отримано 303 млн грн. Компанія 
у повному обсязі виконала свої зобов’язання перед державою: за оперативними даними, у 
2016 році сплачено 15 млрд грн податків та обов’язкових платежів»,  – повідомив голова 
правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун. Так, до державного бюджету сплачено 6,8 
млрд грн, у державні цільові фонди та місцевий бюджет – 8,2 млрд грн. За 2016 рік 
перевезено 343,4 млн тонн вантажів і 439 млн пасажирів. Доходи від перевезень у 2016 році 
склали 62 млрд грн. Витрати від перевезень становлять 58,4 млрд грн, які вдалося 
зменшити, порівняно із затвердженим планом, на 1,7 млрд грн (на 2,8%). Минулого року 
вдалося на 1,3 млрд грн зменшити витрати на паливо за рахунок зменшення закупівельної 
ціни на дизельне паливо. При плані 20 912 грн/тонна фактична ціна склала 19 902 
грн/тонна. Оновлено рухомого складу на суму 2,8 млрд грн. Модернізовано основних 
засобів на 2 млрд грн, в тому числі рухомого складу на 0,9 млрд грн. Виконано робіт з 
капітального будівництва на 2,8 млрд грн, у тому числі з реконструкції колії на 1,1 млрд 
грн., з будівництва Бескидського тунелю на 0,7 млрд грн та модернізовано ділянку Комиш-
Зоря – Волноваха, що дозволило збільшити її пропускну можливість. Відремонтовано 7 278 
локомотивів (56 капітальним ремонтом), понад 30 тис. вантажних вагонів, понад 2 тис. 
пасажирських вагонів, відремонтовано та запущено двоповерховий поїзд Шкода, придбано 
1020 піввагонів. За 2016 рік EBITDA становить 20,5 млрд грн, рентабельність EBITDA – 30%. 
Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" закінчило 2015 рік зі збитком понад 16 млрд гривень, в 
основному за рахунок курсових різниць, збиток по яких становив майже 14 млрд гривень та 
який виник у зв’язку з падінням курсу гривні. 
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Вже півроку не рухається справа по смотрящим «Укрзалізниці», яких СБУ і ГПУ  
після обшуків назвали «організаторами злочинного наміру» 

23.02.2017 

У Єдиному реєстрі судових рішень немає жодних нових даних про рух 
кримінального провадження щодо впливових осіб Станіслава Леснікова, 
Сергія Шута та Владислава Лебедя після того, як була оприлюднена ухвала 
Шевченківського районного суду Києва від 28 липня 2016 року. 

За даними «Наших грошей», справа, яку ведуть СБУ та ГПУ, не закрита. Однак 
активні слідчі по ній не проводяться. З оприлюдненої ухвали відома фабула справи по 
розкраданнями в системі «Укрзалізниці». 22 липня 2016 року Служба безпеки України 
обшукала 5 і 4 поверхи будинку по вул. Димитрова, 5б (нині – Ділова). Йшлося про 
діяльність «злочинної трійки», інформацію про яку дало ГУ контррозвідувального захисту 
інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. До трійки, як повідомлялось, входив 
київський бізнесмен  Станіслав Лесніков, про якого міністр інфраструктури Володимир 
Омелян нещодавно сказав: «…ним сформована ціла вертикаль із заступників начальників 
регіональних залізниць, в центральному апараті – заступник по реформуванню, по боротьбі 
з корупцією». Другим значився Сергій Шут – колишній радник в. о. голови правління 
«Укрзалізниці» та бізнес-партнер Олександра Матковського – двоюрідного брата 
Владислава Каськіва. Майно низки фірм Шута було арештоване по справі розкрадання 2 
млрд грн у Держінвестпроекті Каськіва. Третім серед фігурантів провадження є Владислав 
Лебедь, помічник народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва. З часів Януковича і до 
квітня 2016 р. Лебедь очолював ДП «Держпостачання», яке обслуговує Державне 
управління справами, Кабмін, Верховну Раду. Офіційна адреса «Держпостачання» і є по вул. 
Димитрова, 5б, де проводились обшуки. Приводом обшуку стало кримінальне провадження, 
внесене до реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 р. за статтею «привласнення, 
розтрата майна» (ч. 5 ст 191). Як стверджують слідчі, 1 листопада 2015 по 1 березня 2016 
службові особи «Південно-Західної залізниці» за попередньою особою з працівниками фірм 
«Гудтайм» та «Укрколіямаш» заволоділи 4 млн грн ПЗЗ. З 13 по 30 листопада 2015 року 
провели електронні реверсні аукціони з порушенням вимог та безпідставно обрали 
переможцем «Гудтайм». ПЗЗ та «Гудтайм» уклали договори, після чого «Гудтайм» завіз на 
склади ПЗЗ комплектуючі нібито виробництва фірми «Укрколіямаш». Але ці комлектуючі 
не відповідали технічним вимогам та їх вартість була завищена на 4 млн.  грн. Підробляли 
документи, за версією слідства,  працівники  залізниці.  А «організаторами злочинного 
наміру» були Владислав Лебедь, Сергій Шут та Станіслав Лесніков. Лебедь, Шут та Лєсніков, 
сказано в судових документах,  систематично складали завідомо неправдиві документи, 
вносили в них завідомо неправдиві відомості, а також мають корупційні зв’язки з 
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керівниками та власниками ТОВ «Лемтранс транзит» Ріната Ахметова. Тому, коли 
проводили обшук в офісі Лебедя, обшукали і «Лемтранс». Також трійка лобіювала інтереси 
«Другої вантажної компанії». Саме в той період ЗМІ повідомляли про транспортний колапс, 
спричинений цією фірмою. «Друга вантажна» не оплачувала послуги «Укрзалізниці», 
незважаючи на знижки на перевезення вантажів із Російської Федерації. Улітку 2016 року 
на прикордонних станціях опинилося близько 1700 вагонів «Другої вантажної компанії» що 
заблокувало роботу залізниці. Незадовго до того, повідомлялось, що саме смотрящі 
домоглись призначення Івана Федорка на посаду відповідального за вантажні перевезення 
та логістику «УЗ». Також трійка надавала вказівки  в.о. голови правління «Укрзалізниці» 
Олександру Завгородньому та членам правління залізниці щодо заниження тарифної 
ставки на користь «Другої вантажної компанії». Обшук в офісі «Держпостачання» відбувся 
після заяв низки політиків про інститут смотрящих на «Укрзалізниці», які вільно проходять 
на залізницю та мають електронні ключі. Цьому також передувало призначення Євгена 
Кравцова першим заступником міністра інфраструктури. Міністр Володимир Омелян був 
проти такого призначення і зараз домагається його відставки. За даними екс-замміністра 
інфраструктури Володимира Шульмейстера, Кравцов отримав свою посаду завдяки 
оточенню тодішнього голови адміністрації президента Бориса Ложкіна. На його 
призначенні також наполягав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністерство було під 
наглядом радника Ложкіна Михайла Бейліна. Утім, дане розслідування досі не потрапило до 
суду, а інформація про нього не з’явилася б у судовому реєстрі, якби СБУ не вилучило в офісі 
Лебедя низку документів та цілий ящик печаток. Фірми, чиє майно вилучили, просили його 
повернути через суд. Нагадаємо, Владислав Лебедь був пов’язаний з фірмою 
«Укррослізинг», яка нещодавно виграла в Києва суд на 2 мільярди гривень. У лютому 2017 
року екс-керівник «Держпостачання» зареєстрував на себе дві коштовні автівки: 1 лютого – 
BMW 760 li (приблизна вартість приблизно 4 млн. грн), 7 лютого – Range Rover Voque 
(приблизна вартість 1,5 млн грн). Обидва автомобілі – цього року випуску. Син Владислава 
Лебедя Андрій також входив до складу опосередкованих власників «Укррослізингу» через 
фірму «Київринг». Андрій Лебедь знаний як автогонщик із команди «Ferrari Team Ukraine», 
створеної нині покійним сином біглого президента Віктором Януковичем та донецьким 
бізнесменом Русланом Циплаковим. Також до складу засновників «Київрингу» входила 
Неля Нікуліна – дружина нинішнього співвласника «Другої вантажної компанії».  

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Busfor Украина" намерена внедрить  
страхование и питание для пассажиров   

22.02.2017 

Компания "Busfor Украина" – сервис по онлайн-продаже автобусных 
билетов, намерен в 2017 г. внедрить ряд новых продуктов для пассажиров 
автобусных рейсов, сообщил глава компании Александр Павлович. 

"Busfor фокусируется на развитии качества в отрасли. Поскольку мы не можем 
влиять на транспортное средство – мы можем прилагать усилия в другом. Что мы делаем? 
Мы активно участвуем в мероприятиях Мининфраструктуры относительно внедрения 
электронного билета. Мы вводим услуги, которые пассажиры смогут получать 
непосредственно от нас", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Так, 
например, по его словам, бывает проблема отмены рейса по техническим или погодным 
условиям - пассажир не застрахован от таких проблем. "Поэтому мы разрабатываем 
страхование на случай отмены рейса и утери багажа совместно со страховыми компаниями. 
Такие услуги никто раньше не предоставлял, и мы будем новаторами", - добавил 
А.Павлович. Кроме того, чтобы решить проблему с питанием, с помощью партнеров, 
которые занимаются доставкой еды – компания разрабатывает услугу доставки еды к 
отправлению рейса, которую пассажир может заранее выбрать в меню на сайте. "Вскоре 
планируем добавить на сайт фотографии автобусов, чтобы пассажир мог их оценить перед 
поездкой. Это крайне важно для пассажира и по нашим исследованиям – критично важно 
при выборе рейса. Хотим поэкспериментировать с 3D-фотографиями автобусов", - 
подытожил руководитель "Busfor Украина". Компания Busfor - сервис по онлайн-продаже 
автобусных билетов, площадка, которая объединяет предложения перевозчиков и 
предоставляет их широкому кругу клиентов. По итогам 2016 года компания продала около 
1 млн билетов. Ее основателями являются Илья Екушевский и Артем Алтухов. 

 

Читать полностью >>>  
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Київ шукає інвестора для будівництва  
канатної дороги у центрі міста 

21.02.2017 

Київська адміністрація оголосила інвестиційний конкурс на 
будівництво канатної дороги з Поштової площі на Труханів острів. 
Відповідне повідомлення опубліковано в газеті "Хрещатик" від 21 лютого. 

Канатною дорогою планують з’єднати арку Дружби народів, парк "Володимирська 
гірка", Поштову площу, Труханів острів та Гідропарк. Замовником реалізації проекту є КП 
"Київський центр розвитку міського середовища". КП "Київське інвестиційне агентство" 
повинно розробити орієнтовні техніко-економічні показники, можливі передпроектні 
пропозиції по об'єкту інвестування та погодити їх в установленому порядку. Вартість 
проекту наразі не визначена. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 

 
 МЕТРОПОЛІТЕН 

 
Київ програв 2 млрд за вагони метро фірмі, чиїми першими власниками  

були нинішні помічники «порошенківця» 
20.02.2017 

Фірма «Укррослізинг» відсудила у комунального підприємства 
«Київський метрополітен» 1,96 млрд грн. за частково неоплачену поставку 
сотні вагонів метро десять років тому. 

Таку постанову виніс Київський апеляційний господарський суд 31 січня 2017 року. 
Рішення апеляційної інстанції має виконуватись безумовно. Тому зараз метрополітен 
просить суд про відстрочку виконання цієї постанови. Водночас суд визнав 
необгрунтованим зустрічний позов метрополітенівців, яким комунальне підприємтсво 
вимагало визнати недійсним один з пунктів лізингової угоди. З загальної суми програшу 
метрополітенівців 1,96 млрд грн. безпосередньо заборгованість з оплати частини вагонів 
становить лише 0,36 млрд грн. і ще 0,11 млрд грн. – це заборгованість з оплати відсотків за 

користування предметом лізингу. Ще 0,23 млрд грн. припало на інфляційні втрати. 
Набагато більшу суму склав такий собі «коефіцієнт коригування» у розмірі 1,19 млрд грн. 
Йдеться про повернення «Укррослізингу» грошей за лізингову поставку вагонів метро у 
2009 році. По тій оборудці Держфінінспеція відразу  у 2009 році повідомила, що сума втрат 
метрополітену становить 770,8 млн грн (55%), у тому числі «винагорода фірми 590,8 млн 
грн, що забезпечує «космічну» рентабельність». Однак нині «Укррослізинг» виграв суд за 
позовом від 2016 року. Наприкінці грудня 2015 року у Київраді створили тимчасову 
комісію, яка вивчала заборгованість метрополітену перед фірмою «Укррослізинг». Зі звіту 
цієї комісії стало відомо, що засновником ТОВ «Укррослізинг» у листопаді 2008 року було 
ТОВ «Київринг» Андрія і Владислава Лебедів. Навесні 2009 року почалися розмови про 
закупівлю вагонів метрополітеном у лізинг, і наприкінці травня Київрада дозволила це 
зробити. Наприкінці червня 2009 року, коли вже треба було підписувати угоди, власником 
«Укррослізингу» замість «Київрингу» стала кіпрська «Impofirm consulting limited», близька 
до Юрія Іванющенка. Першими ж власниками «Київрингу » були Владислав Лебедь – екс-
керівник ДП «Держпостачання», якого у ЗМІ називають смотрящим від Януковича на 
«Укрзалізниці», та син Лебедя Андрій, більше знаний як автогонщик із команди «Ferrari 
Team Ukraine», створеної Віктором Януковичем-молодшим та Русланом Циплаковим. Також 
згодом до складу засновників «Київрингу» входила Неля Нікуліна – дружина нинішнього 
співвласника «Другої вантажної компанії». Лебеді сьогодні помічниками народного 
депутата від БПП Сергія Алєксєєва. У 2014 році Алексєєв обраний головою Кіровоградської 
обласної організації партії «УДАР». Також народний депутат є президентом громадської 
організації «Офіційний Фан-клуб братів Кличків». Партнер Алєксєєва по юридичній  
компанії «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» Сергій Борчуков потрапив в об’єктив програми 
«Наші гроші. ТV» як один із співвласників товариства, що за часів Януковича отримало на 
півстоліття 2,4 га лісу на Київщині 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАМВАЙ 

Новий швидкісний трамвай з’єднає  
правий і лівий береги Дніпра 

22.02.2017 

До кінця травня поточного року Київ планує отримати технічно-
економічне обґрунтування проекту «Tram-Train». Про це повідомив 
заступник голови КМДА Ілля Сагайдак. 

«Цей проект дозволить з’єднати швидкісним сполученням лівобережні житлові 
масиви та адміністративно-ділове ядро міста, що дозволить істотно скоротити час 
транспортних поїздок. За розрахунками на транспортній моделі, попит на «Tram-Train» 
становить близько 240 тисяч пасажирів на добу. Загальна протяжність лінії складе 37,2 км, 
із яких 14,7 км – інфраструктура швидкісного трамваю. Решта – інфраструктура залізниці», 
– зауважив Ілля Сагайдак. Лінія «Tram-Train» включатиме два маршрути: «Милославська» – 
«Північна», та «Дарниця» – «Кільцева дорога». Обидва – через Дарницький залізничний 
міст. Заходи з реалізації системи «Tram-Train» передбачають будівництво примикання, що 
поєднає троєщинську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі станції 
«Троєщина-2», будівництво примикання, що поєднає борщагівську лінію швидкісного 
трамваю із залізницею в районі Повітрофлотського шляхопроводу, будівництво 
розгалуження на Березняках, яке дозволить потягам, що рухаються з Троєщини та на 
Троєщину, оминати станцію Дарниця, та будівництво пересадкової платформи «Либідська».  

 

Читати повністю >>> 
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 АВТОБУС & МАРШРУТНЕ ТАКСІ  

 
В Киеве не спешат выводить из тени  

парковочный бізнес 
23.02.2017 

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА затягивает процесс 
утверждения схемы организации дорожного движения (ОДД) на 
парковочных площадках, замедляя тем самым процесс детенизации 
парковочного бизнеса. 

Как свидетельствуют результаты аудита, по состоянию на 26.12.2016 года КП 
«Киевтранспарксервис» направило в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА 
для утверждения 67 схем ОДД на 3 тыс. 36 паркомест, рассмотрены и утверждены из них 
только 22% обращений. Еще в 30% случаев в утверждении было отказано, 48% обращений 
находятся на рассмотрении. В результате, аудиторы КГГА пришли к выводу, что 
сотрудничество по согласованию схем ОДД между КГГА и КП «Киевтранспарксервис» 
происходит «несогласованно и низкоэффективно».  

 

Читать полностью >>>  
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
 

В Украине сократилось количество абонентов  
мобильной связи 

21.02.2017 

Как сообщает Госстат, количество абонентов мобильной связи в 
Украине в 2016 году сократилось на 6,6% - до 56,718 млн пользователей по 
сравнению с 60,7 млн за 2015 год. 

При этом количество домашних абонентов мобильной связи за 2016 год 
сократилось на 5,4% – до 53,8 млн абонентов, что составляет 93% всех пользователей. 
Количество абонентов сети Интернет за прошлый год выросло более чем в 2,7 раза и 
составило 16,7 млн, в том числе 15,5 млн домашних абонентов. В сообщении отмечается, 
что количество абонентов кабельного телевидения увеличилось на 10% - до 2,9 млн 
пользователей. Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым.  

 

Читать полностью >>>  
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Компания "ЕСУ" не согласна с выводами ФГИ в части выполнения  

обязательств по договору приватизации "Укртелекома"   
21.02.2017 

ООО "ЕСУ", которое входи в группу "СКМ" и является 
мажоритарным акционером "Укртелекома", не согласно с отдельными 
выводами, изложенными в акте ФГИ по итогам проверки выполнения 
"ЕСУ" приватизационных обязательств перед национальным оператором святи. 

Согласно сообщению, проверка началась в мае 2016 года. В феврале 2017 г. ФГИ со 
значительным опозданием направил "ЕСУ" акт, в котором не подтвердил выполнение им 
нескольких более чем из 50 обязательств. Как поясняется в пресс-релизе, СКМ стала 
собственником контрольного пакета акций "Укртелекома" в 2013 г. спустя два года после 
его приватизации. Группа опосредованно приобрела "ЕСУ" у предыдущих собственников, 
участвовавших в приватизации "Укртелекома" в 2011 г. и заключивших соответствующий, 
который содержит упомянутые обязательства. По мнению "ЕСУ", ключевые претензии ФГИ 
связаны с действиями или бездеятельностью предыдущих собственников "Укртелекома" и 
характером обязательств, взятых ими в ходе приватизации. Как подчеркивает пресс-
служба "ЕСУ", с момента вхождения "Укртелекома" в СКМ (октябрь 2013 г.) нацоператор 
демонстрирует стабильные финансовые результаты, прибыльную деятельность, начал 
полную техническую модернизацию телекоммуникационной сети с привлечением 
международного финансирования в размере $400 млн. Кроме того, "Укртелеком" - третий 
по размеру плательщик налогов в телеком-отрасли страны, ежегодно уплачивает в 
госбюджет почти 2 млрд грн. Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями 
предыдущих собственников "Укртелекома", "ЕСУ" считает необходимым достижения 
разумного компромисса в выполнении приватизационных обязательств. Вместе с тем, как 
отмечают в ООО, в случае обращения Фонда в суд, "ЕСУ" будет готово защищать свою 
позицию и право собственности на акции "Укртелекома". Как отмечается в пресс-релизе, 
нацоператор продолжает предоставлять услуги в обычном режиме, продолжает 
реализовывать инвестиционные программы, в том числе модернизацию телекоммуника-
ционной сети, обещает сделать все возможное, чтобы решение ФГИ не повлияло на его 
операционную деятельность. Как сообщалось, ФГИ в декабре 2016 года не согласовал 
продажу ПАО "Укртелеком" его "дочки" - ООО "ТриМоб", владеющего лицензией на связь 
третьего поколения (3G), из-за того, что данная сделка противоречит договору, 
заключенному при продаже 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ". Как сообщили тогда 
агентству "Интерфакс-Украина" в ФГИ, указанный договор от 11 марта 2011 года содержит 
предостережение: до полного его выполнения "ЕСУ" не должно допустить продажу всей 
или частичной доли имущества "Укртелекома", рыночная стоимость которого составляет 
более 10% уставного капитала ПАО. В октябре 2013 года 100% акций компании UA 
Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ООО "ЕСУ", в свою очередь, владеющего 
92,79% акций "Укртелекома", приобрела группа "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова.  
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Компания "Киевстар" согласился поделиться своими частотами с  

"Vodafone-Украина" и lifecell для внедрения 4G 
23.02.2017 

Компания "Киевстар" предложила НКРСИ, распределить часть своих 
частот в диапазонах 1800 МГц между "Vodafone Украина" и lifecell для 
внедрения 4G. Об этом на написал президент компании Петр Чернышов. 

"Мы предложили НКРСИ и другим операторам поделиться частотами Kyivstar в 
диапазоне 1800 МГц для создания равных условий для внедрения 4G. Не буду скрывать, что 
для нас это будет трудно, долго и дорого – нужно будет перенастроить все оборудование - 
но мы понимаем, что нужно двигаться вперед, внедрять новые технологии и догонять 
остальной мир", - отметил он. По его словам, при условии проведения 4G тендера только на 
частотах 2600 Мгц покрытие сети будет только в крупных городах из-за малого радиуса 
действий базовых станций на данной частоте. "Осталось найти точки соприкосновения с 
одним из участников рынка, поддержку и понимание НКРСИ в вопросах распределения 
частот в соответствии с потребностями абонентов", - подчеркнул П.Чернышов. По данным 
"Vodafone-Украина" в диапазоне 1800 МГц "Киевстар" владеет 51% частот, "Vodafone-
Украина" - 32% и lifecell - 17% пригодных к внедрению 4G частот. Ранее компания "ММДС 
Украина" обратилась к НКРСИ с готовностью отдать государству право на пользование 
половиной своих частот в диапазоне 2,6 ГГц в обмен на компенсацию, эквивалентную до 
25% стоимости 4G-лицензий на эти частоты, при обосновании данных расходов. 
крупнейшие украинские мобильные операторы - "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell 
ранее отмечали, что считают такую компенсацию приемлемой.  
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В рейтинг лучших IT-аутсорсеров мира вошли  

13 украинских компаний 
20.01.2017 

Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг 
лучших аутсорсинговых компаний - The 2017 Global Outsourcing 100. Об 
этом сообщает DOU, передает biz.liga.net 

В текущем году в рейтинг попали 12 компаний с офисами в Украине: SoftServe (более 
4000 сотрудников, головной офис во Львове); ELEKS (более 900 сотрудников, головной 
офис во Львове); Miratech (более 700 сотрудников, головной офис в Киеве); Sigma Software 
(более 700 сотрудников, головной офис в Харькове, украинская компания в составе 
шведской консалтинговой группы Sigma); N-iX (более 500 сотрудников, головной офис во 
Львове); Softengi (более 200 сотрудников, головной офис в Киев); Program-Ace (более 100 
сотрудников, головной офис в Харькове). Среди компаний с украинскими R&D-
представительствами попали: EPAM (более 4000 сотрудников в Украине, головной офис в 
США); Luxoft (более 3000 сотрудников в Украине, головной офис в Швейцарии); Ciklum 
(более 2000 сотрудников в Украине, головной офис в Дании); Intetics (более 200 
сотрудников в Украине, головной офис в США); TEAM International Services (более 200 
сотрудников в Украине, головной офис в США); Softjourn (более 100 сотрудников в Украине, 
головной офис в США). Компании попадают в рейтинг на основе заявок, в которых 
оцениваются по пяти критериям: размер и рост компании, рекомендации заказчиков, 
награды и сертификаты, инновации в схеме поставки услуг заказчику и уровень 
корпоративной социальной ответственности. Список составляется в помощь для компаний, 
которые хотят отдать услуги на аутсорсинг и ищут лучших и надежных партнеров для 
этого. В 2016 г. в списке были отмечены 10 украинских IT-компаний. Новичками рейтинга в 
2017 г. стали львовская компания N-iX и харьковская Program-Ace, а также вновь была 
отмечена компания Softengi, которая ранее дважды была в рейтинге - в 2014 г. и 2015 г. 
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Оборудки з валютою довели Інтеграл-банк  
до банкрутства 

21.02.2017 

Нацполіція підозрює голову правління ДіВі Банку Сергія 
Горбачевського у розтраті 129 млн грн збанкрутілого Інтеграл-банку. Про це 
повідомляє служба новин порталу finance.ua 

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту захисту 
Національної економіки поліції повідомили власнику і голові правління ДіВі Банку Сергію 
Горбачевському про підозру у вчиненні правопорушень за ч. 3. ст. 27 (співучасть) та ч. 5 ст. 
191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем). «Обіймаючи посаду заступника голови правління банку (Інтеграл-
банк. – FinClub), чиновник організував проведення незаконних форексних операцій на 
міжбанківському валютному ринку. Він заздалегідь знав, що такі дії призведуть до 
мільйонних збитків і банкрутства банку, – йдеться в повідомленні Національної поліції. – З 
метою присвоєння незаконно виведених активів, став власником і головою правління 
банку-контрагента (Діві Банк. – FinClub). Зазначена банківська установа була другим 
учасником незаконних форексних операцій». Сергій Горбачевський працював в Інтеграл-
банку, але на початку 2015 року перейшов у Діві Банк. Інтеграл-банк був відправлений на 
ліквідацію 25 листопада 2015-го, а Сергій Горбачевський позбувся приставки в.о. і став 
головою правління ДіВі Банку з 1 грудня того ж року. Навесні 2016 року сім’я 
Горбачевських (Сергій і його батьки) стали власниками 82% акцій ДіВі Банку.  
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В Украине будет ликвидирован еще один  

скандальный банк 
21.02.2017 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал в 
Нацбанк предложение о ликвидации ПАО "Платинум Банк", с 
банкротством которого государственные предприятия потеряли более 500 млн грн. 

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что конкурс ФГВФЛ по 
поиску банков-инвесторов по продаже им портфелей активов и обязательства "Платинум 
Банка" закончился провалом. "Решением Фонда гарантирования от 17 февраля признан 
несостоявшимся конкурс по выводу неплатежеспособного "Платинум Банка" с рынка 
способом, предусмотренным ст. 39 закона "О системе гарантирования вкладов физических 
лиц", – пояснили в Фонде. Конкурс длился до 9 февраля, и Фонд не заявлял, что продлевал 
его до 17 числа. На портфели "Платинум Банка" претендовали ТАСкомбанк и ПУМБ. "Фонд 
гарантирования обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве с 24 
февраля банковской лицензии и ликвидации ПАО "Платинум Банк". Такое решение 
принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 
февраля", – сказано в сообщении ФГВФЛ. В связи с началом ликвидации и необходимостью 
подготовки изменений в Общий реестр вкладчиков "Платинум Банка", ФГВФЛ временно 
приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения 
временной администрации. "Выплаты гарантированной суммы возмещения в период 
ликвидации начнутся не позднее 1 марта и будут осуществляться независимо от даты 
окончания срока депозитного договора", – сообщили в Фонде. Валюта баланса "Платинум 
Банка" на 11 января составила 7,43 млрд грн. В активах кредиты юридических лиц 
составляли 2,8 млрд грн, кредиты физлиц – 3,02 млрд грн. В пассивах депозиты физических 
лиц составляли 5,4 млрд грн, под гарантиями Фонда– 4,9 млрд грн. В момент признания 
банка неплатежеспособным, 10 января 2017 года, владельцами существенного участия в 
банке были одесский бизнесмен Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой. 
Как сообщал "Обозреватель", по информации СМИ, перед банкротством "Платинум Банка" 
его руководство перевело крупные суммы денег в Проминвестбанк, дочернюю структуру 
российского Внешэкономбанка. Деньги россиян были спасены по указанию руководства 
Национального банка Украины. 
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Оточення Януковича хотіло зняти  
100 мільйонів – слідство 

21.02.2017 

З рахунків у банку "Глобус" намагались зняти 100,64 млн грн, 
фактичним власником яких є син екс-президента Олександр Янукович. 
Про це свідчить ухвала Печерського суду Києва від 8 лютого, 
оприлюднена 20 лютого. 

За клопотанням ГПУ суд заарештував ці кошти. 19 січня Держфінмоніторинг 
зафіксував, що службові особи "Всеукраїнського банку розвитку", власником якого був 
Олександр Янукович, перерахували 100,64 млн грн у банк "Глобус". Після цього було 
здійснено спробу зняти ці кошти з рахунків у "Глобусі". Формально кошти перебували на 
депозитних рахунках працівників "Всеукраїнського банку розвитку". Однак у ГПУ 
стверджують, що фактичним власником грошей є Олександр Янукович. А працівники 
банку, на чиї імена відкрито рахунки, не мали законних доходів, які відповідали б обсягам 
депозитів. На думку прокурора, у банку Януковича з 2011 року "з метою легалізації коштів, 
одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку". 
Для маскування походження грошей працівники банку розмістили їх на своїх депозитних 
рахунках, уклавши також договори позики цих коштів із громадянином Яшаром 
Ходжаєвим. Як відомо, в грудні 2016-го деяким вкладникам банку Януковича вдалося зняти 
арешт з рахунків саме з тої підстави, що кошти начебто були позичені у Ходжаєва. 
Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році викупив офісне приміщення, де 
базувалася фірма "Танталіт", що володіла резиденцією "Межигіря" Віктора Януковича. Банк 
"Глобус" належить Олені Сильнягіній і Дмитру Полковському. Сильнягіна раніше була 
директором ТОВ "Банківське телебачення", створеного з ініціативи екс-голови Нацбанку 
Сергія Арбузова. У 2015 році суд арештував кошти на рахунках ВБР у справі про незаконне 
кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – 
Олександра. Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох 
компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього було 
заарештовано 2,75 млрд грн. Після втечі Януковича "Всеукраїнський банк розвитку" 
перебуває у стані ліквідації. 
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Кабмин одобрил докапитализацию  
ПриватБанка на 9,8 млрд грн   

22.02.2017 

Кабинет министров решил докапитализировать ПриватБанк (Днепр) 
на 9,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ), сообщает interfax.com.ua 

Согласно постановлению №89 Кабмина от 22 февраля, правительство поручило 
Министерству финансов осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 9,8 млрд грн со сроком 
обращения до 15 лет с индексированной стоимостью и процентной ставкой дохода на 
уровне 6% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции 
дополнительной эмиссии ПАО коммерческий банк "ПриватБанк". В сообщении, которое 
прилагается к постановлению, отмечается, что сумма дополнительной капитализации 
является остатком суммы, предусмотренной для капитализации банка, которая не была 
осуществлена в 2016 году в полном объеме. Капитализация предусматривалась на сумму до 
116,8 млрд грн, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на 
сумму 107 млрд грн. Отметим, стратегия развития Приватбанка должна быть принята до 
мая, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. 
«Два месяца – это максимальный срок, на протяжении которого нужно определиться со 
стратегией Приватбанка. Его национализация полностью изменила картинку банковского 
сектора. Концентрация – это нежелательное последствие национализации», – сказал он. По 
его словам, государство не является эффективным собственником. В качестве примера 
Ваврищук назвал ситуацию, когда госбанки, не будучи ориентированными на получение 
прибыли, устанавливают высокие ставки по депозитам. Ваврищук подчеркнул, что в 
нынешнем году будет докапитализирован не только национализированный Приватбанк, 
но и другие госбанки. 
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Нацбанк вирішив ліквідувати  
"Фортуна-банк" 

22.02.2017 

НБУ за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
прийняв рішення від 21 лютого 2017 року про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідацію ПАТ "Фортуна-банк". 

Нагадаємо, АТ "Фортуна-банк" віднесено до категорії неплатоспроможних 26 січня 
2017 року відповідно до вимог статті 76 закону "Про банки і банківську діяльність". Як 
інформував НБУ, 91% усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади у повному 
обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Фортуна-банк на 1 жовтня 2016 року мав зобов'язання 
перед іншими банками у розмірі 466,8 млн грн, перед клієнтами – 1,428 млрд грн. Зокрема 
юрособам він заборгував 744,4 млн грн, з них 191,3 млн грн – у валюті, а фізособам – 683,7 
млн грн, з них 613 млн грн – у валюті. Заборгованість банку з цінних паперів становила 
161,9 млн грн. У кредитному портфелі на зазначену дату на борги юросіб припадало 2,283 
млрд грн, зокрема в іноземній валюті – 1,05 млрд грн. Обсяг кредитів фізособам становив 
лише 1,5 млн грн, а основні кошти та нематеріальні активи оцінювалися в 211,1 млн грн. 
Фортуна-банк, згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2016 року, обіймав 38-е місце за 
розміром активів серед 100 українських банків (2,507 млрд грн). Його основним власником 
з пакетом 99,637%, за даними сайта НБУ, є Мотрона Тищенко.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

В 2016 ПроКредит Банк увеличил прибыль  
в 3,8 раза до 300,6 млн грн 

23.02.2017 

В 2016 году ПроКредит Банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 
3,8 раза до 300,648 млн гривен по сравнению с 2015 годом (78,9 млн 
гривен). Об этом говорится в данных Национального банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 44,9 млн гривен, во 2 квартале - 79,2 млн 
гривен, в 3 квартале - 95,83 млн гривен, в 4 квартале - 80,6 млн гривен. 2015 год банк 
закончил с прибылью 78,9 млн гривен. Как сообщалось, германский ProCredit Holding 
владеет 72,1577% акций ПроКредит Банка, а банк развития KfW - 27,84%. По данным НБУ, 
на 1 января по размеру активов банк занимал 18-е место (12,1 млрд гривен) среди 93 
действующих банков. 

 

Основные показатели работы банк >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 
 

Суд подтвердил ничтожность договора факторинга между  
банком "Михайловский" и финкомпанией "Плеяда"  

23.02.2017 

Суд подтвердил, что договор факторинга, заключенный банком 
"Михайловский" (Киев) и финансовой компании "Плеяда" 19 мая 2016 года о 
переуступке кредитного портфеля является ничтожным. 

Так, суд удовлетворил апелляционные жалобы ФГВФЛ и ликвидатора банка. Тем 
самым, он отказал в полном объеме в удовлетворении иска компании "Плеяда" о 
признании противоправным и отмене приказа ликвидатора банка Александра Волкова от 
12 октября 2016 года №108, а также об обязательстве Фонда воздержаться от совершения 
действий, направленных на установление ничтожности соответствующего договора, и от 
оповещения кого-либо о ничтожности договора. По информации Фонда, решение суда 
вступило в силу с момента его оглашения. Фонд подчеркивает, что суд подтвердил 
правомерность его действий и действий ликвидатора банка относительно отнесения 
соответствующего договора факторинга к категории ничтожных и подтвердил, что ФК 
безосновательно получила права требования по кредитным договорам банка. 
Следовательно, платежи по кредитным договорам должны выплачиваться исключительно 
банку. Как сообщалось, ФГВФЛ 30 мая 2016 года признал никчемным договор факторинга 
от 19 мая 2016 года между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" по переуступке права 
требования по кредитным договорам на 682,3 млн грн. В начале июня 2016 года 
Национальный банк Украины уведомил правоохранительные органы о наличии признаков 
организованной преступности в действиях руководителей банка "Михайловский", которые 
накануне введения временной администрации переуступили требования по кредитам 
банка по заниженной цене, что дает основания считать эти сделки никчемными. Нацбанк 
признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 
23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой 
деятельностью. Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам 
которых нагрузка на ФГВФЛ выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Суд підтвердив законність відкликання ліцензії  
в банку "Софійський" 

24.02.2017 

Донецький апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення 
Нацбанку щодо віднесення ПАТ "Банк Софійський" до категорії 
неплатоспроможних та відкликання його банківської ліцензії. 

Донецький окружний адміністративний суд 08 грудня 2016 р. частково задовольнив 
позов ТОВ "Боярбудінвест" про визнання протиправними та скасування рішень НБУ а 
також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо виведення ПАТ "Банк 
Софійський" з ринку. Не погодившись з постановою суду, Нацбанк і ФГВФО звернулися зі 
скаргами до апеляційної інстанції. 23 лютого 2017 р. відбулося судове засідання 
Донецького апеляційного адміністративного суду, у якому представники НБУ взяли участь, 
надавши беззаперечні докази на підтвердження своєї правової позиції. Ретельно вивчивши 
матеріали справи апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та залишив 
позов ТОВ "Боярбудінвест" без розгляду. Нагадаємо, ПАТ "Банк Софійський" входить до 
переліку банків, відносно яких суди різних інстанцій прийняли рішення про скасування 
постанов НБУ щодо віднесення їх до категорії неплатоспроможних та/ або відкликання 
банківської ліцензії й ліквідацію. У списку опинилися такі банки: "Союз", "Преміум", 
"Капітал", Укрінбанк", Київська Русь", "Східно-промисловий банк", "Грін банк", "Банк Велес", 
"Радикал банк". Усі вони у різний період були виведені з ринку. Національний банк вбачає 
виникнення системних ризиків для фінансової стабільності країни через прийняття судами 
рішень щодо відновлення діяльності таких банків. 

 

Читати повністю >>> 
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У результаті реформи системи охорони здоров'я має  
постати мережа лікувальних закладів 

24.02.2017 

Ціллю реформи системи охорони здоров'я має бути не скорочення 
кількості лікувальних закладів, а створення єдиної мережі лікувальних 
закладів, що будуть надавати висококваліфіковану медичну допомогу. 

"Не має буде бути самоціллю реформи скорочення кількості лікувальних закладів. 
Пріоритет і ціль реформи полягає у наступному -  українські громадяни мають жити на 7 
років довше, ніж вони живуть сьогодні. Це має бути основа і мета нашої реформи", - 
зазначив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. З 1 квітня вступає у дію механізм 
реімбурсації на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та 
бронхіальної астми, що дозволить хронічно хворим отримувати безкоштовні ліки за 
рецептом лікаря. На минулому засіданні Уряд прийняв рішення про створення більше 
десятка центрів серцево-судинної хірургії з ангіографічним обладнанням, що дозволить 
зменшити смертність українців від серцево-судинних захворювань на 3 тис. людей щороку. 
Уряд буде висувати пропозиції щодо зміни систему фінансування охорони здоров'я, 
зазначив Прем'єр-міністр. У 2017 році було зроблено перший крок щодо підвищення 
заробітної плати лікарів, нагадав він. Також у березні-квітні 2017 року Уряд почне 
масштабно закуповувати ліки через міжнародні організації.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Уряд спільно із місцевою владою створить 10 центрів  
серцево-судинної хірургії по усій країні 

24.02.2014 

Уряд виділив 150 млн грн на створення по усій країні 10 центрів 
серцево-судинної хірургії у взаємодії із місцевою владою. Про це заявив 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"Ми визначили 150 млн грн, окрім ресурсів ДФРР [Державний фонд регіонального 
розвитку], яких достатньо на створення 10 таких центрів. Ми проводимо консультації з 
місцевими органами влади про те, щоби створити це на умовах співфінансування", - 
повідомив Глава Уряду під час конференції "Від утворення об’єднаних територіальних 
громад – до розумного зростання". "Ми спільно розбудуємо у різних містах близько десяти 
таких центрів. Ми по усій країні хочемо конкретно вирішити проблему смертності від 
серцево-судинних захворювань. Це є нашим партнерством", - зазначив він. Уряд визначив 
пріоритет створити по усій країні центри, що надасть людям доступ до 
висококваліфікованої допомоги від серцево-судинних захворювань та дозволить зменшити 
інвалідність та смертність, зазначив Володимир Гройсман. Такі дії дозволять врятувати 
життя понад 3 тисячам українських громадян, наголосив Прем’єр-міністр. 
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В Украине создали киноакадемию и учредили 
 национальную кинопремию 

20.02.2017 

Инициатором создания Национальной киноакадемии и премии "Золотая 
Дзига" стал Одесский международный кинофестиваль. Таким образом 
фестиваль хочет поддержать развитие украинского кино и индустрии. 

Кинопремию назвали в честь выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова. 
Организаторы отмечают, что "Золотая Дзига" станет "символом стремительности и 
беспрестанного развития". Дизайн статуэтки разработает художник Назар Билык. Арт-
директором Украинской киноакадемии и кинопремии стал киновед Алик Шпилюк. Он 
отметил, что в состав Киноакадемии могут войти: представители киноиндустрии, 
кинопрофессионалы; деятели культуры, искусства и киноиндустрии, сделавшие 
существенный вклад в развитие и продвижение украинского кино; меценаты и спонсоры 
украинского кино. Ожидается, что в состав Украинской киноакадемии войдут более 600 
членов. Среди них выберут правление, которое будет состоять и 15 
человек.Исполнительным директором Украинской киноакадемии и Национальной 
кинопремии назначили директора по маркетингу ОМКФ Анну Мачух. Подать свой фильм на 
рассмотрение можно с 20 февраля до 19 марта включительно. К участию в отборе допустят 
фильмы, премьеры которых состоялась на протяжении 2016 года. Первая церемония 
награждения "Золотой Дзиги" запланирована на 20 апреля 2017 года. 

 

Читать полностью >>>  
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 ШОУ-БІЗНЕС 

В'ячеслав Кириленко у Парламенті розповів про  
підготовку до "Євробачення-2017" 

24.02.2017 

Україна проведе «Євробачення-2017» на високому 
організаційному і змістовному рівні. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр 
В’ячеслав Кириленко під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України. 

«За даними НСТУ, станом на ранок п’ятниці продано 14 951 квиток на «Євробачення-
2017» у 52 країнах світу. 52% придбано в Україні, 48% - за кордоном.  Найбільша кількість 
квитків реалізована у Великій Британії, Німеччині, Росії та інших країнах. Ми очікуємо 
прибуття  великої  кількості іноземних гостей», - сказав В’ячеслав Кириленко. Віце-прем’єр-
міністр поінформував, що на проведення міжнародного пісенного конкурсу із державного 
бюджету виділено 455 млн грн, ще 200 млн грн передбачено київським бюджетом. Кошти в 
розмірі 4,5 млн євро на проведення «Євробачення-2017»  виділяє Європейська мовна спілка. 
В’ячеслав Кириленко також повідомив, що ухвалений Урядом у жовтні минулого року план 
заходів щодо підготовки та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-
2017» виконується згідно з графіком. «Підготовка до «Євробачення» передбачає 
узгодження практично всіх ключових питань із Європейською мовною спілкою. В Україні 
зараз постійно перебуває кілька іноземних спеціалістів, які у взаємодії із командою НСТУ 
готують пісенний конкурс», - зазначив Віце-прем’єр-міністр. Він також наголосив, що 
особлива увага приділяється питанню забезпечення безпеки для фанів «Євробачення», а 
також заходам щодо охорони громадського порядку під час проведення конкурсу. «Цього 
року, як і у 2005-му, коли Україна вперше проводила «Євробачення» , - це стане найкраще 
підготовленим пісенним конкурсом за всю багатолітню історію його проведення», - 
наголосив В’ячеслав Кириленко. 

 

Читати повністю >>> 
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В столице ликвидировали очередной «конверт»  
с оборотом в более 600 млн. грн 

20.02.2017 

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с 
оборотом в более 600 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной 
прокуратуры, передает cripo.com.ua 

В ходе проведенных 17 обысков по местам проживания конвертцентра, а также в 
автомобилях, гаражах и офисах было изъято 50 печатей субъектов предпринимательской 
деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс. грн наличными в национальной 
и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, 
банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая 
техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия. Установлено, что преступная схема 
заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили 
в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги. В 
дальнейшем средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы 
в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%. 
Общий объем средств, которые прошли через оборот центра, составляет 600 млн грн, 
вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  
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Пять офисов конвертцентра с оборотом в 30 млн  
обнаружили в Одессе 

21.02.2017 

Правоохранители разоблачили и ликвидировали в Одессе 
конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн гривен. Об этом 
сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Одесской области. 

В ведомстве отмечают, что только в Одессе функционировало пять нелегальных 
офисов по конвертации безналичных средств в наличность. Оперативники спецслужбы 
задержали организаторов нелегального бизнеса, курьера и других членов организованной 
преступной группы во время проведения очередной сделки. Во время 21-го обыска 
правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, 
поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую 
документацию, переписку и компьютерную технику, подтверждающую факты 
противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках. 
Следственные действия продолжаются. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам usionline.com 
 

 
 
 

 
 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
АМКУ змусив державного монополіста ушестеро знизити ціну за 

зберігання трудових книжок працівників консульств 
23.02.2017 

Антимонопольний комітет України 13 грудня оштрафував дирекцію 
«Інпредкадри» ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв» за зловживання монопольним становищем. 

Мова йде про монопольне становище на ринку ведення та зберігання трудових 
книжок працівників іноземних представництв у Києві. Штраф склад 471 тис грн. Компанія 
його сплатила 21 лютого. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська. 
Дирекція «Інпредкадри» є монополістом із платного ведення і зберігання трудових книжок 
працівників іноземних представництв, міжнародних організацій та інших прирівняних до 
них іноземців на території України. Іноземні представництва у Києві не мають права 
вибору, споживати ці послуги чи ні, та у кого їх купувати. Комітет розпочав дослідження 
цієї ситуації за запитом представництва «Tucana Engineering, LLC» від вересня 2014 року. У 
січні 2016 року АМКУ рекомендував Мінсоцполітики визначити механізм надання вказаних 
послуг на конкурентних засадах із встановленням контролю та відповідальності, а також 
визначити їхню платність або безоплатність. Крім того, радили дозволити зберігати 
трудові книжки самим іноземним представництвам чи працівникам. Міністерство не 
виконало рекомендації, АМКУ звернувся до КМУ. Дирекції «Інпредкадри» рекомендували 
знизити необґрунтовано завищену вартість послуг і передбачити можливість оплати лише 
фактично отриманих складових комплексних послуг. Однак вона не виконала цих настанов, 
тому в серпні 2016 року відносно неї відкрили справу. На момент прийняття рішення про 
зловживання монополією порушення було припинено. За даними АМКУ, від початку 
дослідження вартість послуг знизилась на 84,4%. У 2013 році вона складала $396 за 
книжку/співробітника, у вересні 2016 року – $126, у листопаді 2016 року – $61,8. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 
 

 
 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА 

 КНИГОВИРОБНИЦТВО 
 

 
 

Українські видавці беруть участь у престижному міжнародному  
Вільнюському книжковому ярмарку 

23.03.2017 

У Вільнюсі урочисто відкрито Вільнюський книжковий ярмарок за 
участі Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайтє. Про це 
повідомляє Посольство України в Литовській Республіці 

У відкритті ярмарку взяв участь Посол України в Литві Володимир Яценківський, 
який також відвідав український стенд «Книги з України». Український стенд представили 
українські видавці з мм. Києва, Харкова та Львова: «Балтія Друк», «Знання», «Майстер 
книг», «Клуб сімейного дозвілля», «Картографія», «Наш формат», «Фонтан казок», 
громадської організації «Форум видавців». Українську делегацію очолив президент 
Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. Того ж дня у 
Посольстві України відбулася зустріч Посла В.Яценківського з очільниками українських 
видавництв, в якому взяли також участь представники української та кримськотатарської 
громад Литви, колектив Посольства.  

 

Читати повністю >>> 
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Більше 58% громадян України перебувають  
за межею бідності 

21.02.2017 

Згідно з підсумками дослідження глобального споживчої довіри 
«Nielsen», в IV кварталі 2016 р. в Україні індекс споживчої довіри «Nielsen» 
виріс на 2 пункти і склав 52, продемонструвавши відносну стабільність. 

Гендиректор «Nielsen» в Україні та Білорусії Тетяна Безсмертна заявила: «Цей 
український феномен ми називаємо «стабільність в кризі». Споживачі практично звикли, і 
продовжують пристосовуватися до нових умов... Ця споживча «стабільність» оманлива, так 
як в період чергового потрясіння вона впаде». За її словами, згідно з даними інституту 
демографії, в Україні за межею прожиткового мінімуму зараз знаходиться 58,3% населення.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами newsbanker.com 
 

В январе экономический пессимизм 
украинцев усилился 

21.02.2017 

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2017 г. 
уменьшился на 3,4 пункта по сравнению с декабрем 2016 г. - до 53,7. Об этом 
свидетельсвуют данные исследовании GfK Ukraine. 

При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года 
снизился на 0,1 пункта по сравнению с декабрем и составил 46,4, а индекс ожидаемого 
развития экономики в течение ближайших 5 лет на 4,3 пункта - до 70,8. Индекс ожидаемых 
изменений личного материального положения снизился на 5,4 пункта - до 40,2, а индекс 
целесообразности больших покупок уменьшился на 7,8 пункта и составил 55,7. Индекс 
инфляционных ожиданий увеличился на 3,3 п. - до 189,6. "После сильного роста в декабре 
индекс потребительских настроений снизился в январе 2017 года. Однако его значение 
выше, чем в январе прошлого года", - говорится в сообщении исследователей. 
 

Читать полностью >>>  Результаты исследования GfK Ukraine >>> 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Причина высокой инфляции в Украине – невозвратные 

 кредиты госбанков – эксперты 
20.02.2017 

Невозвратные миллиардные кредиты компаниям "Lauffer", 
агрохолдингу "Креатив", ТРЦ "Гулливер", группе компаний "Allseeds" 
и др., выданные Ощадбанком, Приватбанком и др. госбанками 
перекладывают на рядовых налогоплательщиков, - заявил президент 
Центра рыночных реформ Владимир Лановой. 

По его словам, привычная практика докапитализации госбанков за счет госбюджета 
ведет к раскручиванию инфляции. "Уже выпущено облигаций на 117 млрд. грн. на 
капитализацию. На самом деле, это фикция. Эти бумаги не являются капиталом. Капитал - 
это то, чем можно рассчитаться. Они же не смогут облигациями рассчитаться с 
вкладчиками и кредиторами. Нужны деньги, а не облигации. То есть облигации надо 
продать. Где это сделать? Единственный вариант - НБУ. Ему будут продавать облигации. А 
это уже источник эмиссии, необеспеченной, конечно, инфляционной эмиссии денег", - 
заявил Лановой. Он отметил, что облигации будут "продавать" порциями, чтобы 
инфляционные скачки не были ощутимыми. Если же инфляция начнет набирать обороты, 
госбанки прекратят продажу облигаций, а выдачу денег вкладчиками и кредиторам будут 
вынуждены прекратить. "Государство теперь будет выкручиваться и перекладывать эти 
долги на бюджет или на Национальный банк. Но в бюджете и так нет денег. Там и так 
дефицит 75 млрд. грн. А, если еще повесить 100 млрд. на докапитализацию госбанков - 
половина бюджета станет дефицитом? Это уже Греция в худшем виде. У нас будет хуже, чем 
в Греции - это будет дефолт", -  уверен Лановой. 1 февраля Кабинет министров принял 
решение выделить дополнительно 3,5 млрд. грн. на докапитализацию Ощадбанка в 
добавок к сумме, выделенной ранее на стабилизацию национализированного Приватбанка. 
По мнению экспертов, эти средства предназначены для покрытия невозвратных кредитов, 
выданных Ощадбанком в 2013-2014 гг. - например, крупного займа (в 68 млн. долл.) группе 
компаний "Allseeds". За 3 года заемщик смог погасить не более 10% кредита, не смотря на 
то, что срок кредитного договора истекает в мае 2018 г. По мнению старшего партнера 
адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, безнадежных займов в 
кредитном портфеле Ощадбанка слишком много и банк не сможет выстоять без вливаний 
из госбюджета. Кроме того, по словам эксперта, сами должники Ощадбанка финансово 
несостоятельны. А ситуация в экономике Украины не предвещает возможностей для 
экономического роста, который бы позволил погасить кредиты. "Если руководитель 
Ощадбанка официально признает 30% проблемных кредитов, я думаю, что их доля в 
корпоративном портфеле Ощадбанка значительно выше. На мой взгляд, надо понимать, 
что для государства это будут однозначно крупные убытки - так как экономика Украины в 
упадке, налоговая политика не меняется. Следовательно, каких-либо ближайших 
перспектив по развитию экономики и выхода из кризиса просто нет. Рассчитывать на 
стабилизацию и возврат корпоративными заемщиками в полном объеме взятых кредитов 
Ощадбанку - не стоит", - уверен Кравец. Эксперты также отмечают, что кредиты, подобные 
займу "Allseeds", выдавались изначально под нереальные условия. В частности, в 2014-м 
году было очевидно, что рентабельность масложировой отрасли, а также расположение 
завода "Allseeds" в Одесской области относительно источников сырья не позволят вернуть 
кредит. Однако, эти факты были проигнорированы менеджментом банка. … 

 

Читать полностью >>>  
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 БЛОГ 

Офшорний Люксембург. Уряд підшукав  
олігархам нову схованку 

23.02.2017 

У 2016 році уряди України та Люксембургу підписали угоду про 
уникнення подвійного оподаткування. Однак Люксембург є головним 
центром в ЄС з надання офшорних банківських послуг. Хто скористається 
його можливостями? 

Ніколи не пізно порушувати питання інвестиційної привабливості країни, особливо 
коли вона функціонує у вирі політичних криз, економічного дисбалансу, стабільної 
практики закриття приватного дрібного та середнього підприємства. Чи не кожного дня 
українські урядовці рапортують про стабільний економічний поступ в Україні. У той же час 
згідно з індексом економічних свобод Україна, як і роком раніше, посідає 162 місце і 
входить до групи країн з "пригніченою економікою" поруч із Соломоновими островами та 
Конго. Білорусь посідає 157 місце, РФ - 153-є. Напевно, аби закріпити свій інвестиційний 
"успіх", уряд Володимира Гройсмана у вересні 2016 р. на рівні міністра фінансів Олександра 
Данилюка та посла Люксембургу в Україні Мішеля Праншер-Томассіні підписав угоду 
(конвенцію) про уникнення подвійного оподаткування між країнами. На думку Данилюка, 
обидві країни чекали підписання цієї угоди понад 20 років. За словами міністра, вона 
позитивно позначиться на інвестиційному кліматі України. Люксембург хоч і маленька 
держава, та вона є центром інвестицій, а укладена угода - це інструмент на шляху до 
покращення інвестиційного клімату між країнами, додав Данилюк, висловивши сподівання 
на залучення інвестицій. Проте є інша, не бюрократична реальність, у якій Люксембург є 
головним центром в ЄС для надання офшорних банківських (фінансових) послуг. У 2016 р. 
із 147 банків, зареєстрованих у Люксембургу, лише 7 мали неофшорний статус. Люксембург 
не відкриває відомостей про кінцевих власників рахунків чи майна без рішення суду, до 
якого записана черга позивачів на три роки наперед. За даними Євростату, товарообіг між 
Україною та Люксембургом за три квартали 2016 року становив: експорт з України - €3,2 
млн, імпорт в Україну - €51 млн. Таким чином, внаслідок підписання цієї конвенції 
збільшення доходів України за податками, пов'язаними з торгівлею, дорівнює статистичній 
похибці. Отже, Люксембург стає новим офшорним притулком для анонімних грошей від 
українських олігархів. З якими ризиками пов'язане функціонування конвенції? По-перше, 
конвенція надає податкові мотивації для вивезення українського капіталу за кордон. Зараз 
будь-які доходи з українським походженням, які репатріюються в Люксембург, 
оподатковуються за ставкою 15%. Конвенція ж передбачає: якщо будь-яка зареєстрована в 
Люксембургу компанія, у тому числі офшорна, володіє принаймні 20% капіталу української 
компанії, то дивіденди, сплачені на її користь, будуть оподатковуватися за ставкою 5%. Як 
відомо, згідно з чинним Податковим кодексом українські компанії або фізичні особи, які 
володіють будь-яким відсотком українського капіталу, зобов'язані з 1 січня 2017 р. 
оподатковувати дивіденди за ставкою 9%. По-друге, результатом ратифікації стане 
зменшення бюджетних доходів України. Передумовою цього результату є податкові 
правила гри. Зокрема, конвенція передбачає: якщо будь-яка зареєстрована в Люксембургу 
компанія, у тому числі офшорна, отримує процент на вкладений капітал, у тому числі як 
депозит чи кредит, то замість 15% такий кредитор буде сплачувати податок на дохід у 
розмірі 5% від суми банківської позики. При цьому ставки податків на репатріацію, 
запропоновані конвенцією з Люксембургом, тотожні ставкам, визначеним у конвенції з 
Кіпром, яку у 2012 р. підписав В.Янукович. На жаль, в обох конвенціях містяться корупційні 
статті щодо звільнення від оподаткування холдингів. Український уряд заради захисту 
вітчизняної економіки повинен переглянути законопроект №0125 щодо ратифікації 
конвенції між урядами України та Люксембургу про уникнення подвійного оподаткування.  
 

Читати повністю >>> © Тимур Чмерук, підприємець, член Української 
асоціації професіоналів у сфері GR та лобістів 
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23-25 февраля 2017 на территории загородного комплекса Gintama Briz пройдет 
зимний The MarketingJazzz Camp - неформальное образовательное мероприятие 
для маркетологов и собственников бизнеса. Эффективные стратегии и бизнес-
модели, успешные маркетинговые решения и подходы, мастер-классы, 
практикумы и мозговые штурмы в командах наиболее проактивных предпринимателей 
страны! Читать полностью >>>  
 
 
28 лютого 2017 р. в Києві (концерт-хол «Оазис») відбудеться перший 
міжнародний конгрес, який об’єднає виробників та переробників цукрових 
буряків - Sugar World. У заході приймуть участь власники, керівники та топ-
менеджемент всіх цукрових заводів, компаній та найпотужніших підприємств, які 
займаються виробництвом буряку. Читати повністю >>> 
 
  
1 - 3 марта 2017 г. в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза») пройдет международный 
форум пищевой промышленности и упаковки «IFFIP 2017». Крупнейший 
украинский форум продуктовой и упаковочной индустрии, который отображает 
реальное положение рынка пищевой, пищеперерабатывающей и упаковочной 
промышленностей. В рамках мероприятия пройдет: 18 международная выставка 
упаковочной промышленности «Пак Экспо» (член СOPE, признана UFI); 23 международная 
выставка производителей и поставщиков продуктов питания и напитков «Прод Экспо» 
(признана UFI); 11 международная выставка оборудования и технологий для пищевой 
промышленности «ПродТехМаш»; 8 международная выставка оборудования и 
ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебопекарная и 
кондитерская индустрия». Читать полностью >>>  
 
 
2-3 березня у Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») буде проходити головна подія року в 
галузі молочного скотарства - Х Ювілейний молочний конгрес. Організаторами 
заходу, що проводитиметься у ВЦ «КиївЕкспоПлаза», виступають Асоціація 
виробників молока (АВМ), Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), компанія «Дикун». 
Подія буде проходити за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства, ЄБРР 
та FAO. Читати повністю >>> 
 
 
3 марта в Киеве состоится главная бизнес-встреча года розничных сетей и 
поставщиков Catmanmaster-2017: стратегия и практика внедрения 
категорийного менеджмента В конференции примут участие до 150 владельцев, 
генеральных и коммерческих директоров компаний, руководителей закупок и 
категорийного менеджента розничных сетей, ТОП-менеджеров, руководителей 
маркетинга, продаж, бренд-менеджеров ведущих компаний-производителей, способных 
стать лидерами, капитанами категорий. Читать полностью >>>  
 
 
3 марта в Киеве приглашаем Вас принять участие в знаковом деловом событии 
CIS bankers, которое соберет финансовую и бизнес-элиту Украины и зарубежья -  
Т10 Форуме. Читать полностью >>>  
 
 
2 по 14 березня 2017 року в чотирьох північноамериканських економічних 
центрах – Торонто (Канада), Нью-Йорк, Х'юстон і Сан-Франциско (США) – 
відбудеться VI серія конференцій «Invest & Trade in Ukraine». Організатори – A7 
CONFERENCES та Міжнародна юридична фірма Dentons, під патронатом Міністерства 
закордонних справ України. Читати повністю >>> 
 
 
11 березня, в Києві пройде найбільша в Східній Європі конференція про дані і 
машинне навчання - Kyiv Data Spring. Конференція збере до 500 учасників, серед 
яких - ТОП-менеджери, підприємці, маркетологи, розробники, вчені та практики 
data science. Читати повністю >>> 
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Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  
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ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
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Заказать полный каталог книг 

для ознакомления:  
096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 

 

    
 

 

    
 

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 

 
В.ЛАНОВОЙ 

http://kontrakty.ua/article/100978
http://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/23/621830/
https://mjazzz.com/
http://sugarworld.org/2017/ukr
http://www.packexpo.kiev.ua/ru/
http://www.iffip.kiev.ua/ru/
http://www.techmash.kiev.ua/
http://www.hlebexpo.kiev.ua/ru/
http://www.hlebexpo.kiev.ua/ru/
http://www.kmkya.kiev.ua/ru/vystavki/151-iffip
http://dairycongress.org/2017/ukr
http://trademaster.ua/conference_tm/56
http://www.cisbankers.net/event/t10-forum/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54544-investicijnij-i-torgovelynij-potencial-ukrajini-bude-predstavleno-2-14-bereznya-2017-roku-u-pivnichnij-americi
http://www.kse.org.ua/uk/about/kse-news/?newsid=1928
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
https://groups.google.com/forum/
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
https://mjazzz.com/
http://sugarworld.org/2017/ukr
http://www.iffip.kiev.ua/ru/
http://dairycongress.org/2017/ukr
http://trademaster.ua/conference_tm/56
http://www.cisbankers.net/event/t10-forum/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54544-investicijnij-i-torgovelynij-potencial-ukrajini-bude-predstavleno-2-14-bereznya-2017-roku-u-pivnichnij-americi
http://www.kse.org.ua/uk/about/kse-news/?newsid=1928

