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Структура украинского экспорта ухудшается, его объем падает, в 
итоге возникает большой дефицит торгового баланса с негативными 
последствиями для экономики и для граждан. 

 
Недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной 

политики и предпринимательства Виктор Галасюк в интервью Hubs заявил, что в торговом 
балансе образуется настолько крупная дыра, и что ее «не перекрыть никакими 
миллиардами валютных кредитных заимствований». К тому же, со слов политика, вместе с 
искусственными источниками финансирования, такими как кредиты МВФ, «нам 
навязывают обязательства, противоречащие национальным интересам Украины».   
Последние сводки Госстата о показателях внешнеэкономической деятельности 
действительно свидетельствуют о существенном сокращении объема экспорта украинских 
товаров. В итоге за 2016 г. он «усох» на 4,6%. На первый взгляд может показаться, что это 
заурядный шажок вниз по экономической лестнице, коих Украина делает множество в 
последнее время и что к таким «шалостям» у страны уже выработался иммунитет. Однако 
экспорт сейчас – это основная составляющая ВВП страны, их абсолютные величины уже 
становятся сопоставимыми. И недоработки в несколько процентов на внешних рынках 
могут быть губительными для национальной экономики. Фактически страна за прошлый 
год потеряла на экспорте $1,764 млрд (см. ниже «Основные показатели ВЭД в 2016 г.»). 
Экономике нанесен урон, размер которого почти в 2 раза больше кредита, за который 
Нацбанк и все правительство бьются с МВФ уже почти полгода и все никак не могут 
получить. А за «потерю» экспортных почти $1,8 млрд никого даже не пожурили. Хотя, по 
большому счету, пора, наконец, опрокидывать тренд и наращивать поставки за рубеж, 
восстанавливая утраченные позиции Украины на мировых рынках. Нынешняя ситуация 
удручает еще и тем, что объемы экспорта украинских товаров падают уже 4 года подряд – с 
$68,8 млрд в 2012 г. до $36,4 млрд в 2016 г. Весьма симптоматично, что за эти 4 года 
отечественный экспорт обвалился уже в 2 раза и полет вниз продолжается (см. ниже 
«Динамика экспорта товаров»). Обнадеживает лишь то, что темпы этого падения немного 
замедлились – с ежегодных 8-29% (на протяжении 2013-2015 гг.) до нынешних 4,6%. В этой 
ситуации выход из пике экспорта услуг, зафиксированное по итогам прошлого года, можно 
расценивать не более как отсутствие отягчающих обстоятельств. Падение экспорта, 
конечно же, негативно сказалось на формировании сальдо внешней торговли. Процесс 
усугубился ассиметричным ростом импорта товаров на $1,73 млрд за 2016 г. В итоге 
товарное сальдо резко ухудшилось и стало отрицательным. Во внешнеторговом балансе 
образовалась «дыра» размером $2,89 млрд (см. ниже «Торговое сальдо»). Председатель 
Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина 
в комментарии Hubs утверждает, что из-за негативного внешнеторгового сальдо в стране 
уменьшается количество валюты и формируется давление на гривну. «Но если ее 
удерживать ручным путем, дефицит валюты все равно наступит и вызовет массу процессов, 
которых боится вся страна. Вот говорили, что доллар может быть по цене от 40 до 80 
гривен. Представляете, что будет твориться с населением, его настроениями. Это очень 
опасно», – заявляет Южанина. Временно «дыру» в торговом балансе прикрыло 
положительное сальдо по услугам во внешнеэкономической деятельности. Но как только 
спрос на услуги украинского трубопроводного транспорта упадет, к чему уже имеются 
предпосылки, сразу же обнажится дыра из-за перекосов в торговле товарами. К слову, 
трубопроводный транспорт нынче обеспечивает, по данным Госстата, положительную 
прибавку к сальдо размером $2,3 млрд. И «порожняк» в трубе может крайне негативно 
сказаться на состоянии внешнеэкономической деятельности Украины. Главной угрозой 
для внешнеторгового баланса, все же, является нынешний тренд по сокращению объемов 
экспорта товаров. Остановить падение украинского экспорта, начиная с 2013 г., пытается 
уже третий состав Кабмина. Однако результат прежний. По мнению многих законодателей, 
нынешнее правительство продолжает бездействовать. Как говорит Нина Южанина, она уже 
второй год подряд ждет «программу правительства, в которой была бы четко обозначена 
экономическая политика нашей страны». Пока же, по оценкам политика, Украина просто 
теряет время и никуда не двигается. «Все в экономике происходит стихийно или само 
собой. Мы, как государство, не регулируем и не знаем, как в дальнейшем, например, 
ликвидировать дефицитный баланс во внешнеэкономической деятельности. Я все-таки 
надеялась, что у нас новое правительство должно ознакомиться с делами, все должны 
понять, какие у них новые обязанности, функции. Сейчас у меня менее радужные ожидания. 
Не знаю, почему у нас не доходят руки до более глубоко понимания, разбора всего по 
косточкам. Возможно, я чего-то не знаю, возможно, в Минэкономразвития активно 
работают над тем, как ликвидировать внешнеторговый дефицит», – заявляет Южанина. 
Hubs решил не дожидаться, пока какое-то ведомство соизволит предпринять попытку 
проанализировать негативную ситуацию с экспортом отечественной продукции, и сделал 
это самостоятельно. 

 
Экспорт по косточкам. Структура экспорта отечественных товаров по итогам 2016 

г. в целом получилась похожей на расклады прошлых лет. Более 45% экспорта – продукция 
двух товарных групп: металлы и изделия из них, а также продукты растительного 
происхождения (см. ниже «Товарная структура экспорта в 2016 г.»). Незыблемыми 
лидерами в этих группах являются черные металлы и зерновые культуры, на их долю 
соответственно приходится 19,9% и 16,7% от совокупного украинского экспорта. В то же 
время, объемы поставок в денежном выражении по многим видам продукции существенно 
изменились, по сравнению с предыдущим периодом. Упал экспорт металлургической 
продукции, машин и оборудования, транспортных средств, химической и многой другой 
продукции. Отрицательную динамику продемонстрировали 12 товарных групп из 20-ти 
проанализированных нами, согласно классификатору УКТВЭД. «Антирейтинг товаров по 
падению экспорта», составленный Hubs, возглавили: черные металлы; реакторы ядерные, 
котлы и машины; продукты неорганической химии. Совокупное падение поставок за рубеж 
товаров-призеров этого рейтинга составило $1,6 млрд – почти столько же, сколько 
потеряла вся Украина на зарубежных рынках за прошлый год. В совокупности по 15 
позициям антирейтинга экспортеры недополучили $2,8 млрд валюты из-за зарубежных 
стран, если сравнивать с показателями за 2015 г. В то же время экспортерам некоторых 
товаров в 2016 г., по сравнению с 2015 г., удалось нарастить поставки за рубеж своей 
продукции. Однако прирост выручки по такой продукции получился небольшой, и он не 
смог покрыть потери неудачников года. Наибольшее увеличение доходов 
продемонстрировали экспортеры сахара и кондитерских изделий из него – плюс $0,2 млрд.  
В числе призеров также – поставщики электромашин и семян. Совокупный прирост по 10 
самым результативным видам товаров – $0,5 млрд. 

 

 
На фоне общего сокращения украинского экспорта на $1,8 млрд такой результат 

представляется достойным подражания. К сожалению, в перечне счастливчиков слабо 
просматривается высокотехнологичная продукция с большой добавленной стоимостью 
(см. ниже «Топ-10 товаров по приросту экспорта в 2016 г.»). Овощи, древесина, мука и 
зерновые культуры – яркие представители сырьевой направленности даже наиболее 
динамичных сегментов украинского экспорта. Крупнейшие направления экспорта в 2016 г. 
остались практически те же, что и годом ранее. Однако позиции Египта и Польши среди них 
заметно улучшились. Теперь эти 2 страны – уже в тройке призеров рейтинга крупнейших-
импортеров товаров из Украины (годом ранее они занимали 4-ю и 6-ю позиции 
соответственно). Турция же и Китай по итогам прошлого года выпали из первой тройки и 
опустились в рейтинге вниз (см. «10 крупнейших стран-импортеров украинских товаров в 
2016 г.»). В целом на рейтинговую десятку стран приходится более половины украинского 
экспорта – $19,2 млрд. При этом наиболее динамично отечественным экспортерам 
удавалось наращивать поставки своей продукции в другую группу стран (см. «15 наиболее 
динамичных импортеров украинской продукции в 2016 г.»). В эту группу вошло много 
государств, еще не являющихся (в абсолютных величинах) крупнейшими импортерами 
наших товаров. Но в ближайшие годы, по прогнозам Hubs, часть из них вполне может 
оказаться в Топ-10. В первую очередь это такие страны как Нидерланды, Иран и Румыния. 
Самым податливым для украинских экспортеров оказался рынок Индии – украинский 
экспорт в эту страну за 2016 г., по сравнению с 2015 г., вырос на $0,5 млрд. А совокупный 
прирост во все 15 стран за аналогичный период превысил $2,1 млрд. Отрадно, что среди 15 
наиболее динамичных импортеров оказалось и 5 стран из Евросоюза – Польша, Румыния, 
Венгрия, Германия и Нидерланды. Кстати, темпы роста поставок украинских товаров в 
половину стран из «гостеприимной» 15-ки превысили в среднем 30% за год. При этом в 
Индонезию экспорт вырос в 2 раза, а в Шри-Ланку – в 10 раз. За счет чего же экспортерам из 
Украины удавалось в 2016 г. столь интенсивно наращивать поставки своей продукции в 
эти заманчивые 15 стран. Анализ показывает, что украинцы и здесь не блистали особой 
оригинальностью. И увеличивали объемы поставок на рынки этих государств 
традиционных в последнее время для украинского экспорта товаров – зерна, 
растительного масла, металла и руды, семян, сахара и кондитерских изделий. Правда, на 
некоторые рынки удалось увеличить экспорт даже электрических машин (подробнее по 
каждой из стран – см. крайнюю правую графу таблицы «15 наиболее динамичных 
импортеров украинской продукции в 2016 г.»). К сожалению, достижения украинских 
экспортеров в «податливых» странах оказались полностью перечеркнутыми результатами 
(их же и их коллег) в так называемых «негостеприимных» странах. Десятку наиболее ярких 
представителей этой категории стран возглавляет Россия. Причины продолжающегося 
падения экспорта в эту страну – не совсем рыночные. Во многом они военно-политические. 
Результат налицо – сокращение поставок в РФ за 2016 г., по сравнению с 2015 г., на $1,2 
млрд, темп падения – более 25%. В тройке самых негостеприимных оказались, к 
сожалению, еще 2 страны из десятки крупнейших импортеров украинских товаров – 
Турция и Китай. Причем падение объемов нашего импорта сюда весьма существенное – по 
$0,6-0,7 млрд. Отрадно констатировать, что в десятке неудачных направлений только 1 
страна из ЕС – Португалия. Совокупное падение экспорта по провальным 10 
географическим направлениям – $3,5 млрд. Это в 2 раза больше, нежели общее сокращение 
всего украинского экспорта на мировые рынки. Как показывает анализ, пострадали 
поставки за рубеж по 10 странам как промышленной, так и аграрной продукции. В 
частности, сократился экспорт недрагоценных металлов и изделий из них, котлов и машин, 
руды, удобрений, мебели, зерновых культур, семян, молочных продуктов и др. (см. таблицы 
«Десятка провальных направлений экспорта украинской продукции в 2016 г.»). 
Показательным моментом, демонстрирующим серьезность проблем с экспортом, является 
и то, что по итогам 2016 г., 14 из 25 регионов Украины сократили поставки товаров за 
рубеж. Среди них оказались в том числе и те 4 региона, которые являются лидерами в 
Украине по экспорту – г. Киев, а также Днепропетровская, Донецкая и Запорожская обл. (см. 
ниже «Регионы Украины, сократившие экспорт товаров в 2016 г.»). При этом на эти 14 
регионов сейчас приходится около 74% всех поставок отечественных товаров за рубеж. 

 
Варианты спасения экспорта. Можно ли улучшить положение в экономике. И в 

частности, за счет каких мер можно остановить падение экспорта и индустриализовать его 
структуру? Три способа реанимации экспорта от народного депутата Виктора Галасюка 
Hubs недавно уже представлял своим читателям. Глава промышленного комитета 
парламента считает, что комплексная система поддержки и развития украинского 
экспорта, должна включать: создание экспортно-кредитного агентства и действенной 
системы продвижения украинских производителей за рубеж, а также введение налоговых 
стимулов для компаний, занимающихся производством и экспортом, в частности создание 
индустриальных парков. Четвертой составляющей, по версии Галасюка, должно стать 
снятие искусственных барьеров и регуляторных норм, стоящих на пути экспортера, 
которые навязаны некоторыми международными организациями и Национальным банком 
Украины. «Искусственные нормы, например, об обязательной продаже 60% валютной 
выручки – ты заработал деньги, обязан их продать, а потом бегать и просить купить себе их 
опять, но уже по иному курсу, с рисками – это серьезный недостаток. Люди вообще не хотят 
заводить средства в Украину. Думаю, падение экспорта обусловлено не только 
объективными обстоятельствами. Надо убрать барьеры на пути притока валюты в страну и 
провести либерализацию », – считает депутат Галасюк. И уточняет, что уже предложен 
законопроект, который снижает планку максимально возможного объема продажи валюты. 
По мнению главы промышленного комитета ВР, «валютная либерализация – это еще один 
важный элемент комплексной системы поддержки экспорта». По версии Галасюка, 
реализация 4 вышеназванных компонент непременно поможет Украине добиться лучших 
результатов в экспорте. Глава налогово-таможенного комитета парламента Нина Южанина, 
говорит, что она бы сейчас «настаивала на развитии собственной экономики, на развитии 
собственных экспортно-ориентированных производств. Чем лучше начнет работать 
бизнес, тем у нас более реальные есть шансы экспорта продукции и привлечения валюты в 
Украину». В то же время, законодатель заявляет, что если поговорить с политиками в зале 
Верховной Рады, то там неоднозначные настроения. «У нас же были определенные 
преференции для экспортеров. Мы их убираем. Мы считаем, что все должны быть равны. 
Проблема в том, что все эти шаги развития все-таки должно диктовать правительство, 
которое разбиралось и формировало всю эту политику. Потому что веяния в зале Рады, 
которые сейчас происходят, они не к лучшему», – говорит Южанина. … 
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Чергова координаційна зустріч міжнародної  
технічної допомоги парламенту 

 

01.03.2017 
Зустріч організована Програмою USAID РАДА за участі Лабораторії 

законодавчих ініціатив,  яка надає підтримку  демократичної політичної 
культури у Верховній Раді через політичний діалог та етичні стандарти. 

Директор Програми USAID РАДА Ігор Когут наголосив, що у лютому ц. р. парламент 
ухвалив чимало законів щодо реформи місцевого самоврядування. "Реформування цього 
напряму розпочалося ще в 2014 році, натомість цей процес загальмував протягом  минулих 
років. І наразі він знову активізувався". Координатор Програми USAID РАДА  Ігор Парасюк  
зазначив, що в "Україні наразі об'єднано 366 громад, що становить лише майже 2%.  Нова 
система державного устрою не повинна блокувати розвиток держави, вона має слугувати 
людям. У лютому 2017 р. пожвавився процес реформування місцевого самоврядування. 9 
лютого 2017 р.   парламент ухвалив  добрі законопроекти -  проект Закону "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання 
територіальних громад", (№4772),  щодо якого експерти громадської платформи 
Реанімаційний Пакет Реформ зазначають, що  такий закон сприятиме формуванню справді 
спроможних об’єднаних громад, відповідно до затверджених Перспективних планів без 
порушення Методики формування таких громад; проект Закону "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів", 
(№4110), ; проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
статусу старости села, селища)", (№4742). Натомість  закони досі не підписані Президентом 
України, а отже, чинності вони не набули". Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив 
Світлана Матвієнко зупинилася на питанні Кодексу парламентської етики.  Вона зазначила: 
"Ми далі разом з народними депутатами продовжуємо працювати над питаннями 
парламентської етики. Над кодексом парламентської поведінки ми працюємо вже кілька 
років, проте саме з цим скликанням Верховної Ради  це питання дуже актуальне. Ми почали 
цю роботу багато років тому із колегами з ОБСЄ, ґрунтуючись на дослідженнях 
Українського незалежного центру політичних досліджень. Етичний кодекс включає не 
лише поведінку парламентарія в залі Верховної Ради. Це дуже широкий спектр питань: 
гендерні питання, сексизм, неприйнятна непарламентська лексика. Також це регуляція 
конфлікту інтересів, що в Україні вже мало б нібито дуже добре регулюватися 
антикорупційним законодавством. Бізнес і політика мають бути чітко розмежовані. У  
Великій Британії можна у відкритих реєстрах знайти, яким бізнесом володіє конкретний 
парламентарій, і в якому комітеті він працює. Також це питання лобізму. У Конгресі США 
висять спеціальні таблички, які повідомляють, що далі лобісти не проходять. Там лобізм є 
демократичною практикою. В Україні це питання не врегульовано ніяк" … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ. РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ 

 
27.02.2017 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
розглянув проект Національної стратегії поводження з відходами та питання щодо 
формування заробітної плати в будівельній галузі і встановлення тарифів на 
нестандартне підключення до електромереж. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу законопроект про оприлюднення в газетах інформації про фінансове 
становище банків. докладніше 

 Круглий стіл на тему: «Практика застосування Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» на прикладі територіальних громад Полтавської 
області» проведено у місті Пирятин Полтавської області Комітетом з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування спільно з 
Пирятинською міською радою. докладніше 

 
28.02.2017 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування затвердив рекомендації комітетських слухань з питань стану реалізації 
законодавства про адміністративні послуги. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо забезпечення доступу захисника 
до особи, яка має право на захист. докладніше 

 Комітет рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової 
ситуації, що склалася у зв’язку із масовим знищенням полезахисних смуг». докладніше 

 Комітет рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму видобування підземних 
вод. докладніше 

 Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 
операції та людей з інвалідністю ухвалив рішення щодо їх статусу та гарантій соціального 
захисту. докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Робота 
системи екстреної медичної допомоги України: проблеми та шляхи вирішення». 
докладніше 

 
01.03.2017 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти 
за основу законопроект щодо удосконалення порядку державного фінансування 
політичних партій. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування звернувся з листом до Комітету з питань бюджету. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо відновлення страхових принципів 
стосовно обчислення стажу роботи для призначення пенсії. докладніше 

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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02.03.2017 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про 
житлово-комунальні послуги. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування підтримує подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села 
Чубівка Носачівської сільської ради Смілянського району Черкаської області на село 
Ленське. докладніше 

 У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції обговорено проект змін до Закону 
України «Про запобігання корупції» (щодо визначення посадової особи юридичної особи 
публічного права). докладніше 

 
03.03.2017 

 Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний 
звернувся до Прем’єр-міністра України з деяких питань усиновлення. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти 
за основу законопроект щодо конкретизації обов’язків сторін, передбачених договором 
транспортного експедирування. докладніше 

 Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
Людмила Денісова взяла участь у засіданні Колегії Міністерства соціальної політики. 
докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Роль 
жінки у збереженні здоров’я сім’ї і нації». докладніше 

 
 
 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР) 

 
Реформи суду, антикорупційна реформа відкривають шлях для  

вільного підприємництва та інвестицій 
28.02.2017 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ході робочого 
візиту до Японії зустрівся з Віце-президентом Японського агентства 
міжнародного співробітництва JACA «ДЖАЙКА» Кадзухіко Косікава. 

 

Вітаючи команду агентства, А.Парубій подякував за допомогу, отриману від нього 
українською державою у рамках програми «Офіційної допомоги розвитку». «Для українців 
ця допомога дуже важлива і має не лише технічне, а й символічне значення – що весь 
цивілізований світ підтримує Україну», - наголосив він. Голова Парламенту поінформував 
співрозмовників про хід «широкомасштабних реформ в Україні, що доводиться проводити 
одночасно з веденням бойових дій на Сході країни».  «Сам шлях реформ непростий – 
водночас, під час їх проведення доводиться відбиватися від мілітарних потуг Російської 
Федерації», - зауважив він і додав, що вкрай важливо, «щоб наші партнери були поруч з 
нами у важкий час». А.Парубій наголосив, що реформи проводяться одномоментно у 
багатьох сферах: сфері судової системи, поліції, боротьби з корупцією, створення 
антикорупційних органів, місцевого самоврядування і енергетики. У цьому контексті він 
висловив переконання, що «відкривається багато можливостей для співпраці з японцями, 
можливості такої співпраці до кінця не реалізовані». «Переконаний, що Україна може стати 
не лише партнером для Японії, а й широким полем для інвестицій, - зазначив він. – 
Зрештою, здійснювані реформи дадуть змогу більш легко заходити інвесторам, у тому числі 
японським, на український ринок, і вкладати інвестиції стане простіше. Реформи суду, 
антикорупційна реформа відкривають шлях для вільного підприємництва, тому 
розраховуємо на подальшу, щільну і тісну співпрацю». Наголошуючи на важливості 
справедливості судів у і захищеності справедливого бізнесу, А.Парубій зазначив, що Україна 
робить дуже багато для боротьби із корупцією. «В останні роки ми зробили значні кроки у 
боротьбі з цим злом», - сказав він і повідомив про створення антикорупційних органів, 
відкриті реєстри, запровадження електронного декларування – найбільш відкритого у 
світі. «Громадяни і антикорупційні органи мають доступ до майно державних службовців, 
найбільш прихована корупція існувала у газових відносинах. Нині газ повністю 
постачається з Європи по прозорих схемах, жодного кубометру з Росії», - зауважив 
А.Парубій і додав, що боротьба з олігархами є непростою, водночас «український корабель 
повернувся і йде у вірному напрямку, може не так швидко як моторний човен, але у 
правильному напрямку». «Нам дуже важливе партнерство, дуже важлива підтримка. Для 
мене велика честь подякувати за велику підтримку, яку ми отримуємо від Японії. Ми віримо 
у правильну справу, яку робимо», - підкреслив він. Нагадавши про проведення року Японії в 
Україні, Голова Українського парламенту висловив сподівання, що українці зможуть більше 
дізнатися про Японію. Також під час зустрічі Cторони обговорили питання можливостей та 
перспективи фінансово-технічної підтримки реформування Верховної Ради України. ... 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕПУТАТИ 

Юрист Порошенко стал нардепом вместо 
губернатора-певца 

27.02.2017 
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным 

депутатом главного юридического советника Roshen Юрия Буглаки. Об этом 
сообщает пресс-служба ЦИК. 

Он получил мандат по списку БПП, куда был включен на выборах под 81 номером, 
вместо певца Алексея Савченко, который в сентябре стал губернатором Николаевской 
области. "Комиссия признала избранным народным депутатом Украины Буглаки Юрия 
Александровича, 1965 года рождения, образование высшее, главного юридического 
советника дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Roshen", проживает в Киеве, 
беспартийного, включенного в избирательный список партии БПП под №81 ", - говорится в 
сообщении ЦИК. Как сообщала "Страна", 21 февраля на сессии депутаты проголосовали за 
лишение депутатских полномочий Алексея Савченко, назначенного в октябре главой 
Николаевской ОГА.  За соответствующее решение проголосовали 248 депутатов. Это был 
технический вопрос, полномочия Савченко прекращены в связи с занимаемой им 
должностью губернатора. Ранее он написал соответствующее заявление. На том же 
заседании присягу депутата зачитал Федор Бендюженко, который прошел в парламент по 
списку партии "Народный фронт" вместо умершего Петра Ваната. В повестке законопроект 
№5697 о статусе участника боевых действий гражданам, получившим телесные 
повреждения в ходе Революции достоинства.  
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3 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

Конфіскація Росією українських активів є ще одним  
свідченням окупації РФ сходу України 

 

 
01.03.2017 

Глава держави провів зустріч з Держсекретарем Великої 
Британії у закордонних справах та справах Співдружності Борисом 
Джонсоном та Міністром закордонних справ Республіки Польща 
Вітольдом Ващиковським. 

  
Під час зустрічі Президент України зазначив, що Кремль демонструє ескалацію 

ситуації на сході України. Зокрема, в безпековому питанні: різке зростання кількості 
обстрілів і жертв серед мирного населення та українських військових, застосування важкої 
техніки та артилерії. Петро Порошенко нагадав, що під час Мюнхенської безпекової 
конференції Президент Росії В.Путін ухвалив рішення про визнання так званих документів, 
виданих «ДНР» та «ЛНР». «Відбулося ще одне брутальне і жахливе порушення 
міжнародного права – Росією були де-факто конфісковані українські державні та приватні 
активи, які розташовані на окупованій території. І це є ще одним свідченням факту окупації 
РФ сходу України», - підкреслив Глава держави. Президент додав, що це відбувається на 
фоні фактичного введення цих територій в «рубльову зону», постачання газу та 
електроенергії із Росії, введення бюджетних прямих трансфертів. «Це є абсолютно чітким 
підтвердженням факту окупації цієї території російськими військами разом з повним 
контролем державного кордону на неконтрольованій ділянці. У зв’язку з цим ми 
наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення 
вогню, вбивство українських військових та цивільних, за незаконне утримання заручників, 
як на окупованій території, так і всередині РФ», - підкреслив Петро Порошенко. Президент 
також закликав ввести санкції проти осіб, які незаконно присвоять українські активи: «Щоб 
до тих, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, спільно були 
застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства». Глава 
держави впевнений, що скоординовані дії будуть ефективними.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент України прийняв вірчі грамоти  
від низки іноземних послів 

02.03.2017 
Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів низки 

іноземних країн: Республіки Кіпр – Луіса Телемаху, Чеської Республіки – 
Радека Матули та Об’єднаних Арабських Еміратів – Салема Алі Аль-Каабі. 

Новопризначені посли висловили щирі співчуття українському народові у зв’язку з 
трагедією на львівській шахті «Шахта «Степова». Під час бесіди Глави держави з Послом 
Кіпру в Україні сторони обговорили графік двосторонніх контактів на високому рівні. 
Окрему увагу було приділено агресії РФ проти України. Президент подякував Кіпру за 
послідовну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та європейських прагнень 
України та висловив сподівання на подальше збереження єдності ЄС у питаннях санкції 
проти Росії. В центрі уваги під час бесіди з Послом Чехії Радеком Матулою були питання 
активізації двостороннього політичного діалогу, поглиблення торговельно-економічних 
зв’язків та активізації співробітництва у Вишеградській четвірці. Співрозмовники також 
наголосили на важливості проведення в 2017 р. чергового засідання Міжурядової комісії з 
економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Посол Чехії наголосив, 
що питання територіальної цілісності та суверенітету України не може бути предметом 
будь-яких переговорів чи компромісів. Посли Чехії та Кіпру висловилися за якомога 
швидше надання Україні безвізового режиму ЄС. Президент України та Посол ОАЕ Салем Алі 
Аль-Каабі обговорили питання залучення інвестицій в економіку України. Пріоритетними  
сферами двостороннього співробітництва визначено енергетичну сферу, агропромисловий 
сектор та галузь інфраструктури. Співрозмовники порушили також питання лібералізації 
візового режиму. Нагадаємо, 20 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко 
прийняв вірчі грамоти у Посла Грецької Республіки Георгія Пукаміссаса, Посла Республіки 
Перу в Україні (за сумісництвом) пана Альберто-Ефраїна-Вільфредо Саласа-Барабна та 
Посла Боснії і Герцеговини в Україні (за сумісництвом) пана Александара Драгічевича. 
Раніше, 26 жовтня 2016 року Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів 
Республіки Ірак пана Бакір Ахмед Азіза Аль-Джафа, Республіки Польща пана Яна Пєкло, 
Азербайджанської Республіки пана Азера Худаяр оглу Худієва. Також, 5 жовтня 2016 року 
Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Королівства Швеція Мартіна 
Хагстрьома, Королівства Норвегія Уле Терʼє Хорпестада, Республіки Білорусь Ігоря Сокола, 
Держави Кувейт Рашида Хаммада Аль-Адвані. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 
П.ПОРОШЕНКО 

 

 
 

28 по 30 марта в Киеве на территории Международного выставочного центра 
состоится IX Международная специализированная выставка PLAST EXPO UA – 
2017. Цель выставки – это демонстрация лучших достижений науки, техники и 

технологий, необходимых для инновационного развития экономики, а также содействие в 
установлении деловых, экономических и торговых связей между отечественными 
предприятиями и странами ближнего и дальнего зарубежья. Читать полностью >>> 
 

28 по 30 марта в Киеве на территории Международного выставочного центра  
состоится I Международная специализированная выставка ADDIT EXPO 3D – 
2017. Главная цель выставки – это демонстрация лучших достижений науки, 

техники и технологий, необходимых для инновационного развития экономики Украины, а 
также содействие в установлении деловых, экономических и торговых связей между 
отечественными предприятиями и странами ближнего и дальнего зарубежья. Читать 
полностью >>> 
 

28 по 30 марта в Киеве на территории Международного выставочного центра  
состоится IX Международная специализированная выставка «КИЕВСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА – 2017». Главная цель выставки – это демонстрация 

лучших достижений науки, техники и технологий, необходимых для инновационного 
развития экономики Украины, а также содействие в установлении деловых, экономических 
и торговых связей между отечественными предприятиями и странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Специализированная выставка позволяет предприятиям как, с одной 
стороны, ознакомиться с мировыми новинками в своей области, так и предоставляет 
возможность продемонстрировать свои собственные разработки, выверить 
экономическую целесообразность и конкурентоспособность своей продукции. Читать 
полностью >>>  
 

Организатор выставок: 
ООО «Международный выставочный центр» 
(г. Киев, Броварской проспект, 15, станция метро «Левобережная») 
+38 044 201-11-56, 201-11-58 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Прем'єр обговорив із керівниками дипломатичних місій  
держав G7 прогрес у реформах в Україні 

 

 
01.03.2017 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 1 березня 
провів зустріч з керівниками дипломатичних місій держав "Великої 
сімки". Сторони обмінялися думками щодо можливостей 
поглиблення співробітництва. 

 
Прем'єр-міністр поінформував представників держав G7 про результати проведення 

реформ в Україні. Зокрема, мова йшла про стабілізацію економічної ситуації в країні, 
тенденцію щодо  поступового економічного зростання. Так, у IV кварталі ВВП країни зріс на 
близько 4,5%. Також було забезпечене виконання основних показників Державного 
бюджету на 2016 рік. Серед іншого, учасники зустрічі обговорили актуальні питання 
порядку денного реформ в Україні, зокрема щодо бюджетної сфери, системи охорони 
здоров'я, системи державних закупівель, створення ринку електричної енергії, Служби 
фінансових розслідувань тощо. Керівники дипломатичних місій держав G7 високо оцінили 
зусилля Уряду у здійсненні реформ та досягнення. Вони також запевнили у підтримці 
держав "Великої сімки" на шляху необхідних змін. "Хочу визнати важливі реформи, які були 
здійснені вашим Урядом. Ми будемо підтримувати вас у цьому напрямку, - зазначив 
Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа. - Ми 
оцінюємо ваші зусилля у впровадженні важких питань. Ми б хотіли висловити найвищі 
оцінки за той прогрес, досягнутий у напрямку стабілізації валютного курсу, накопичення 
резервів, реформи банківського сектору. Це важливі елементи, щоб Україна повернулася до 
економічного зростання". Під час переговорів сторони обговорили загострення бойових дій 
на сході України та гуманітарну ситуацію. Володимир Гройсман зауважив, що лише 
впродовж останньої доби відбулося більше 100 обстрілів, унаслідок яких є загиблі 
українські військові. "Росія продовжує постачати озброєння, бойовиків, фінанси для 
активних бойових дій", - підкреслив Володимир Гройсман. Окремо сторони торкнулися 
питання енергетичної та економічної блокади, що зараз відбувається в Україні. На своєму 
засіданні сьогодні Уряд ухвалив необхідні рішення, щоб зробити процедуру перетину 
товарів на лінії розмежування відкритою і підконтрольною для громадських організацій, 
поінформував співрозмовників Прем'єр-міністр. Володимир Гройсман подякував державам 
"Великої сімки" за одностайну позицію щодо підтримки України та плідну співпрацю. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

В.Гройсман про реформу державного управління: Маємо отримати 
професійний і якісний корпус державної служби 

03.03.2017 
У рамках реформи державного управління в Україні має постати 

професійний та якісний корпус державної служби. Про це заявив Прем'єр-
міністр України Володимир Гройсман. 

 

"Я хочу, щоби кожен чиновник розумів, навіщо він приходить до влади, що він має 
робити у цій владі. Щоб кожен був впевнений, що за його здібності, якісні результати він 
отримає належну оцінку і можливості для просування по кар'єрних сходинках. Ми маємо 
постійно працювати над власними компетенціями, над собою для того, щоб бути 
ефективними. Інакше кажучи, коли ми говоримо про те, що ми хочемо мати професійних 
лікарів, освітян, військо, ми маємо отримати професійний і якісний корпус державної 
служби", - наголосив Володимир Гройсман під час стратегічної сесії у форматі світового 
кафе "Державне управління: перезавантаження". Ефективне державне управління має 
стратегічне значення для України, зазначив Глава Уряду. У кожній сфері життя у країні 
сьогодні спостерігається інституційна слабкість. Влада втратила довіру до себе через у 
тому числі свою некомпетентність та байдужість. Ця ситуація має бути змінена, 
переконаний Глава Уряду. "Фактично, для кожного громадянина важливо, щоб влада була 
компетентною і якісною, щоб ми запровадили у державному управлінні абсолютно новий 
підхід щодо залучення тих людей, які необхідні сьогодні для виконання функцій держави", - 
зазначив він. З цією метою з 1 травня 2016 року зі вступом у дію нового закону було 
розпочато реформу державної служби, нагадав Прем'єр-міністр. Ефективне врядування 
також визначено одним з головних пріоритетів Середньострокового плану пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року. "Наша урядова команда здатна сьогодні запропонувати і 
впроваджувати абсолютно нові підходи щодо державного управління", - зазначив він. У 
рамках реформи державного управління потрібно змінювати роботу міністерств, Уряду, в 
цілому. Також необхідно запроваджувати передові технології, які зроблять владу 
ефективною, прозорою та швидкою, наголосив Прем'єр-міністр. Кожен державний 
службовець по усій владній вертикалі зобов'язаний якісною роботою повернути довіру до 
влади, переконаний Володимир Гройсман. Відзначимо, 2016 рік став переламним моментом 
для реформи державного управління. Уряд України розробив необхідне для побудови 
ефективної системи державного управління системне бачення змін, яке отримало 
підтримку ключових міжнародних партнерів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24.06.2016 р. № 474 було схвалено Стратегію реформування державного управління 
України на 2016-2020 роки, що була прописана у тісній співпраці з експертами Програми 
підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA), Європейської Комісії та 
громадянського суспільства. Основна мета Стратегії – формування ефективної системи 
державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, 
спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагування на внутрішні і 
зовнішні виклики. Ухвалення Стратегії дозволило створити координаційні структури, 
необхідні для впровадження реформи державного управління, та заручитися фінансовою 
підтримкою з боку ЄС для її імплементації. У грудні 2016 року під час засідання Ради 
асоціації Україна – ЄС було підписано Фінансову угоду з ЄС на підтримку реформи. Це – 
важливий етап на шляху до сучасної та ефективної системи держаного управління та 
залучення висококваліфікованих фахівців на державну службу. Таким чином, за 
результатами 2016 року Уряд забезпечив усі передумови – стратегію, план заходів, 
законодавство, фінансування, координаційні структури – для налагодження щоденної 
системної роботи із впровадження реформи державного управління за п’ятьма ключовими 
напрямами: стратегічні засади реформування державного управління; стратегічне 
планування, формування і координація політики; державна служба та управління 
людськими ресурсами; підзвітність; надання адміністративних послуг, адміністративні 
процедури, електронне урядування. 
 

Читати повністю >>> 
 

Документи: Звіт по Стратегії реформування 
держуправління на 2016-2020 рр. >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua  

 
В.ГРОЙСМАН 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  

 
Євроінтеграція потрібна не ЄС, а нашим громадянам, 

які чекають на зміни 
02.03.2017 

У 2016 році Україна мала імплементувати положення 126 
актів законодавства ЄС. За результатами року імплементовано 36 
актів, 23 з яких повністю і 13 частково. Про це заявила Віце-прем`єр-
міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.  

«Це означає, що декларативний підхід до реалізації європейської інтеграції не 
працює», – наголосила Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України під час вітального слова на Конференції «Підсумки імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС за 2016 рік і подальші плани». Однією з причин таких 
результатів Віце-прем`єр назвала складнощі проходження євроінтеграційний законів у 
Верховній Раді, додавши, що при цьому переважна більшість партій, які зараз представлені 
в Парламенті, прийшли туди під гаслами євроінтеграції. Також, на думку Віце-прем`єр-
міністра, контпродуктивною є законотворчість, яка йде в розріз із обраним європейським 
вектором. «Ми маємо створити запобіжники, які би унеможливлювали подання, розгляд і 
ухвалення законопроектів, які суперечать нашим зобов`язанням з євроінтеграції», – 
підкреслила вона. Водночас, за словами, Іванни Климпуш-Цинцадзе, більша частина 
відповідальності за виконання Угоди про асоціацію з ЄС лежить на виконавчій владі. 
«Євроінтеграція має бути персональною відповідальністю для кожного міністра, 
заступника міністра, кожного чиновника, який вирішив після Революції Гідності 
залишитися в державній службі або перейти на державну службу. Для всіх питання 
євроінтеграції має бути горизонтальним, таким, яке дає нам можливість змінити країну. 
Цього ми на даний момент не бачимо, – сказала вона. – Продовжуючи контролювати, 
допомагати, заохочувати, закликаю до того, аби не було необхідності посилювати тиск на 
кожного політика, чиновника для того, щоб виконати свої зобов`язання з європейської 
інтеграції». Однак, попри труднощі, в багатьох сферах євроінтеграції Україні вдалося 
досягти відчутного результату. У цьому контексті Віце-прем`єр-міністр виокремила 
проведені торік заходи з децентралізації, дерегуляції, зміни системи державних закупівель, 
початок судової реформи і серйозні антикорупційні зрушення. «Тішуся, що нам вдалося 
перейти до реального втілення в життя, як на мене, принципової горизонтальної реформи – 
реформи державного управління. Саме вона має допомогти нам створити ту інституційну 
спроможність, якої зараз бракує державі», – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе. 
Говорячи про найближчі плани, вона акцентувала увагу на важливості якнайшвидшого 
запуску публічної системи моніторингу виконання Угоди, а також затвердження порядку 
офіційних перекладів актів ЄС. Завершуючи виступ, Віце-прем`єр вкотре наголосила на 
важливості чіткого виконання Угоди про асоціації між Україною та ЄС як дієвого і 
консенсусного механізму реформування всієї країни. «Це потрібно нам не для звітності, це 
потрібно не нашим партнерам. Це треба кожному громадянину Україну, який очікує на 
зміни», – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе. «Ціль Угоди – допомогти Україні 
побудувати сильнішу економіку, сильніше суспільство, міцнішу демократію», – сказав 
заступник Голови Представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен. У конференції, 
організованій Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також 
взяли участь народні депутати України – в.о голови Комітету з питань аграрної політики і 
Комітету з європейської інтеграції, заступники міністрів з питань європейської інтеграції, 
новопризначена керівник Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, західні партнери України, представники громадянського суспільства і медіа.  
 

Читати повністю >>> 
 

Документи: Звіту про виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС у 2016 р. >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

Мінприроди активізувало роботу з Продовольчою та сільсько- 
господарською організацією ООН (ФАО) 

28.02.2017 
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак провів робочу 

зустріч із регіональним керівництвом Продовольчої  та сільсько-
господарської  організації ООН (ФАО). 

Під час зустрічі йшлося про можливість посилення співпраці Мінприроди та ФАО 
щодо запобігання та  вирішення проблем зміни клімату, деградації земель та використання 
лісових ресурсів. Остап Семерак зазначив, що Україна є членом ФАО і відповідно 
зацікавлена у вирішенні нагальних питань. «Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО)  - наш   стратегічний партнер. В Україні  основними факторами, що 
впливають на деградацію ґрунтів, є інтенсивне ведення сільського господарства та 
кліматичні зміни. Зараз важливо  спрямувати всі можливі зусилля на вирішення питань 
сталого управління земельними ресурсами. Не менш важливий  момент - вироблення 
механізмів та застосування їх на практиці задля запобігання  негативним змінам клімату», - 
сказав  Міністр екології та природних ресурсів. Раніше Кабмін  створив координаційну раду 
із боротьби з деградацією земель та опустелюванням, під головуванням Міністра екології 
та природних ресурсів. Представники ФАО запропонували звернутись до Глобального 
екологічного фонду та спільно започаткувати проекти міжнародно-технічної допомоги у 
сфері запобігання деградації земель. Сторони домовилися найближчим часом провести ще 
одну робочу зустріч для визначення пріоритетних завдань для подальшої співпраці.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінприроди України 
 

Офіс підтримки реформ Мінагрополітики розробив програми  
держпідтримки за міжнародним досвідом 

02.03.2017 
Експерти Офісу підтримки реформ разом зі спеціалістами профільних 

департаментів Мінагрополітики України розробили концептуальні 
пропозиції стосовно впровадження програм державної підтримки. 

«Метою роботи Офісу підтримки реформ є співпраця з Міністерством у впровадженні 
реформ стратегії «3+5». Керуючись міжнародним досвідом, фахівці Офісу вже розробили 
конкретні пропозиції за головними напрямками стратегії. Я впевнений, що напрацювання 
Офісу зможуть удосконалити та прискорити процес реформування», - прокоментував 
Міністр Тарас Кутовий. Зокрема, команда Офісу реформ надала концептуальні пропозиції 
стосовно одного із напрямів Стратегії розвитку аграрного сектору «3+5» - реформи 
державної підтримки. У рамках держпідтримки були підготовлені наступні програми: 
підтримка малих виробників за досвідом ЄС та Австралії, кредитні гарантії за досвідом 
Литви та США, продовольчі програми (шкільні програми, підтримка пенсіонерам) та 
розвиток фінансових механізмів. Окрім того, команда має напрацювання за іншими 
напрямами стратегії розвитку «3+5». Так, у питанні земельної реформи експерти взяли 
участь у розробці законопроекту, який дозволить припинити тіньове використання земель, 
що належать державним підприємствам. Також напрацьовано пропозиції щодо 
електронного внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Завдяки активній 
участі експертів Офісу, "органічний" закон Мінагрополітики був підтриманий Кабінетом 
Міністрів та переданий до розгляду Верховній Раді. Також, Офісом напрацьовано 
рекомендації щодо законопроекту про безпечність та якість харчових продуктів  

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служба Мінагрополітики України 

 
Фахівці Міненерговугілля обговорили проект оновленої 

 Енергетичної стратегії України до 2035 р. 
02.03.2017 

Фахівці Міненерговугілля провели зустріч з представниками 
громадськості регіонів на тему: "Зміцнення енергетичної незалежності 
України шляхом реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року". 

 
 Під час заходу було встановлено відеозв’язок з містами Вінницею, Дніпром, 

Львовом, Одесою, Полтавою, Харковом та Черніговом. Директор Департаменту стратегії 
розвитку ПЕК та інвестиційної політики Олександр Пономаренко ознайомив із ходом 
розробки проекту документа та його обговорення. Він наголосив, що проект – це результат 
спільної роботи експертного товариства, профільних державних і недержавних організацій 
та гравців ринку. Координував роботу Управляючий комітет. Крім того, відбулось спільне 
засідання колегії Міненерговугілля та профільного комітету Верховної Ради України, за 
підсумками якого прийнято рішення взяти розроблений проект оновленої Енергетичної 
стратегії  до 2035 року за основу та доручити Міненерговугілля України доопрацювати 
проект з урахуванням наданих пропозицій та зауважень. О. Пономаренко повідомив, що 
протягом 30 днів отримано пропозиції від більш ніж 100 громадських організацій, 
підприємств та громадян – всього 1100 пунктів, які наразі опрацьовуються. Також зазначив, 
що Україна має виконувати вимоги Третього енергетичного пакету та інших директив ЄС, 
які працюють і будуть працювати в Європі. Заступник голови Громадської ради при 
Міненерговугілля України Анатолій Татаринов прокоментував ситуацію вугільній галузі та 
перспективи  розвитку вугільних підприємств, які окреслені в проекті документа. Зокрема, 
зазначив, що на сьогодні працює 33 державних шахти, які видобувають 5,8 млн тонн 
газового вугілля. Також висловив думку, що приватизацію генерацій потрібно здійснювати 
спільно з ресурсною базою, щоб забезпечити збут українського вугілля. Крім того, 
наголосив на необхідність створення ринкових умов, зокрема в тепловій генерації, а також 
зазначив, що після прийняття Стратегії буде розроблено плани і програми, які необхідно 
буде реалізувати. Своїми думками про перспективи енергетичної галузі поділився експерт 
від Громадської ради при Міненерговугілля Володимир Рябцев, звернувши увагу на 
перспективність атомної генерації, яка виробляє екологічно чисту енергію. Представники 
громадськості звертали увагу на важливість створення умов для малого бізнесу, ефективне 
використання енергоресурсів, залучення новітніх технологій та формування ринків. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля України 
 

П.Петренко презентував скасування 100 нормативно-правових актів, 
 які створювали бар’єри для бізнесу 

02.03.2017 
Міністерство юстиції розробило проект розпорядження Кабінету 

Міністрів, яким скасовуються майже 100 нормативно-правових актів різних 
міністерств та відомств, які втратили свою актуальність. 

«За дорученням Прем’єр-міністра Міністерство юстиції щомісячно проводить аналіз 
величезної кількості актів, які приймалися за останні 25 років, і рішень, які ми отримали у 
спадок від Радянського Союзу. Сьогодні ми хочемо презентувати ініційований 
Міністерством юстиції проект рішення Уряду про скасування майже 100 нормативно-
правових актів різних Міністерств і відомств, які створюють бар’єри для українського 
бізнесу», - зазначив Міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, відповідне рішення 
буде прийнято на найближчому засіданні Кабміну. Зокрема, буде скасовано 93 нормативно-
правові акти. Ще відносно 7 надані рекомендації про приведення документів у 
відповідність з чинним законодавством. Він нагадав, що найбільше зло для кожного 
підприємця – це регуляторні бар’єри. Так склалося, що Україна успадкувала від Радянського 
Союзу погану практику повної зарегульованості всіх сфер життя різними інструкціями, 
порядками та іншими документами. «За 25 років цей спадок перетворився на величезний 
блок корупційних маніпуляцій, які використовували державні службовці у своїх цілях», - 
сказав Міністр юстиції. Він звернув увагу на те, що протягом останніх років Уряд спільно з 
представниками громадянського суспільства та експертним середовищем проводить 
повноцінну «вичистку» актів, які не просто втратили свою актуальність, а часто шкодять 
підприємцям. Минулого року Кабінет Міністрів скасував своїм рішенням понад 360 
нормативно-правових актів. Нині - ще майже 100. «Хочу анонсувати, що нині ми проводимо 
аналіз ще понад 400 нормативно-правових актів різних міністерств. До кінця березня 
міністерства мають надати обґрунтування стосовно актів, які вони вважають актуальними. 
Відповідно до обґрунтувань ми проведемо справжню дерегуляційну гільйотину зі 
скасування сотень документів, які бюрократи «наплодили» за останні 25 років», - заявив 
Павло Петренко. За словами співголови комітету з розвиту підприємництва Спілки 
українських підприємців Андрія Єрашова, жодна галузь не може зростати достатньо 
стрімко, якщо є бар’єри, які притримують її розвиток. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінюсту України 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 ВІДОМСТВА 

 
Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації держорганів з метою  

підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL 
 

27.02.2017 
Держфінмоніторинг продовжує здійснювати організаційні заходи з 

підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню 
(легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом. 

Так, на минулому тижні Держфінмоніторингом організовано та проведено низку 
робочих нарад за участю представників правоохоронних та інших заінтересованих 
державних органів, з питань: протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення; розслідувань правоохоронних органів, пов’язаних з відмиванням коштів та 
фінансуванням тероризму; конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. Також 
Держфінмоніторингом 24 лютого 2017 р. проведено практикум-тренінг для представників, 
які надають послуги з обміну валют, за участю Національного банку України та 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
як органів регулювання і нагляду. Окрема зустріч відбулась з представниками Управління з 
питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини. Основною метою проведення зазначених нарад було обговорення 
проблемних питань, що виникають у учасників системи протидії відмиванню коштів та 
фінансуванню тероризму в ході підготовки до оцінки України Комітетом MONEYVAL та 
вироблення спільної позиції в контексті майбутніх консультацій з міжнародними 
експертами. Питання підготовки до 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL 
перебуває на постійному контролі в керівництва Держфінмоніторингу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держфінмоніторингу 
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У НАЗК пройшла зустріч з експертами в рамках програми  
«Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» 

01.03.2017 
У рамках реалізації антикорупційної угоди України з ЄС відбулася 

зустріч керівництва НАЗК з делегацією, яка займається впровадженням 
програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні». 

Метою цієї антикорупційної ініціативи є посилення діяльності новостворених анти-
корупційних інституцій, контроль за реформами та розвитком  громадянського суспільства. 
Спеціальний програмний офіс, який впроваджуватиме програму в Україні,  розпочав роботу  
з 1 лютого 2017 року на чолі з Екою Ткешелашвілі. Під час зустрічі були обговорені питання 
інституційного розвитку, технічної підтримки, імплементації європейського  антикорупцій-
ного досвіду, навчання і зміцнення потенціалу,  комунікаційної стратегії. Нагадаємо, що 
Угоду про фінансування програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» було підписано 
під час саміту Україна - ЄС у Брюсселі. Програма розрахована на три роки  і спрямована на  
посилення спроможностей органів державної влади, відповідальних за боротьбу з 
корупцією – Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, а також забезпечення доброчесності працівників інших 
установ та органів юстиції. Загальний бюджет програми – 16,34 мільйона євро. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби НАЗК 
 

Досудове розслідування стосовно голови  
Рахункової палати завершене 

01.03.2017 
Детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно голови 

та члена Рахункової палати України. Підозрюваним та стороні захисту 
відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження. 

Голові Рахункової палати інкримінують злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 
(«Зловживання владою або службовим становищем») Кримінального кодексу України. 
Члена Рахункової палати – головного контролера – директора департаменту з питань АПК – 
підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 («Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК 
України. За версією слідства, у період з січня 2014 року по березень 2015 року голова 
Рахункової палати України, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах 
головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати України, 
шляхом підготовки та підписання низки службових документів вчинив умисні дії, 
наслідком яких стало протиправне відчуження двокімнатної службової квартири в 
новобудові міста Києва у приватну власність її родича. Цьому родичу повідомлено про 
підозру та, через ухилення від слідства, його оголошено в розшук. Нагадуємо, 16 листопада 
2016 року детективи НАБУ спільно з прокурором САП повідомили про підозру голові та 
члену Рахункової палати України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nabu.gov.ua 
 

Гройсман предложил руководству ФГИ  
подать в от ставку 

01.03.2017 
Фонд госимущества Украины в полном своем составе неэффективно 

управляет госимуществом, и от этого государство теряет миллиарды 
гривень, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

«Вам надо всем вместе собраться, написать заявление и уволиться», – сказал 
премьер на заседании правительства в Киеве в среду, обращаясь к первому заместителю 
главы Дмитрию Парфененко, добавив, что это стоило бы сказать главе ФГИ Игорю Билоусу. 
Д. Парфененко, в целом согласившись с премьером, в свое оправдание сказал, что отвечает 
за аренду, а планы бюджетных поступлений от аренды постоянно перевыполняются. «Это 
вам неправильно устанавливают планы», – отреагировал В. Гройсман. «Я подчеркиваю, что 
не буду всего этого терпеть, просто подчеркиваю это», – подытожил премьер. Отметим, 
уже третье десятилетие Фонд государственного имущества Украины остается ведомством, 
которое хоть и занимается организацией приватизации, но по-прежнему играет 
попеременно две роли - то инструмента в чужих руках для удовлетворения чьих-то 
интересов, то стрелочника. Очередной провал с продажей Одесского припортового завода 
(ОПЗ) был списан именно на стрелочника, хотя каждый, кто более-менее знаком с системой 
принятия решений в стране, знает, что подобные вопросы не решаются в офисе ФГИ. В 
нынешней системе координат как минимум странно рассчитывать на то, что руководитель 
Фонда госимущества будет эффективной фигурой, не говоря уж о его независимости. … 
 

Читать полностью >>>  
 

о материалам uaprom.info 

Читайте также: 
Почему провалилась большая приватизация в 2016 г. >>>  
Глава ФГИ предложил создать холдинг стратегических 
компаний по сингапурскому сценарию >>>  

 

Насирову вручено уведомление о подозрении –  
антикоррупционная прокуратура 

03.03.2017 
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, 

что глава ГФС Украины Роман Насиров подозревается в злоупотреблении 
служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. 

В четверг, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 
(НАБУ) по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры 
(САП) вручили главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову 
уведомление о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook. "Он 
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины 
(злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", – отмечается 
в сообщении. В САП добавили, что ведомство будет ходатайствовать об избрании Насирову 
содержания под стражей и отстранения от должности. Первым о задержании Насирова 
сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко 2 марта. В НАБУ 
подтвердили, что Насиров задержан в столичной клинике "Феофания", с ним проводились 
следственные действия в рамках дела беглого нардепа из группы "Воля народа" 
Александра Онищенко. В тот же день медики сообщили, что у Насирова констатировали 
инфаркт миокарда. Нардеп от "Самопомочі" Андрей Журжий, присутствовавший в 
больничной палате вместе с правоохранителями, заявил, что НАБУ удалось вручить 
Насирову подозрение, несмотря на то, что сотрудников антикоррупционных органов в 
больницу пускать не хотели. При этом адвокаты главы ГФС утверждали, что озвученное 
уведомление не имеет юридической силы, так как их клиент был "в бессознательном 
состоянии". Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, 
добытого при участии "Укргазвидобування". По данным следствия, государству при 
участии Онищенко и связанных с ним газовых компаний был нанесен ущерб на сумму 
около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял с Онищенко неприкосновенность и дал 
согласие на его задержание и арест. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает 
Онищенко в государственной измене. Депутат находится за границей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

Про результати роботи Головного слідчого управління ГПУ та слідчих  
регіональних органів прокуратури за січень-лютий 2017 р. 

03.03.2017 
Головним слідчим управлінням Генпрокуратури постійно вживаються 

заходи щодо забезпечення ефективної роботи слідчих підрозділів як 
центрального апарату, так і слідчих регіональних прокуратур. 

Упродовж 2 місяців 2017 р. слідчими органів прокуратури закінчено розслідування 
майже у 1,2 тис кримінальних проваджень. До суду направлено 240 обвинувальних актів 
стосовно 305 осіб, з яких 95 (стосовно 126 осіб) про корупційні кримінальні правопоруше-
ння. За вказаний період слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 
завершено досудове розслідування у 25 кримінальних провадженнях, з них 16 стосовно 20 
осіб направлено до суду (7 з яких про корупційні кримінальні правопорушення, 1 про 
правопорушення, вчинені у складі організованої групи та злочинної організації). Слідчими 
Головного слідчого управління Генеральної прокуратури вжито заходів до відшкодування 
заподіяної злочинами шкоди у розмірі понад 100 млн грн. Не зупиняючись на наявних 
результатах роботи, слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 
України продовжують активно вживатися заходи по боротьбі з корупцією. Так, 02.02.2017 
під час одержання останньої частити неправомірної вигоди у сумі $25 тис. затримано 
директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, 
які виступали у ролі посередників, а 17.02.2017 – директора Фонду соціального захисту 
інвалідів України за підозрою у вимаганні та отриманні першої частини неправомірної 
вигоди в сумі 300 тис грн. Досудове розслідування триває. Всього за два місяці 2017 року 
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури викрито та затримано 7 осіб під 
час одержання неправомірної вигоди на загальну суму більше ніж 1,7 млн грн. Трьом 
затриманим судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним 
визначенням застави загалом на суму майже 1,3 млн грн, які внесено на відповідний 
казначейський рахунок. Слідчими регіональних прокуратур за два місяці поточного року до 
суду направлено кримінальні провадження стосовно 188 працівників правоохоронних 
органів та 4 суддів. Крім того, забезпечено належне розслідування кримінальних 
проваджень про злочини, вчинені у пріоритетних сферах економіки. До суду направлено 6 
обвинувальних актів стосовно 8 осіб у провадженнях про злочини, вчинені в бюджетній 
системі, ще 5 щодо 7 осіб – про правопорушення у сфері земельних правовідносин. Вжито 
заходів щодо протидії незаконній порубці лісів та реалізації незаконно отриманої 
деревини. До суду направлено 6 обвинувальних актів про такі злочини. 
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НАБУ розпочало низку нових розслідувань за даними,  
наведеними в е-деклараціях 

03.03.2017 
Зокрема, два кримінальні провадження відкрито за фактами 

декларування недостовірної інформації заступником одного з міністрів 
та військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України.  

Ще два провадження розпочато за фактами незаконного збагачення народним 
депутатом (ч.3 ст. 368-2 КК України) та службовою особою Державної фіскальної служби 
України (ч.2 ст. 368-2 КК України). Таким чином, загальна кількість розслідувань, які 
здійснюють детективи Бюро за фактами, наведеними в е-деклараціях, складає 34. Із них  15 
стосуються суддів (щодо одного судді відкрито 2 провадження), 8 – народних депутатів 
України, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 - керівників органів виконавчої влади, по одній – 
посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів 
та прокуратури, Державної фіскальної служби, військовослужбовця вищого офіцерського 
складу ЗСУ. Перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях 
детективи Бюро внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2016 
року. Відзначимо, 28 лютого детективи та аналітики Національного антикорупційного бюро 
України провели тренінг для працівників Національного агентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК), під час якого поділилися власним досвідом виявлення та розслідування 
фактів незаконного збагачення (368-2 Кримінального кодексу України) та декларування 
недостовірної інформації (366-1 КК України). Це – перший подібний захід, проведений 
детективами Головного підрозділу детективів та Управління аналітики та обробки 
інформації для співробітників НАЗК. До того ж, організований за ініціативи останніх. 
«Більша частина корупції має латентний, тобто прихований характер. Водночас, незаконне 
збагачення – це той корупційний злочин, який приховати неможливо. Система е-
декларування зробила відкритою для суспільства інформацію про статки та видатки 
декларантів. Тож зараз розпоряджатися незаконно набутими активами, скажімо, придбати 
нерухомість чи автомобіль стало складніше. За таких умов втрачається сенс вчинення 
кримінальних корупційних правопорушень і отримання неправомірної вигоди», – 
наголосив керівник відділу детективів НАБУ Олександр Скомаров.  
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 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

Суд продовжив арешт  
Єфремову 

28.02.2017 
Старобільський районний суд Луганської області продовжив 

арешт екс-керівнику фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову 
до 28 квітня. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. 

 
"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою 

Єфремова Олександра Сергійовича задовольнити. Продовжити Єфремову Олексендру 
Сергійовичу... строк тримання під вартою до 28 квітня 2017 року включно", - йдеться в 
оприлюдненому на сьогоднішньому засіданні рішенні суду. Попередній термін тримання 
Єфремова під вартою спливає 17 березня. Нагадаємо, Єфремова звинувачують в організації 
захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); у пособництві в 
захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК 
України). Також йому висувають звинувачення у вчиненні умисних дій з метою зміни меж 
території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією, особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що 
призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні 
створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 
258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).  
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Суд отклонил ходатайство адвоката экс-министра Клименко  
об отводе судьи по делу 

28.02.2017 
Голосеевский районный суд города Киева отклонил 

ходатайство адвоката бывшего министра доходов и сборов 
Украины Александра Клименко Елены Клименко об отводе 
следственной судьи. 

"В удовлетворении ходатайства адвокатов отказать", - постановила 
председательствующая судья. Отметим, что адвокат Клименко заявила, что это дело 
должно рассматриваться в Печерском районном суде Киева. Также сторона защиты 
возмутилась тем, что распределение дела на судью Мирошниченко состоялося в нерабочее 
время суда.  Ходатайство ГПУ продолжит рассматривать судья Мирошниченко. Напомним, 
ранее сообщалось, что в отношении экс-министра Клименко открыты два уголовных 
производства. Первое уголовное производство было открыто в июне 2014 года по 
подозрению Клименко в злоупотреблении властью и служебным положением. В настоящее 
время досудебное расследование в этом уголовном производстве "остановлено в связи с 
розыском подозреваемого". Второе уголовное производство было открыто 19 января 2017 
года по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Клименко 
в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества путем 
злоупотребления служебным положением, а также в фиктивном предпринимательстве. 
Досудебное расследование по этому производству продолжается. По данным Генеральной 
прокуратуры Украины, Клименко объявлен в международный розыск по статьям о 
создании преступной организации и растрате, однако информация о Клименко на сайте 
Интерпола отсутствует. Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд города 
Киева 8 февраля 2017 года заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Украины 
Александра Клименко. 
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Луценко внезапно вспомнил  
об Азарове 

02.03.2017 
С подачи департамента специальных расследований 

Генпрокуратуры Печерский суд Киева на днях, как выяснил 
«ОЛИГАРХ», распорядился наложить арест на счета 
зарегистрированных на Азарова-младшего оффшорных компаний 
в швейцарских банках. 

А именно - компаний Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield 
Enterprises Ltd, Blaxton Investments Ltd, Stichting Depositary Donau Investments Fund в Bank 
Julius Ваer, а также Harborside Estates Limited, Spregnen Finance Limited, Stamworth 
Enterprises Limited и Stragenton Holdings Limited в банке Coutts & Co, и Lynnfield Enterprises 
Ltd - в люксембургском Banque Internationale a Luxemburg. Азарову-младшему вменяется в 
вину тот факт, что с 12 декабря 2012 г. по 27 ноября 2014 г., будучи должностным лицом (в 
тот период он был депутатом ВР от Партии регионов и первым заместителем главы 
комитета по вопросам банковской деятельности), он «получил из неустановленных 
следователем источников выгоду имущественного характера в размере 7,7 млн евро, 600 
тыс. швейцарских франков, 500 тыс. долларов, которые были им размещены в банковских 
учреждениях Швейцарской Конфедерации, Итальянской Республики и Княжества 
Лихтенштейн. При этом...с целью скрыть свои истинные доходы и их происхождение, в 
течение 2012-2014 годов, как народный депутат, задекларировал свой совокупный доход в 
размере лишь 19,654 млн грн» - указали в ГПУ. Инкриминировав, таким образом, сыну 
Николая «Кровосиси» Азарова ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины -«незаконное 
обогащение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение», которое 
карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Уголовное 
производство №42014000000001764, в рамках которого на днях были арестованы 
европейские счета Азарова-младшего, стало своеобразным «новогодним подарком» экс-
регионалу от возглавлявшего ГПУ Виталия Яремы - оно было открыто 31 декабря 2014 г. 
Через три недели после этого ему составлено подозрение, и Азаров был объявлен в розыск. 
После этого о каких-то активных действиях и открытиях в рамках указанного производства 
не было слышно вплоть до января нынешнего года. Следователи смогли похвастаться тем, 
что установили представителя интересов Азарова-младшего на территории Украины, на 
имя которого он выписал доверенность в 2015 г в Москве - Глеба Пешкова. Последний 
занимает должность директора киевской компании «Де Санктис Инвест» - одной из 
ключевых структур из орбиты Азарова, которая официально называет своим 
бенефициаром некоего киприота Грегориуса Салпангидаса. Примечательно, что Глеба 
Пешкова называли «директором семейного бизнеса» Азаровых уже много лет, однако ГПУ 
созрела для выемки документов о финансовых проводках «Де Санктис Инвест» только на 
днях. Даст ли это какой-то значительный эффект - весьма сомнительно, как арест средств 
Азарова -младшего в швейцарских и люксембургских банках. Ведь, по информации 
источников «ОЛИГАРХА», за время, пока следователи неторопливо выясняли, чем владеет 
беглый экс-нардеп, с указанных счетов были сняты почти все деньги. И остаток средств на 
них на момент наложения ареста составлял лишь около 600 тыс. швейцарских франков.  
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Суд обрав для екс-глави ДУСі заставу –  
більше 6 мільйонів 

03.03.2017 
Печерський райсуд Києва призначив заставу в розмірі 6 

мільйонів 400 тисяч гривень для екс-глави Державного управління 
справами Ігоря Тарасюка, якому повідомлено про підозру у справі 
заволодіння "Межигір'ям". 

Таке рішення оголосила суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Остапчук. Також 
на Тарасюка поклали ряд зобов'язань, зокрема: здати закордонні паспорти, носити 
електронний браслет та повідомляти прокуратуру щодо зміни місця проживання. "Ухвала 
суду діє до 1 травня 2017 року", – зазначила суддя. Як повідомлялося, Генпрокуратура 
просила суд арештувати Тарасюка на 2 місяці. Раніше 2 березня прокуратура повідомила 
про підозру екс-керівнику Державного управління справами. За словами генпрокурора 
Юрія Луценка, екс-керівник ДУС фігурує як підозрюваний у кримінальному провадженні "за 
фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі 
державним майном – комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", 
загальною вартістю 540 млн. грн". "У ході досудового розслідування за місцем проживання 
Тарасюка проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн. євро, 
золото та інші речі, які мають значення для слідства", – зазначав генпрокурор. Як відомо, 
Тарасюк у 2005 – 2010 роках був керівником Державного управління справами в 
адміністрації президента Віктора Ющенка. Він також є співвласником ПАТ "Миронівський 
хлібопродукт", до якого входять ТМ "Наша Ряба", ТМ "Сертифікований Ангус", ТМ "Фуа Гра", 
ТМ "Легко!", ТМ "Бащинський", ТМ "Дружба Народів", ТМ "Європродукт".  
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Совет ЕС снял санкции с  
Иванющенко 

03.03.2017 

3 марта Совет ЕС продлил санкции против экс-президента 
Украины Виктора Януковича и 14 его соратников при этом из списка 
был удален экс-регионал Юрий Иванющенко. Об этом говорится в 
сообщении Совета ЕС. 

Санкции в отношении Януковича и 14 его соратников продолжены до 6 марта 2018 
года. "3 марта 2017 года Совет продлил до 6 марта 2018 года решение о заморозке счетов 
15 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских 
государственных средств или за злоупотребление служебным положением", - говорится в 
сообщении. Решение было принято после ежегодного пересмотра ограничительных мер. 
"Одно лицо удалено из списка", - добавили в Совете ЕС. Речь идет о близком соратнике 
Януковича Юрие Иванющенко. Последний раз Совет ЕС продлил на год ограничительные 
меры в отношении экс-президента Виктора Януковича и 15 его соратников 4 марта 2016 
года. Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года и 
продлены в марте 2015 года. Ранее Верховный Суд закрыл все дела относительно 
Иванющенко. В ВСУ заявили, что в закрытии дел по Иванющенко виновата Генпрокуратура. 
Как известно, 8 сентября депутат БПП Сергей Лещенко заявил, что Иванющенко в третий 
раз сняли с международного розыска. Олигарха Иванющенко объявляли в розыск в связи с 
обвинением в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах. В то же время в 
сентябре Генпрокуратура утверждала, что экс-регионал Юрий Иванющенко все-таки 
находится в международном розыске Интерпола. 
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Украина прекратит контакты с захваченными  

боевиками предприятиями 
03.03.2017 

Все контакты с украинской стороны с предприятиями, захваченными 
боевиками в т.н. "ДНР" и "ЛНР", будут прекращены, заявил министр по 
делам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш. 

"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут 
прекращены", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу. Министр 
подчеркнул, что субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть 
только те компании, которые работают в правовом поле Украины. После начатой в конце 
января украинскими активистами транспортной блокады ОРДЛО, в конце февраля 
самопровозглашенные т.н. "ДНР"/""ЛНР" потребовали перерегистрации украинских 
предприятий и уплаты ими налогов, угрожая, в противном случае, с 1 марта ввести на них 
внешнее управление. Впоследствии т.н. "ЛНР" заявила о временной администрации на трех 
предприятиях ("Краснодонуголь", "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК 
Свердловантрацит"), тогда как "ДНР" утверждает, что ввела ее на 43 предприятия. В то же 
время пока из указанного перечня предприятий такой захват подтвердили лишь 
операторы связи "Укртелеком" и "Лайфселл", "Донбасс-Арена" и "Футбольный клуб 
"Шахтер" СТБ "Кирша". Президент Украины Петр Порошенко 1 марта заявил, что Украина 
будет требовать применения санкций для тех, кто "национализировал" украинские 
предприятии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 
"У меня будет отдельная просьба: чтобы те, кто вступит в так называемую собственность 
конфискованных активов, - чтобы к ним мы обязательно совместно применили санкции за 
нарушение международного и украинского законодательства", - сказал глава государства 
на встрече с главами МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом 
Ващиковским. При этом он выразил уверенность, что скоординированные действия в этом 
вопросе будут эффективными.  
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Порошенко подвел итог председательства Украины  
в Совете Безопасности ООН 

 

28.02.2017 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских 

дипломатов с  успешным завершением председательства в Совете 
Безопасности ООН. Об этом сообщает портал zn.ua 

"Спасибо всем нашим партнерам за товарищескую поддержку, единство и 
солидарность с Украиной в этот ответственный период. По инициативе Украины удалось 
более активно привлечь Совет Безопасности ООН к решению проблем мира и безопасности 
на европейском континенте", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной 
странице главы государства в Facebook. Президент отметил, что во многом благодаря 
активности украинской делегации в ООН мировое сообщество обратило внимание на 
обострение ситуации в Донбассе, в частности, на обстрелы Авдеевки российскими 
террористами. "Отныне слово "Авдеевка" вошло в международный лексикон как символ 
героизма украинского войска, неодолимости духа украинцев и цинизма российской 
агрессии. Украина совместно с партнерами решительно осудила российскую агрессию на 
Донбассе и оккупацию Крыма и подчеркнула важность сохранения санкций в отношении 
России до восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул 
Порошенко. Глава государства напомнил, что Совет безопасности ООН принял внесенную 
Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак. 
Порошенко пожелал удачи и пообещал поддержку британскому председательству в Совете 
Безопасности ООН в марте. Напомним, в феврале председательство в Совете Безопасности 
ООН перешло к Украине. В марте СБ ООН возглавит Британия. Совет Безопасности состоит 
из 15 членов Организации. Британия, КНР, Франция, РФ и США являются постоянными 
членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый 
год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.  
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Европарламент обнародовал дату рассмотрения  
украинского без виза 

 

02.03.2017 
Европарламент обнародовал индикативную дату рассмотрения 

вопроса о безвизовом режиме для Украины. Такая информация содержится 
в регистрационной карточке законопроекта на сайте ЕП. 

Согласно информации, Европарламент намерен рассмотреть украинский вопрос 5 
апреля. Стоит отметить, что еще 15 декабря Европарламент обнародовал индикативную 
дату рассмотрения вопроса безвизового режима для Украины - 3 апреля, однако в тот же 
день убрал ее. С того времени и до 2 марта в регистрационной карточке законопроекта 
вообще не было раздела "Прогнозы". Напомним, 2 марта Комитет постоянных 
представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально одобрит 
решение о визовой либерализации для Украины. Как известно, 28 февраля на 
консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было 
достигнуто согласия относительно запуска визовой либерализации для граждан Украины. 
После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в 
Европарламенте, в мае – одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины 
фактически может вступить в силу в начале июня. На сайте ЕП опубликована статья с 
подробным описанием графике и позициями отдельных игроков ЕС. 
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Україна та Євросоюз розпочали  

промисловий діалог 
02.03.2017 

Українська делегація Мінекономрозвитку України прибула до 
Брюсселя, щоб розпочати Діалог високого рівня Україна-ЄС щодо 
горизонтальних питань та окремих секторів промисловості. 

Потенційними напрямками співробітництва України та ЄС є поглиблене цільове 
регуляторне наближення з фокусом на участь у європейських ланцюгах створення доданої 
вартості, промисловий аутсорсинг, активніше залучення України до програм “Horizon 2020” 
та COSME, обмін новітніми технологіями. 1 та 2 березня в рамках промислового діалогу 
Україна-ЄС відбуваються засідання 6 робочих груп: з питань усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі; з питань малого та середнього підприємництва; з питань співробітництва у 
космічній галузі; з питань публічних закупівель; з питань промисловості 
(автомобілебудування). “Інтеграція України у європейський простір означає зближення у 
багатьох сферах і галузях. Сьогодні на порядку денному – промисловість. Спільний 
виробничий простір Україна – ЄС – це можливість створити взаємовигідні виробничі 
зв’язки, які виведуть взаємини Україна- ЄС новий продуктивний рівень. Україні важливо 
стати частиною великої промислової родини ЄС, щоб продовжити трансформацію 
економіки України із сировинно-орієнтованої на високотехнологічну інноваційну 
індустріальну модель”, - прокоментував Степан Кубів відкриття Першого інавгураційного 
засідання промислового діалогу. Відзначимо, 1 березня, у Брюсселі відбулася зустріч 
Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Степана Кубіва з Членом Європейської комісії з питань Європейської політики сусідства та 
переговорів з розширення Йоганнесом Ханом. Головними темами зустрічі стали 
необхідність припинення вогню на Сході України та лібералізація візового режиму з ЄС. 
Також обговорили механізми подальшої підтримки ЄС Україні у 2017 і надалі. Заступник 
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник Наталія 
Микольська, яка також була присутня на зустрічі, прокоментувала велике значення 
швидкого ухвалення інституціями ЄС пакета додаткових торговельних преференцій для 
України. Наразі відповідні законодавчі пропозиції Єврокомісії розглядаються в 
Європейському Парламенті. “Сподіваємося на підтримку євродепутатів”, - наголосила 
Наталія Микольська. Йоганнес Хан запевнив, що ЄС цілковито підтримує Україну і привітав 
амбітні реформи, які проводить Уряд у соціальній, економічній та торговельній сфері. У 
2017 році Україна планує розпочати декілька програм допомоги ЄС, спрямованих на 
підтримку реформ відповідно до Угоди про асоціацію (30-40 млн євро); на забезпечення 
верховенства права (52,5 млн євро); на підвищення енергоефективності (80 млн євро); на 
управління державними фінансами, включаючи питання митної та податкової реформи 
(25-50 млн євро); реабілітацію та соціально-економічного розвитку Східних регіонів 
України (25-50 млн євро). Крім цього, Україна буде продовжувати консультації з 
європейськими партнерами щодо підготовки нової багаторічної стратегії допомоги Україні 
з боку ЄС на 2018-2020 роки. 
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 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

У Лондоні за участю Прем'єр-міністра відбудеться конференція, 
присвячена реформам в Україні 

 

01.03.2017 
У липні у Лондоні за участю Прем’єр-міністра України Володимира 

Гройсмана відбудеться конференція, присвячена реформам в Україні. Про 
це повідомляє kmu.gov.ua 

Під час зустрічі із Державним секретарем у закордонних справах і справах 
Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борисом 
Джонсоном та Міністром закордонних справ Республіки Польща Вітольдом Ващиковським, 
Володимир Гройсман зазначив, що очолить урядову делегацію на конференції. "Хочу 
подякувати пану Міністру Джонсону за ідею проведення конференції щодо України у 
Лондоні влітку. Для нас це дуже гарна подія, і ми вже розпочинаємо до неї готуватися, щоб 
на належному рівні представити хід реформ в Україні", - зазначив Прем'єр-міністр України. 
У свою чергу Державний секретар у закордонних справах Великої Британії і Північної 
Ірландії зазначив, що підготовку до конференції у Лондоні вже розпочато. "Одним з кроків 
на підтримку України буде проведення конференції з українських питань у Лондоні у липні 
цього року. Ми вже також працюємо над цією конференцією. Ми будемо докладати спільних 
зусиль для того, щоб вона пройшла успішно", - наголосив Борис Джонсон. "Метою нашої 
конференції, яку ми плануємо провести у липні щодо підтримки України, якраз і є показати 
світу Україну, яка вона є, які успіхи вона має, що робить для процвітання і для того, щоб 
залучати інвестиції і забезпечити безпеку цих інвестицій. Хочемо показати, що це країна, з 
якою можна мати справу, і що старі уявлення про Україну як корумповану країну мають 
відійти в минуле", - додав він. 
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Norwegian Air Shuttle розгляне питання відновлення прямого  

авіасполучення між Україною та Норвегією 
03.03.2017 

Питанню відновлення прямих авіарейсів між Україною та Норвегією 
була присвячена зустріч Посла України у Королівстві Норвегія Вячеслава 
Яцюка з комерційним директором авіакомпанії Norwegian Air Shuttle. 

Посол наголосив на особливо важливому значенні прямого повітряного сполучення 
для інтересів реалізації потенціалу українсько-норвезького економічного співробітництва, 
заохочення туристичних поїздок, розвитку культурних обмінів та активізації міжлюдських 
контактів в інших сферах. Посол поінформував про відчутне пожвавлення українсько-
норвезької співпраці протягом останнього часу та збільшення кількості громадян двох 
держав, які на регулярній основі здійснюють взаємні поїздки. Важливу увагу на зустрічі 
було приділено практичним результатам внутрішніх реформ в Україні, що створює 
сприятливі передумови для дальшого поглиблення співробітництва між Україною та 
Норвегією та є ще одним важливим аргументом на користь якнайшвидшого відновлення 
прямих авіарейсів між двома країнами. У зустрічі також взяв участь виконавчий директор 
Норвезько-української торговельної палати Чартан Педерсен, який підтвердив важливе 
значення, яке надається в ділових колах України та Норвегії якнайшвидшому вирішенню 
цього питання. Зі свого боку, комерційний директор Norwegian Air Shuttle погодився з 
переконливістю аргументів щодо необхідності відновлення прямого авіасполучення між 
Україною та Норвегією. У разі позитивного рішення авіакомпанії з цього питання, не 
пізніше початку 2018 року громадяни України та Норвегії матимуть можливість 
здійснювати прямі авіаперельоти між столицями своїх держав. Під час зустрічі були також 
обговорені економічні та географічні переваги українського ринку авіаперевезень, які 
створюють нові важливі можливості для іноземних інвесторів. 
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 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

Павло Клімкін у Женеві зустрівся з Федеральним радником,  
керівником ФДЗС Швейцарії 

 

27.02.2017 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з 

Федеральним радником, керівником Федерального департаменту 
закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером. 

Швейцарську сторону було поінформовано про триваючу напружену ситуацію на 
Донбасі та перебіг реформ у нашій державі, а також висловлено вдячність за технічну і 
гуманітарну допомогу, що надається Україні. Окремо було обговорено актуальні питання 
взаємодії в рамках ОБСЄ. Під час обговорення двосторонньої тематики було відзначено 
необхідність підписання угод про спрощення оформлення віз і про реадмісію. Швейцарська 
сторона також підтвердила готовність запровадити безвізовий режим для українських 
громадян після ухвалення відповідного рішення з боку ЄС. Міністри підкреслили взаємну 
зацікавленість у подальшому успішному розвитку торговельно-економічної та 
інвестиційної співпраці. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Бізнесовий круглий стіл за участі представників  

української діаспори 
28.02.2017 

24 лютого ц.р. в ПУ в Нідерландах проведено бізнесовий круглий стіл 
за участі представників української діаспори, які ведуть комерційну 
діяльність в країні акредитації. 

У рамках заходу обговорено низку питань українсько-нідерландського торговельно-
економічного співробітництва. Особливу увагу було приділено вивченню засад ведення 
бізнесу в Нідерландах, проблемних моментів, з якими стикаються українські компанії при 
виході на ринок країни, механізмів підтримки вітчизняних суб’єктів господарювання з боку 
держави Україна у процесі їх виходу на голландський ринок, а також основних пріоритетів 
роботи Посольства на цьому напрямі. До відома учасників заходу доведено інформацію про 
проведення 18-20 травня 2017 року у м.Київ Першого бізнес-форуму української діаспори, 
організованого Українською Всесвітньою Координаційною Радою спільно з Торгово-
Промисловою Палатою України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Нідерланди 
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Президент України провів зустріч з Міністром  

закордонних справ ФРН 
02.03.2017 

Глава держави наголосив на провідній ролі Німеччини у консолідації 
європейських зусиль у питанні захисту українського суверенітету від 
російської агресії, що є запорукою відновлення стабільності в Європі. 

Президент подякував за внесок Німеччини в ухвалення нещодавніх рішень щодо 
розблокування процесу запровадження безвізового режиму для українців. Міністр 
закордонних справ Німеччини запевнив у підтримці якнайшвидшого впровадження 
безвізу. Петро Порошенко та Зігмар Гарбрієль також відзначили позитивну динаміку 
зміцнення економічного партнерства між Україною та ФРН. Нагадаємо, Президент України 
провів телефонну розмову з новообраним Президентом ФРН. Петро Порошенко привітав 
Франка-Вальтера Штайнмайєра з впевненою перемогою на президентських виборах, які 
завершилися 12 лютого 2017 р. «За час перебування на посаді Міністра закордонних справ 
ФРН Ви стали справжнім другом України. Це надійна основа для подальшої розбудови 
дружби між нашими народами вже у Вашій новій, президентській якості», - наголосив Глава 
держави. Порошенко підкреслив провідну роль, яку Німеччина та її політичне керівництво 
відіграє у процесі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. 
Співрозмовники детально обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі. 
Особлива увага була приділена загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де 
російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема блокують 
доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону. 
Петро Порошенко також висловив очікування, що у березні буде продовжено дію так 
званого «кримського пакету» санкцій. Сторони привітали досягнутий прогрес між Радою, 
Єврокомісією та Європарламентом щодо безвізового режиму для українців та висловили 
сподівання, що це питання буде формалізоване уже найближчим часом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Делегація органів прокуратури України здійснила 
робочий візит до Франції 

03.03.2017 
Делегація органів прокуратури України здійснила робочий візит до 

Французької Республіки з метою ознайомлення з діяльністю Національної 
школи магістратури країни Французької Республіки. 

Даний візит організований за сприяння проекту Ради Європи «Подальша підтримка 
реформи кримінальної юстиції в Україні». Під час візиту представники відомства провели 
зустрічі з Головою Національної школи магістратури Олів’є Льораном, його заступником 
Еммануель Перро та керівництвом департаментів. Учасники ознайомились з організацією 
діяльності школи, порядком призначення на посади прокурорів, методологією викладання, 
навчання та підготовки прокурорів, підвищення їх кваліфікації у Французькій Республіці. 
Крім того, члени делегації презентували французьким колегам методику підготовки 
працівників органів прокуратури в Україні. Даний захід став черговим кроком у плідній 
співпраці компетентних органів України та Французької Республіки, створивши 
передумови для проведення спільних міжнародних заходів у майбутньому. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ГПУ 
 
 

 ПІВДЕННА ЄВРОПА 
 

Италия поддерживает создание в Украине  
антикоррупционного суда 

 

24.02.2017 
Италия поддерживает идею создания специализированного антикор-

рупционного суда, а также обеспечение Национального антикоррупцион-
ного бюро всеми необходимыми для борьбы с коррупцией полномочиями.  

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в ходе встречи с директором НАБУ 
Артемом Сытником заявил, что, как глава "группы поддержки" со стороны послов стран G7, 
"положительно оценил" усилия НАБУ и официального Киева в целом в направлении 
противодействия коррупции. Ла Чечилия заявил, что бюро должно "расширять границы 
международного сотрудничества" для более эффективной работы. Посол Италии и 
директор НАБУ определили возможные направления будущего сотрудничества между 
бюро и итальянскими антикоррупционными органами. Стороны договорились об обмене 
информацией и опытом в расследовании преступлений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 
Павло Клімкін зустрівся у Женеві зі своїм іспанським  

колегою Альфонсо Дастісом 
01.03.2017 

На полях 34-ї сесії Ради ООН з прав людини Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Іспанії 
Альфонсо Дастісом, передає kmu.gov.ua 

Йшлося про перспективи обміну візитами на високому рівні, розвиток подальшого 
співробітництва в рамках міжнародних організацій, зокрема в Раді ООН з прав людини, 
шляхи уможливлення укладення найближчим часом Угоди про спільний авіаційний простір 
між Україною та ЄС. Павло Клімкін подякував іспанській стороні за послідовну підтримку 
суверенітету та територіальної цілісності України. Міністр закордонних справ України 
також закликав свого іспанського колегу гарантувати українському футболісту Роману 
Зозулі право на нормальну професійну діяльність. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Порошенко подякував Португалії, яка визнала Голодомор  
геноцидом українського народу 

04.03.2017 
Президент України Петро Порошенко подякував Парламенту 

Португалії, який, сьогодні, визнав Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом 
українського народу. Про це Порошенко написав у Facebook. 

«Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського 
народу. Дякуємо за це рішення», - написав він. Президент зазначив, що протягом останніх 
років вже десятки країн світу офіційно підтвердили, що кваліфікують цей злочин 
тоталітарного режиму саме як геноцид. «Дуже важливо, щоб цю правду знали не лише ми, 
але й у всьому світі», - додав Порошенко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 БАЛТИКА (Естонія. Латвія. Литва) 
 

Ганна Гопко провела зустріч з політичним директором МЗС  
Латвійської Республіки Андрісом Пелшем 

 

02.03.2017 
У зустрічі, яка відбулася 1 березня, також взяли участь Посол Латвії в 

Україні Юріс Поіканс та голова підрозділу східноєвропейської та 
центральноазійської політики МЗС Латвії Крістапс Брусбардіс. 

Під час зустрічі були обговорені, зокрема, питання взаємодії обох країн із новою 
адміністрацією Сполучених Штатів Америки під керівництвом президента Д.Трампа, 
продовження санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації, підтримання 
кооперації у рамках програм НАТО. Латвійські колеги запевнили українську сторону у 
продовженні санкцій та недопущенні російської пропаганди на їхню територію. Г.Гопко 
зазначила, що «Україна продовжує проводити широкомасштабні і всеосяжні реформи і не 
має наміру їх уповільнювати або припиняти. Україна рішуче налаштована на продовженні 
тісної співпраці з НАТО та її країнами-членами». При цьому вона підкреслила, що підтримка 
Альянсу, як безпекової організації, та ідеї вступу нашої країни до Організації 
Північноатлантичного договору постійно зростає серед населення України. Водночас 
українці добре усвідомлюють, що досягнення євроатлантичної мети неможливе без 
проведення низки важливих реформ, перш за все у військовій та правоохоронній сферах. 
Голова Комітету, обговорюючи ситуацію на сході України, акцентувала на систематичному 
та зухвалому невиконанні та прямому порушенні Російською Федерацією Мінських 
домовленостей. У цьому контексті Г.Гопко висловила подяку латвійській стороні за 
постійну й безкомпромісну підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ 
 

Посольство України в Туреччині провело заходи,  
приурочені роковинам окупації Криму 

 

26.02.2017 
25 лютого 2017 року в приміщенні Посольства України в Туреччині 

відбулися заходи щодо третіх роковин окупації АР Крим та м.Севастополь. 
Про це повідомляє Посольство України в Турецькій Республіці 

У приміщенні Посольства відкрито фотовиставку «За кордон» кримськотатарської 
фотографки Еміне Зіятдінової, присвячену життю кримськотатарської спільноти в 
окупованому Криму, а також розміщено декілька фотографій часів окупації, взятих із архіву 
Генерального центру взаємодії та допомоги кримських тюрків Туреччини. У зазначеному 
заході взяли участь голови кримськотатарських організацій Туреччини, представники 
української громади, у т.ч. кримські татари та громадяни Туреччини. Під час зібрання був 
організований скайп-зв'язок з Головою Меджлісу кримськотатарського народу 
Р.Чубаровим, перегляд документальних фільмів. Слід зазначити, що лютий 2014 року є 
трагічною сторінкою в історії українського народу, адже у той час відбулися не тільки 
окупація Криму, але і було вбито українських патріотів під час Революції Гідності. На 
подвір’ї Посольства було розміщено плакат із фотографіями Героїв Небесної Сотні, де всі 
небайдужі мали змогу вшанувати пам'ять Героїв. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Турецькій Республіці 
 

 
Посол України І.Осташ провів зустріч з  

Міністром освіти Лівану 
27.02.2017 

В понеділок, 27 лютого відбулася зустріч Посла України І.Осташа з 
Міністром освіти Лівану М.Гмеді. Посольство України в Ліванській 
Республіці. Про це повідомляє Посольство України в Лівані 

Під час бесіди сторони обговорили стан та перспективи розвитку українсько-
ліванської взаємодії в освітній галузі, висловили обопільну підтримку продовженню 
налагодження співпраці між вищими освітніми закладами двох країн, наголосили на 
необхідності розширення  відповідної договірно-правової бази, зокрема щодо здійснення 
конкретних кроків з пришвидшення підготовки до підписання двосторонньої Міжурядової 
угоди про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання. 
Відзначимо, 24 лютого Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані І.Осташ вручив 
вірчі грамоти Президенту Лівану Мішелю Ауну. Церемонія пройшла у Президентському 
палаці за участю Міністра закордонних справ та емігрантів Лівану та Генерального 
секретаря Міністерства закордонних справ та емігрантів Лівану. Нагадаємо, 23 лютого 
Посол І.Осташ провів зустріч з Ректором Ліванського університету. Під час бесіди сторони 
обговорили питання співробітництва в галузі освіти та підписання Угоди про співпрацю 
між Київським національним університетом ім.Т.Шевченка та Ліванським університетом  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Лівані 
 

Парламентарії України та Ізраїлю обговорили питання соціальних  
гарантій українських будівельників в Ізраїлі 

03.03.2017 
Голова Комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення Людмила Денісова взяла участь у зустрічі з делегацією 
Держави Ізраїль на чолі з Віце Спікером Кнесету Талі Плосков. 

Учасники зустрічі обговорили питання тимчасового працевлаштування українських 
працівників в окремих галузях ринку праці Ізраїлю та можливості ратифікації 
двосторонньої Угоди про соціальне забезпечення. Окрему увагу було приділено питанням 
щодо положень Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь) до Угоди між Урядами 
України та Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників на ринку 
праці Держави Ізраїль. Людмила Денісова зазначила, що українська сторона готова 
підписати даний документ, однак варто узгодити між собою певні положення тексту 
протоколу. У свою чергу, Віце Спікер Кнесету Талі Плосков погодилася із цим та зауважила, 
що обом сторонам потрібно зробити усе, аби пришвидшити цей процес. Відтак сторони 
зустрічі резюмували, що робота над документом уже на фінальній стадії та висловили 
готовність підписати даний Імплементаційний протокол найближчим часом.  Відзначимо, 
26 – 27 лютого в МЗС Ізраїлю відбулися українсько-ізраїльські міжміністерські консультації 
з питань кадрового забезпечення дипломатичної служби. Делегацію МЗС України очолив 
Директор Департаменту менеджменту персоналу Ю.А.Ярмілко. Ізраїльську сторону на 
консультаціях очолив Голова Бюро підвищення кваліфікації та розвитку кадрів МЗС Орен 
Анолік. Сторони обмінялися практичним досвідом стосовно організації та функціонування 
департаментів персоналу у дипломатичних службах України та Ізраїлю. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 
 

http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-novoobranim-pr-40230
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnih-s-40270
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=203473
http://news.liga.net/video/politics/14697924-italiya_podderzhivaet_sozdanie_v_ukraine_antikorruptsionnogo_suda.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249778095&cat_id=244277212
http://glavcom.ua/news/poroshenko-podyakuvav-portugaliji-yaka-viznala-golodomor-genocidom-ukrajinskogo-narodu-401512.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/141182.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55101-posolystvo-ukrajini-v-turechchini-provelo-zahodi-priurocheni-rokovinam-okupaciji-krimu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55103-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-ukrajini-v-livansykij-respublici-i-ostash-vruchiv-virchi-gramoti-prezidentu-livanu-mishelyu-aun
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55104-posol-ukrajini-v-livansykij-respublici-iostash-proviv-zustrich-z-rektorom-livansykogo-universitetu-fuad-ajuboju
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55131-posol-ukrajini-iostash-proviv-zustrich-z-ministrom-osviti-livanu-mgmedi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55197-v-izrajili-vidbulisya-ukrajinsyko-izrajilysyki-mizhministersyki-konsulytaciji-z-pitany-kadrovogo-zabezpechennya-diplomatichnoji-sluzhbi
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/141213.html
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://portugal.mfa.gov.ua/ua
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://lebanon.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
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 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ 
 

ОАЕ – важливий партнер для України в аграрній сфері  
в регіоні Перської затоки 

 

27.02.2017 
Україна може бути одним з важливих постачальників агропродукції 

до ОАЕ. Про це заявила заступник Міністра Ольга Трофімцева після зустрічі 
з Міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Тані 
Ахмедом Аль Зеюді. 

«Об’єднані Арабські Емірати зацікавлені в подальшій диверсифікації імпорту 
продуктів харчування для населення своєї країни, а Україна може бути одним з важливих 
постачальників. Ми маємо активізувати роботу між нашими країнами в аграрному секторі 
як на рівні урядів, так і на бізнес-рівні»,- розповіла заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції. Як відмітили Ольга Трофімцева та Тані Ахмед Аль Зеюді, торгівля 
між Україною та ОАЕ в аграрній сфері має потенціал для збільшення обсягів та розширення 
переліку продуктів, які постачаються з України до Об’єднаних Еміратів. У ході зустрічі 
сторони домовились про організацію візиту Міністра зміни клімату та навколишнього 
середовища ОАЕ до України у поточному році. А також про можливість організації бізнес-
місії для представників зацікавлених компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів для 
встановлення прямих контактів з потенційними українськими партнерами, експортерами 
та ознайомлення з інвестиційними можливостями в аграрному секторі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-службт Мінагрополітики 
 

 
 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННА АЗІЯ 
 

Павло Клімкін у Женеві провів зустріч із Міністром закордонних справ  
Шрі-Ланки Мангалою Самаравіра 

 

28.02.2017 
У рамках участі у Сегменті високого рівня 34-ї сесії Ради ООН з прав 

людини  відбулася зустріч Міністра закордонних справ України з Міністром 
закордонних справ Шрі-Ланки Мангалою Самаравіра. 

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та відзначили 
взаємну зацікавленість у поглибленні співробітництва, зокрема у торговельно-економічній, 
сільськогосподарській та інших сферах. Розглядалися також окремі можливості посилення 
двосторонніх контактів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Візит до Індії делегації на чолі з Головою Національної ради України з  

питань телебачення і радіомовлення Ю.А.Артеменком 
28.02.2017 

26-28 лютого 2017 р. в Індії перебувала делегація на чолі з Головою 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
Ю.А.Артеменком, яка відвідала мм. Нью-Делі та Хайдерабад. 

Зокрема, під час перебування у м. Нью-Делі 27 лютого ц.р. проведено зустрічі 
Міністром інформації та мовлення В.Найду та його заступником Дж.Мукхерджі, 
Заступником Міністра культури Н.Сінха, а також виконавчим директором Служби 
громадського мовлення Р.Сінгхом, генеральними директорами «All India Radio» 
(національна раідомережа) Ф.Шехер`яром та «Doordarshan» (громадське телебачення) 
С.Саху. У рамках зазначених вище переговорів основна увага була зосереджена на 
започаткуванні двосторонньої взаємодії у сфері кінематографії, створенні відповідної 
двосторонньої договірної бази, налагодженні прямих контактів між представниками 
кіносфери двох країн, активізації співпраці напрямку спільного виробництва фільмів, 
популяризації української культури в Індії та індійської – в Україні. Перспективи 
налагодження двосторонньої співпраці обговорювалися також з Головним секретарем 
штату Теленгана Дж.Ранджаном у рамках візиту делегації до м. Хайдерабад 28 лютого, а 
також представниками кіноіндустрії цього штату. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Індія 
 
 

 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 
 

Мьянма планирует организовать лицензионное производство  
новейших украинских бронетранспортёров БТР-4 

 

27.02.2017 
Согласно документам, которые попали в сеть, Мьянма планирует 

организовать лицензионное производство новых украинских 
бронетранспортёров БТР-4. Об этом пишет российский военный эксперт 
Диана Михайлова. 

Согласно ее слов, государственная компания «Укрспецэкспорт» осуществляет 
поставку в Мьянму комплекта оборудования для производства сварных корпусов для 
легкобронированной техники типа БТР-4У и 2С1У. По всей видимости, планируется 
организация производства в Мьянме бронетранспортеров БТР-4. Обозначение 2С1У ранее 
имел вариант модернизации 122-мм самоходной гаубицы 2С1, однако, в данном случае, 
возможно, имеется в виду организация сборки в Мьянме гусеничных машин на основе 
ходовой части и бронекорпуса 2С1. По контракту № USE-16.1-27-K/KE-14, заключенному в 
2014 г., украинская сторона поставила комплект оборудования для производства сварных 
корпусов для легкобронированной техники БТР-4У и 2С1У. В частности, согласно 
ведомости комплектации  был отгружен 15-тонный сборочно-сварочный стенд для БТР-4У 
ТО53.1329-270, для сборки и испытания конфигурации корпуса общей стоимостью 
44301966 долл. Ранее было известно о поставках в Мьянму в 2003-2006 гг. сборочных 
комплектов для 92 бронетранспортеров БТР-3Е. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам military-informant.com 
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Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди між Урядами України  
та Індонезії про співробітництво в оборонній галузі 

28.02.2017 
Президент України підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між 

Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в 
оборонній галузі», схвалений Верховною Радою 8 лютого 2017 року.  

Угоду було укладено 5 серпня 2016 року під час державного візиту Глави Української 
держави до Індонезії. Угода запроваджує загальні принципи для розвитку двостороннього 
співробітництва в оборонній галузі між двома країнами за напрямами, що становлять 
обопільний інтерес, відповідно до законодавства держав, принципів взаємної поваги, 
довіри і вигоди. Напрями співпраці України та Індонезії включатимуть обмін візитами 
вищих посадових осіб, у тому числі від збройних сил; розвиток військово-технічного 
співробітництва; співпрацю в галузі оборонної промисловості та логістики; співпрацю в 
оборонній науково-технологічній галузі; обмін інформацією з оборонних та військових 
питань; взаємодію у питаннях розвитку військової освіти та підготовки персоналу. Сторони 
можуть здійснювати співробітництво в питаннях закупівлі озброєння та військової 
продукції в рамках спільних проектів та виробництва, постачання озброєння, військової 
техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонту і 
модернізації озброєння, військової техніки та надання інших послуг у військово-технічній 
галузі, продажу ліцензій щодо виробництва зазначеної продукції та надання технічної 
підтримки. Крім того, сторони можуть здійснювати спільні дослідження та розробку у 
військово-технічній галузі, а також взаємний обмін результатами такої діяльності, 
обмінюватися досвідом та інформацією щодо стандартизації, кодифікації, контролю якості 
військової продукції з метою здійснення спільних програм військово-технічного 
співробітництва. Країни також можуть, у разі необхідності, здійснювати розробку 
відповідних програм, проводити спільні наукові дослідження, спільне виробництво та 
продаж оборонного обладнання шляхом використання інших технологій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Посол України в Малайзії провів зустріч із Директором  
Департаменту королівської митниці Малайзії 

01.03.2017 
Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч із 

Директором Департаменту королівської митниці Малайзії Хазалі бін 
Ахмадом. Про це повідомляє портал mfa.gov.ua 

Раніше, Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч з Державним 
секретарем МЗС Малайзії Рамланом бін Ібрагімом. Відзначимо, Протягом січня-квітня 2016 
року відбулися зміни у структурі експорту товарів України до Малайзії. Так, до основних 
товарних груп українського експорту в цей період входили жири та олія тваринного або 
рослинного походження ($22,65 млн., або 67% загального об’єму експорту за згаданий 
період), зернові культури ($5,31 млн., або 15,7%), електричні машини ($1,43 млн., або 4,3%) 
та овочі ($1,35 млн., або 4%). Загалом, протягом зазначеного періоду Україна експортувала 
до Малайзії сільськогосподарської продукції на суму $30,13 млн. (89,2%). Водночас, в цей 
період експорт промислової продукції (реактори ядерні, котли, машини, електричні 
машини, літальні апарати) сягав $1,536 млн. (4,6%). Основну структуру імпорту товарів з 
Малайзії до України у звітному періоді становили електричні машини ($16,22 млн., або 
28,2%), жири та олії тваринного походження ($15,07 млн., або 27,1%), реактори ядерні, 
котли, машини ($6,04 млн., або 10,9%), какао та продукти з нього ($4,10 млн., або 7,4%), 
каучук, гума ($3,68 млн., або 6,6%), різні харчові продукти ($1,73 млн., або 3,1%). … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Малайзії 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] 
 

Зустріч Посла України із заступником Міністра закордонних справ 
 РК з політичних питань 

 

27.02.2017 
У зв’язку із завершенням дипломатичної місії в Республіці Корея (РК) 

Посол України в РК Василь Мармазов зустрівся із заступником Міністра 
закордонних справ РК з політичних питань Лі Джонг-Кю. 

Посол висловив вдячність корейській стороні за послідовну підтримку суверенітету і 
територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних 
організацій, зокрема ООН, а також за гуманітарну та фінансову допомогу, надану нашій 
державі. Він також ознайомив співрозмовника з поточною ситуацією в Україні та 
привернув увагу до 3-ї річниці збройної агресії РФ проти нашої держави. Поряд з цим, Посол 
надав корейській стороні інформацію стосовно реформ, які впродовж останніх років 
впроваджуються в Україні, та закликав корейські компанії до нарощування інвестицій в 
українську економіку. Заступник Міністра високо оцінив сучасний стан відносин між 
Україною та РК, відзначивши роль дипломатичних установ двох країн у їх підтриманні та 
активізації. Також було наголошено на значних перспективах подальшого розвитку 
двостороннього співробітництва у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Корея 
 

 

Прийняття до 25-ї річниці встановлення дипломатичних  
відносин між Україною та КНР 

28.02.2017 
У приміщенні Китайської народної асоціації дружби з закордоном у 

м.Пекін відбулося урочисте прийняття з нагоди 25-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та КНР. 

На заході були присутні представники урядових, парламентських, бізнесових, 
мистецьких кіл Китаю, а також актив української громади в Пекіні. У своєму виступі Посол 
О.Дьомін зазначив, що в Україні завжди з великою повагою ставились до унікальної історії 
та неперевершеної культури китайського народу та його споконвічного прагнення до 
свободи і незалежності. Заступник глави Китайської народної асоціації дружби з 
закордоном Сун Цзін підкреслив, що наші народи поєднують давні стосунки і традиційна 
дружба. За його словами, каравани верблюдів на древньому Шовковому шляху були 
першими свідками зародження українсько-китайських контактів, щире співчуття один до 
одного гартувалось у запеклій боротьбі українців і китайців проти фашистських 
загарбників, а висококваліфіковані спеціалісти з України зі щирим бажанням допомогти 
їхали на Далекій Схід розбудовувати новий Китай. У ході заходу керівник української 
дипломатичної установи в Пекіні вручив відомому китайському скульптору, автору 
пам'ятника Т.Шевченку в китайській столиці Юань Сікуню відзнаку «Народний Посол 
України». О.Дьомін та заступник Голови Всекитайської народної політичної ради пані Лінь 
Веньї урочисто презентували комеморативний конверт зі спеціальними штемпелями до 25-
річчя дипломатичних відносин між Україною і КНР. Учасники прийняття ознайомилися з 
експозицією робіт відомої української майстрині Г.Назаренко, яка провела для бажаючих 
майстер-клас петриківського розпису. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії 

http://minagro.gov.ua/uk/node/23328
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249778000&cat_id=244277212
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55227-vizit-do-indiji-delegaciji-na-choli-z-golovoju-nacionalynoji-radi-ukrajini-z-pitany-telebachennya-i-radiomovlennya-juaartemenkom
http://military-informant.com/army/myanma-planiruet-organizovat-litsenzionnoe-proizvodstvo-noveyshih-ukrainskih-bronetransportyorov-btr-4.html
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciyu-ugodi-mizh-uryadam-40222
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-my/trade
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55177-posol-ukrajini-v-malajziji-oleksandr-nechitajlo-proviv-zustrich-iz-direktorom-departamentu-korolivsykoji-mitnici-malajziji-khazali-bin-ahmadom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55107-zustrich-posla-ukrajini-iz-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-rk-z-politichnih-pitany
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/55148-prijnyattya-do-25-ji-richnici-vstanovlennya-diplomatichnih-vidnosin-mizh-ukrajinoju-ta-knr
http://www.advantageaustria.org/ua/Oesterreich-in-der-Ukraine.uk.html
http://uae.mfa.gov.ua/ua
http://india.mfa.gov.ua/ua
http://indonesia.mfa.gov.ua/ua
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
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Відбулася аудієнція Голови Верховної Ради України у  
Спадкоємця Імператора Японії 

02.03.2017 
Старший син Імператора Японії Нарухіто на час відсутності 

Імператора, який перебуває з візитом у В’єтнамі, зустрівся із Головою 
Українського Парламенту Андрієм Парубієм та виявив обізнаність 
українськими справами.  

Кронпринц підтримав поглиблення відносин між Україною і Японією, яке «за останні 
роки стало особливо відчутним». Він також виявив зацікавленість у багатьох сферах 
культурного життя України. Спадкоємець Імператора зазначив, що державним спортом 
Японії є сумо, тому йому надзвичайно приємно, що «найбільший японський чемпіон Тайхо 
Кокі - українського походження, і це також об’єднує наші народи». Він підкреслив 
спільність України і Японії у подоланні наслідків ядерних катастроф та висловив 
зацікавленість у співпраці у сфері екології. Відзначимо, Голова Верховної Ради України у 
рамках робочого візиту до Японії зустрівся у середу з Головою Комітету закордонних справ 
Палати Представників Парламенту Японії Паном Міцуя Норіо. Пан Міцуа Норіо вважає, що 
співпраця між Японією та Україною розвивається. Японія, за його словами, підтримує 
реформи, які проводяться в Україні, зокрема, у таких сферах, як фінанси, економіка, 
енергетика і інфраструктура. Як приклад, він нагадав проект з модернізації станції аерації в 
Бортничах і надання безпосередньої підтримки в економічній сфері через Міжнародний 
валютний фонд. Голова Українського Парламенту підкреслив, що для України «вкрай 
важливо залучення інвестицій з Японії» «Ми проводимо реформи і з тією метою, щоб 
забезпечити вільні інвестиції, які були б захищені», - підкреслив він. Під час розмови Голова 
Комітету з міжнародних справ зазначив, що цінує зусилля України щодо проведення 
реформ. Він нагадав, що сьогодні в Україні працюють 39 японських компаній, і ще більше 
компаній зацікавлені у можливості роботи з Україною. Міцуя Норіо висловив сподівання, 
що завдяки реформам система інвестицій буде прозорою, а для інвесторів це важливо. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Українсько-японський 
міжпарламентський діалог набуває активності >>> 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

 АФРИКА 
 МАГРІБ 
 

Павло Клімкін у Женеві зустрівся з Міністром закордонних справ  
Республіки Туніс Хмейсом Джінаві 

 

28.02.2017 
В рамках 34-ї сесії Ради ООН з прав людини у Женеві відбулась 

зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з туніським 
колегою Хмейсом Джінаві. 

Міністри домовились інтенсифікувати відносини на двосторонньому рівні, зокрема, 
посилити політичний діалог та розширити торговельно-економічне співробітництво. Було 
узгоджено проведення в Тунісі ближчим часом політичних консультацій між 
зовнішньополітичними відомствами обох країн, а також здійснення візиту Павла Клімкіна 
до Республіки Туніс у цьому році. Сторони обговорили перспективи лібералізації візового 
режиму для громадян України, а також відкриття диппредставництва Тунісу в нашій країні. 
Окрема увага була приділена співробітництву в рамках Організації ісламського 
співробітництва. Також Павло Клімкін докладно поінформував свого туніського колегу про 
нинішню ситуацію на Донбасі та триваючу підтримку з боку РФ незаконних збройних 
формувань в цьому регіоні. У свою чергу, Хмейс Джінаві поінформував про ситуацію в 
північному регіоні Африки, зокрема, в контексті врегулювання політичної кризи в Лівії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Лівійська влада звільнила з-під варти  

чотирьох українців-моряків 
03.03.2017 

Лівійська влада звільнила з-під варти чотирьох громадян України – 
членів екіпажу затриманого у червні 2016 р. судна "Temeteron". Про це 
повідомляє Департамент консульської служби МЗС України. 

Згідно з інформацією, звільнення відбулося 2 березня. Моряки вже повернулися на 
Батьківщину. "МЗС та дипломатичні установи за кордоном продовжують працювати над 
звільненням інших громадян України, які до цього часу утримуються в Лівії. Водночас, з 
огляду на складну безпекову ситуацію і відсутність стабільної політичної і судової влади у 
цій країні, зазначене завдання залишається вкрай складним", - сказано у Facebook-
повідомленні відомства. Через це Департамент консульської служби МЗС України 
наполегливо рекомендує українцям утримуватися від поїздок до Лівії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 СХІДНА АФРИКА (Бурунді. Джибуті. Ефіопія. Кенія. Сомалі. Танзанія) 
 

Зустріч з представниками Асоціації мукомелів Кенії та  
Асоціації виробників комбікормів Кенії 

 

03.03.2017 
У приміщенні Посольства відбулася зустріч Посла Є.Цимбалюка з 

керівництвом Асоціації мукомелів Кенії, Асоціації виробників комбікормів 
Кенії та представниками компаній агропромислової сфери. 

У ході зустрічі присутніх було ознайомлено з експортним потенціалом України, 
насамперед, у агропромисловій сфері та поінформовано про домовленості, досягнуті у ході 
візиту в Кенію 3-6 грудня 2016 р. першої торгової місії з України. Представники Асоціації 
мукомелів та Асоціації виробників комбікормів Кенії висловили зацікавленість у розвитку 
торговельно-економічних відносин з Україною та закупівлі в Україні агропромислової 
продукції вітчизняного виробництва, зокрема, зерна та кукурудзи. Таке співробітництво 
набуває наразі ще більшої актуальності у зв’язку з посухою і поганим врожаєм у Кенії. 
Відзначимо, 27 та 28 лютого 2017 р. Посол Є.Цимбалюк взяв участь у бізнес форумах, 
організованих у Найробі Асоціацією виробників Кенії (Kenya Association of Manufacturers - 
KAM) та Альянсом приватного сектору Кенії (Kenya Private Sector Association - KEPSA). 
Основними темами зазначених заходів було інформування представників міжнародних 
організацій, суспільно-політичних та дипломатичних кіл, акредитованих, у Кенії про 
перспективи економічного розвитку країни, а також щодо поточної діяльності та майбутніх 
планів KAM і KEPSA у цьому зв’язку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія 
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Услуги: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 

 ЗАХІДНА АФРИКА 
 

Валерій Александрук провів зустріч з Президентом Торгово- 
промислової палати Республіки Бенін 

 

27.02.2017 
Посол України в Республіці Бенін за сумісництвом Валерій 

Александрук провів зустріч з Президентом Торгово-промислової палати 
Республіки Бенін Жан Батіст Сачіві.   

У ході зустрічі обговорювалися питання налагодження контактів між бізнес-колами 
двох країн, зокрема проведення першого українсько-бенінського бізнес-форуму. Також, 
раніше Валерій Александрук провів зустріч з Міністром з питань планування та розвитку 
Республіки Бенін Абдулайе Біо Чане. У ході зустрічі обговорювалися питання розширення 
двостороннього взаємовигідного співробітництва у інфраструктурному секторі. 
Відзначимо, Валерій Александрук вручив копії вірчих грамот Міністру закордонних справ і 
співробітництва Республіки Бенін Орельєн А. Агбенонсі. У ході зустрічі обговорено питання 
активізації політичного діалогу між двома країнами та співпрацю в рамках міжнародних 
організацій. Нагадаємо, Посол України в Республіці Бенін за сумісництвом Валерій 
Александрук вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Бенін Патрісу Талону. У ході 
бесіди були обговорені шляхи активізації співробітництва між Україною та Республікою 
Бенін у різних сферах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
Посол України в Нігерії провів зустріч з Командувачем сухопутними військами 

Збройних сил Федеративної Республіки Нігерія 
03.03.2014 

Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з 
Командувачем сухопутними військами Збройних сил Федеративної 
Республіки Нігерія генерал-лейтенантом Такур Юсуф Буратай.   

Наі зустрічі обговорювалися питання розширення двостороннього взаємовигідного 
співробітництва у військовій сфері. Нагадаємо, Посол України в Нігерії Валерій Александрук 
24 січня ц.р. провів зустріч з Міністром сільського господарства і розвитку сільських 
районів Нігерії Ауду Огбе. У ході зустрічі обговорювалися питання розширення 
двостороннього взаємовигідного співробітництва у сфері сільського господарства. Окрему 
увагу було приділено питанню обговорення можливості реалізації спільних проектів у 
сфері АПК. Відзначимо, за даними Держкомстату України за 9 місяців 2016 р. обсяг торгівлі 
товарами склав 77,35 млн. дол. США (зменшився на 21,2%). При цьому експорт становив 
76,74 млн. дол. США (скоротився на 20,0 %). Структура: чорні метали – 82,3 %; зернові 
культури – 7,1 %; молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 4,3 %; 
добрива – 3,6 %; різні харчові продукти – 1,2 %. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 ПІВДЕННА АМЕРИКА 
 

Львів співпрацюватиме з  
Бразилією 

 

28.02.2017 
Львів співпрацюватиме з Бразилією в галузі ІТ. Про це у вівторок 

інформує прес-служба Львівської міської ради, повідомляє слухба новин 
порталу lviv.comments.ua 

До Львова приїхав Посол Бразилії в Україні та Молдові Освалдо Біато Жуніор. У 
Львівській міській раді з Послом зустрівся заступник міського голови з питань розвитку 
Андрій Москаленко. Посол відзначив, що то його перший іфзит до Львова, і коли він сюди 
приїхав, то місто його приємно вразило. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю в 
галузі культури, економіки, ІТ та туризму. Відтак у найближчих планах - втілення спільних 
проектів: міжнародні конкурси стартапів, у економічному напрямку - бізнес-поїздки та 
зустрічі.  Візит Надзвичайного та Повноважного Посла відбувся з метою обговорення 
співпраці між Бразилією та Львівщиною у економічному напрямку, культурному, у 
напрямку туризму та ІТ-сфери. Посло зазаначив,що оскільки Львів має добре розвинену 
туристичну інфраструктуру, то місто готове організовувати події і для туристів з Бразилії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lviv.comments.ua 
 

 
Посол України в Аргентині зустрівся з Головою Парламентської групи  

дружби з Україною в Палаті депутатів Аргентини 
02.03.2017 

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч з депутатом 
Національного конгресу Аргентини, Головою Парламентської групи 
дружби з Україною в Палаті депутатів Альваро Гонсалесом. 

У ході зустрічі були обговорені актуальні питання міжпарламентського 
співробітництва між двома країнами, зокрема поглиблення взаємодії між депутатськими 
групами дружби, що створені та працюють у вищих законодавчих органах України та 
Аргентини. Відзначимо, 25 лютого ц.р. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій 
Дюдін, який перебуває з робочою поїздкою у провінції Сан-Хуан на запрошення 
губернатора С.Уньяка, зустрівся з мером столиці провінції - міста Сан-Хуан, Франко 
Арандою та керівництвом муніципалітету. Нагадаємо, 10 лютого ц.р. у ході перебування 
Посла України в Аргентинській Республіці Юрія Дюдіна з робочою поїздкою у провінції 
Коррієнтес у складі групи керівників іноземних дипломатичних представництв відбулась 
його зустріч з Губернатором вказаної аргентинської провінції Рікардо Коломбі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА) 
 КАНАДА 
 

Євген Нищук у Канаді провів зустріч з  
Послом України в Канаді 

 

28.02.2017 
У рамках робочої поїздки до Канади Міністр культури України Євген 

Нищук провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом України в 
Канаді Андрієм Шевченком. 

Під час зустрічі були обговорені основні напрямки можливої співпраці між двома 
країнами. Одним із питань  зустрічі стало обговорення можливостей урядової співпраці між 
Міністерством культури України та Міністерством з питань канадської спадщини, зокрема 
у контексті одного із пріоритетних напрямків українського культурного відомства – 
створенні електронних реєстрів рухомої та нерухомої культурної спадщини, технічної 
підтримки роботи українських реставраційних центрів, обміну досвідом у сфері мистецтва. 
Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді підкреслив надзвичайну цікавість 
канадійців до українського мистецтва – як традиційного, так і сучасного. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 США 
 

Схвалено відновлення Угоди між Урядом України та Урядом США про  
співробітництво у сфері науки та технологій 

 

01.03.2017 
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відновлення дії 

Угоди між Урядом України та Урядом США про співробітництво у сфері 
науки та технологій від 4 грудня 2006 року.  

Відповідну постанову було прийнято на засіданні КМУ 1 березня 2016 року. 
Документ діятиме більше року – до 25 травня 2019 року. “Більше двох років нема жодного 
документа, який би слугував  нормативно-правовим підґрунтям для двостороннього 
співробітництва у науково-технічній сфері між Україною та США.  Щоб оперативно 
вирішити цю проблему, ми маємо поновити Угоду від 4 грудня 2006 року”, - зазначила 
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Відновлення Угоди відбуватиметься у формі 
обміну нотами. Так, нота Державного департаменту Сполучених Штатів Америки від 11 
квітня 2016 року та Нота української сторони у відповідь складатимуть Угоду між Урядом 
України та Урядом США про відновлення раніше діючого документа. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 
Глава Адміністрації Президента України провів зустріч з  

делегацією Атлантичної ради США 
01.03.2017 

Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів зустріч з 
американською делегацією на чолі з Директором Євразійського центру 
Атлантичної ради Джоном Хербстом.  

До складу делегації також увійшов член Ради директорів Атлантичної ради Стів 
Нікандрос, який представляє американську енергетичну компанію Frontera Resources. 
Глава Адміністрації висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку 
України, важливу експертну допомогу та сприяння Атлантичної ради у консолідації 
міжнародних зусиль із протидії російській агресії проти нашої держави. Окремо було 
відзначено важливість подальшого розвитку ефективних контактів з новою 
Адміністрацією США. Ігор Райнін поінформував представників Атлантичної ради про 
ситуацію на Донбасі, яка продовжує загострюватися через провокаційні дії Росії та 
контрольованих нею бойовиків. Він підкреслив, що Україна залишається твердою щодо 
необхідності посилення санкцій проти країни-агресора. Американська сторона підтримала 
необхідність збереження санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських 
домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. У ході 
зустрічі також було обговорено процес здійснення реформ в Україні. Члени Ради 
відзначили суттєвий прогрес, зокрема в частині реформування енергетичного сектору. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 

Хабарі-2016. Кого посадили  
і за що? 

 

23.02.2017 
Проект «Наші гроші» продовжують займатись марудною роботою і 

підраховувати цифри із Реєстру судових рішень. Бо під хвилями піару усіх 
правоохоронних органів – хочеться мати під ногами грунт із фактів. 

У цьому матеріалі ми не даємо оцінок, лише ділимось спостереженнями. Але маємо 
надію, що вони будуть корисними не лише для вузьких спеціалістів. Отож. Ми 
проаналізували, чим закінчились всі історії про хабарі, які потрапили до зали суду у 2016 
році. Про всяк випадок зазначимо дві важливі речі: 1) Слово «вирок» – це не обов’язково 
запроторення у в’язницю. Оскільки вирок буває і виправдальним. Загалом – це просто 
рішення суду; 2) Фраза «вирок не набув сили» означає, що перша інстанція прийняла 
рішення, однак справа знаходиться в апеляції. Відтак достеменно сказати, чим закінчиться 
процес не можна, а підозрюваний знаходиться на свободі. А тепер статистика: у 2016 році 
було винесено 335  вироків по статті про отримання неправомірної вигоди стосовно 362 
осіб. Станом на 16 лютого набули силу 217 вироків (222 осіб). Більшість засуджених 
отримали неправомірну вигоду після 1 березня 2014 року. 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

В Україні середній хабар становить 1350 євро  
при зарплаті в 144 

28.02.2017 
Середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро при середній 

зарплаті у 144 євро. Про це йдеться у проекті "Громадського", що охоплює 
Україну, Росію, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан. 

В Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи. 
Так, в нашій країні їх вже 6, у Вірменії - 5, у Білорусі, Росії та Молдові по 3, у Азербайджану 2 
та у Грузії - 1. Україна і Росія займають 131 місце за Індексом  сприйняття корупції, який 
щорічно визначає міжнародна організація Transparency International. При цьому Грузія, в 
якої лише одна антикорупційна установа, займає 44 місце. Також наголошується, що 
середній розмір хабара у Росії становить 3200 євро при середній зарплаті у 493 євро. У 
Молдові хабар становить 113 євро при зарплаті 215 євро,а у Азербайджані хабар сягає 50-
100 євро при середній зарплаті 250 євро. Нагадаємо, у новому щорічному рейтингу країн за 
рівнем економічної свободи Україна впала зі 162 на 166 місце. 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Кто и как скупит за бесценок украинские  
госпредприятия 

28.02.2017 
Эксперты говорят, что самые ценные активы хотят прибрать к 

рукам, без возможности потерять в дальнейшем, представители власти. Но 
главное - ускорить приватизацию ключевых объектов требует МВФ. 

 
ПОДСТЕГНЕТ МВФ. В списке из 172 объектов к приватизации на сайте ФГИУ - 

пакеты акций десятка облэнерго, «Центрэнерго», «Азовмаш», «Сумыхимпром», 
«Турбоатом», десятки шахт (в т. ч. им. Засядько на неподконтрольной территории) и, 
конечно, Одесский припортовый завод (ОПЗ), который безуспешно пытаются продать 
минимум четыре года. Обновленный перечень объектов верстает Минэкономразвития с 
ФГИУ, и, по словам вице-премьера Степана Кубива, готовится еще один проект закона, 
который «упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня 
объектов на приватизацию». «Из процесса исключаются оценщики имущества: оценка 
действительна лишь полгода. Когда истекает ее «срок годности», нужно оценивать снова, и 
на это тратятся огромные бюджетные деньги», - пояснила пресс-секретарь ФГИУ Нина 
Яворская. Еще один собеседник «Вестей», близкий к ФГИУ, уточнил: оценщики зачастую 
дают далекие от реальности заключения из-за угрозы уголовной ответственности. «Из-за 
девальвации реальную стоимость предприятий сейчас даже невозможно сравнивать с их 
же ценой в 2012 году. Плюс снизилась рентабельность: даже ОПЗ, самый дорогой актив, уже 
не может приносить десятки миллионов долларов», - уточнил энергоэксперт Юрий 
Корольчук. В целом обеспечить 17 млрд грн, запланированные к поступлению в бюджет-
2017 от приватизации, могли бы пять-шесть крупных объектов (малая приватизация 
может дать не более 300 млн грн). «Но части чиновников выгодно держать 
госсобственность в серой зоне, получая быстрый доход благодаря схемам. Активы 
поделены между БПП и НФ, и о планах развития там никто не думает, ведь все равно 
заводы будут продаваться», - пояснил политолог Алексей Якубин. 

 
КТО СКУПИТ. Кто может скупить предприятия - особый вопрос. «Нужны инвесторы, 

заинтересованные в объектах госсобственности: три года надо было ничего не продавать, 
доводить предприятия до ручки, чтобы активизировать процесс сейчас, выставив их на 
торги вместе с землей за копейки, - комментирует вопрос экс-глава ФГИУ Александр 
Бондарь. - Думаю, придут не стратегические инвесторы, а западные барыги». Кроме 
западных, в приватизации были заинтересованы российские инвесторы, но вряд ли сейчас 
их ждут. Скорее будут учтены интересы «своих». Эксперты считают, что экономика, 
рушавшаяся три года, достигает дна, и готовятся ловить самые низкие ценовые 
предложения. «Во-первых, сужается окно возможностей для представителей власти. Они 
поспешат, пока у них еще есть возможность продать имущество или установить контроль 
над ним другим способом (прямая аренда или передача в концессию). Во-вторых, 
госбюджет нуждается в хоть и небольших, но поступлениях», - заключил политолог Руслан 
Бортник. Процесс идет. По словам экономиста Александра Охрименко, тот же ОПЗ был 
обещан в концессию олигарху из Харькова Александру Ярославскому. «Завод готовят под 
покупателя, это правда. А под кого именно - зависит от направления политического ветра: 
сейчас - под одного, три года назад - под другого, - сказал нам одессит Киссе. - Проводилась 
целая работа, чтобы предприятие отдать за бесценок». 

 
ГРЕЧЕСКИЙ ВАРИАНТ. Важный момент: порядка 90% из приватизационного списка 

- «пустышки». «Это просто документы, ведь даже здания производственных комплексов 
давно разобрали на кирпич и украли. Тот же «Турбоатом» - кусок железа, который можно 
лишь резать на металл. И «Центрэнерго» не столь интересен, как, например, 
«Укрзализныця» или «Укрпочта», но их приватизировать сложно», - считает Охрименко. 
Рабочим механизмом, по словам Бортника, в этом случае может быть передача активов «в 
нагрузку». «Впрочем, под сомнением сама целесообразность приватизации: по статистике 
НАН Украины, 95% приватизированных предприятий сокращают штат, уменьшают 
налоговые отчисления», - сказал эксперт. Самым же вероятным сценарием для украинского 
госимущества, по словам Якубина, будет «греческий»: международные партнеры жестко 
поставят вопрос о возвращении внешних займов. «Суммы выплат начнут расти в 2018-м, и 
власти могут заставить пожертвовать госсобственностью - от той же Греции ультимативно 
потребовали приватизировать госсистему транспорта, портов, островов с 
инфраструктурой. Все скупали за бесценок зарубежные инвесторы», - уточнил эксперт. 

 

Читать полностью >>>  
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249775887&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249782254&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/glava-administraciyi-prezidenta-ukrayini-proviv-zustrich-z-d-40234
http://nashigroshi.org/2017/02/23/habari-2016-koho-posadyly-i-za-scho/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/02/28/622083/
http://ubr.ua/market/industrial/kto-i-kak-skupit-za-bestsenok-ukrainskie-hospredprijatija-3835528
http://www.iec-expo.com.ua/ktya-2017.html
http://canada.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://www.atlanticcouncil.org/
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Рада Національного банку України схвалила Оцінку  
діяльності Правління у 2016 році 

01.03.2017 

Рада Національного банку України (далі – Рада) на своєму засіданні 
заслухала звіт про діяльність Правління Національного банку України 
(далі – Правління) у 2016 році.  

За його результатами Рада схвалила Оцінку діяльності Правління щодо виконання 
Основних засад грошово-кредитної політики у 2016 році і Рекомендації Правлінню НБУ та 
уряду України. У засіданні Ради брали участь члени Правління, Голова Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, представники Верховної Ради України, Міністерства 
економіки, керівники банківських асоціацій, представники громадських організацій.  
"Сьогоднішнє засідання показало, що незважаючи на фінансово-економічні труднощі нашої 
держави, Національний банк України зміг мобілізувати всі ресурси і виконати головну ціль, 
визначену Основними засадами грошово-кредитної політики на 2016 рік, – зазначив Голова 
Ради Богдан Данилишин. – Водночас тепер перед Національним банком стоять не менш 
складні завдання –добитися цінової стабільності в Україні, стабільності банківської 
системи і відновлення економічного зростання. Нагадаю, що у 2015 році падіння реального 
ВВП становило 9.9%. Зрозуміло, що відсутність цінової стабільності і стабільності 
банківської системи не сприяли додержанню стійких темпів економічного зростання. 
Приріст реального ВВП на 2.2% у 2016 році свідчить про можливість відновлення 
економічного зростанні в наступні роки. Вважаю, що Національний банк спроможний 
поступово відновити цінову стабільність і забезпечити виконання своєї основної функції" – 
зазначав Богдан Данилишин. Під час засідання Рада акцентувала, що аналіз глобальних 
тенденцій, макроекономічних даних, матеріалів, поданих Правлінням, дають підстави 
стверджувати, що реалізація грошово-кредитної політики відповідала встановленим 
цільовим орієнтирам. Причому зазначене стосується не тільки формального досягнення 
оголошеної інфляційної цілі, а також ширшого кола питань, які вказують на появу 
макроекономічних передумов переходу на нижчу інфляційну траєкторію без ризику для 
відновлення потенціалу економіки, хоча з певними застереженнями. ада визнала, що 
показник споживчої інфляції в 2016 році було знижено до встановленого цільового рівня, а 
сам рівень узгоджується із цільовими орієнтирами, схваленими постановою Правління 
Національного банку України від 18 серпня 2015 року № 541 "Про Основні засади грошово-
кредитної політики на 2016 – 2020 роки". Разом з тим Рада констатувала, що у 2016 році 
тривала банківська криза: протягом року кількість діючих банків скоротилася від 117 до 
96. Націоналізація наприкінці 2016 року ПАТ КБ "Приватбанк" хоча й сприяла швидкій 
локалізації проблем найбільшого банку країни, проте сама по собі ще не дала змоги їх 
остаточно розв’язати і визначити весь комплекс чинників, що призвели до 
неплатоспроможності найбільшого системного банку країни. Різке погіршення в 2016 році 
поточного рахунку платіжного балансу (–3.4 млрд. дол. США порівняно з –0.2 млрд. у 2015 
році) було безпосередньо зумовлене більш як триразовим зростанням дефіциту зовнішньої 
торгівлі товарами та послугами. Усе це разом із низьким рівнем суверенного рейтингу 
країни та збереженням її значного зовнішнього боргу зумовлює високу національну 
залежність від нових зовнішніх запозичень, насамперед у рамках фінансової програми EFF. 
Підвищення тарифів на споживання енергії й житлово-комунальні послуги сприяло 
стабілізації фінансового стану суб’єктів господарювання, що їх генерують/надають, 
зменшивши одночасно відповідний тиск на державний та місцеві бюджети. Це дало змогу 
знизити гостроту їх хронічної залежності від внутрішніх запозичень. Незважаючи на 
досягнення цільових орієнтирів грошово-кредитної політики в 2016 році, в Україні все ще 
залишаються актуальними ризики зміни темпів реформ із неоднозначними перспективами 
глобального макрофінансового оточення. Крім того, існують ризики прискорення 
споживчої інфляції в поточному році, насамперед через збільшення промислової інфляції та 
відновлення споживчого попиту. Упродовж 2016 року на валютному ринку спостерігалися 
ознаки певної стабілізації. Зокрема, суттєво уповільнилося курсове знецінення гривні. 
Проте через структурні вади національної економіки та нестійкість зовнішньої 
кон’юнктури девальваційні ризики залишаються досить відчутними. В умовах 
перевищення пропозиції над попитом Національний банк проводив операції з купівлі 
іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів. Утім, такі операції фактично 
стримували тенденції щодо зміцнення гривні після епізодів її послаблення. Ключовою 
проблемою для інтенсифікації банківського кредитування залишаються суттєві системні 
ризики вітчизняної економіки. Національним банком у процесі проведення грошово-
кредитної політики застосовувалися монетарні та фінансові інструменти, притаманні саме 
центральним банкам. Під час засідання Рада також ухвалила Рекомендації Правлінню та 
Кабінету Міністрів України, розглядала питання про результати проведення внутрішнього 
аудиту у структурних підрозділах Національного банку України в 2016 році та питання 
поточної діяльності Ради. 
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МЭРТ оценивает рост ВВП в январе  
на уровне 5,1% 

01.03.2017 
Сводный индекс производства товаров и услуг (СИП) в Украине в 

январе 2017 года вырос на 7% по сравнению с январем 2016 года, а ВВП 
возрос на 5,1%, такие расчеты обнародовало МЭРТ. 

"С одной стороны существенное влияние на рост индекса оказала низкая база 
производственной деятельности в 2016 году, обусловленная транзитными ограничениями 
в начале прошлого года со стороны РФ. С другой - поддержку индикатору оказал 
стремительный рост цен на мировых товарных рынках и активизация инвестиционного 
спроса", - отмечено в отчете. Министерство уточняет, что рост секторов, направленных на 
удовлетворение инвестиционных потребностей (строительство, машиностроение, 
металлургическое производство и производство стройматериалов), обеспечил около 60% 
прироста СИП. Помимо этого, поддержку индексу оказало увеличение объемов транзита 
через газотранспортную систему Украины, реализация аграриями урожая прошлого года и 
повышение потребительского спроса на фоне роста минимальной заработной платы. В то 
же время сдерживающими факторами выступили ситуативные логистические проблемы 
угледобывающих предприятий на востоке страны и сложная эпизоотическая ситуация в 
животноводстве. В целом в первом квартале 2017 года МЭРТ ожидает более умеренной 
динамики роста ВВП по сравнению с январем, что будет обусловлено как более высокой 
базой сравнения за аналогичный период прошлого года, так и ощутимым влиянием 
блокады железнодорожного сообщения. Тем не менее, министерство ожидает сохранение в 
первом квартале 2017 года положительной динамики ВВП.  
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Глава НБУ оценивает сокращение ВВП Украины в 2017г в случае  

продления блокады до конца года в 1,3 п.п. – до 1,5%   
02.03.2017 

Если блокада на Донбассе прекратится в ближайшее время, то, согласно 
оценкам НБУ, негативный эффект как на ВВП, так и на платежный баланс страны 
будет незначительным, заявила глава ЦБ Валерия Гонтарева. 

В то же время, как сказала она на пресс-конференции, длительное продолжение 
текущей ситуации приведет к окончательному разрыву производственных цепочек и 
поставок готовой продукции. Как следствие, сократится объем выпуска металлургической 
продукции, кокса, электроэнергии и т. п. "Согласно нашим оценкам, по наиболее 
пессимистическому сценарию, продолжение блокады до конца года может замедлить 
экономический рост страны на 1,3 процентных пункта, т. е. до 1,5% в текущем году", - 
сказала она. В.Гонтарева отметила, что сложившаяся на востоке Украины ситуация может 
составлять риск инфляции опосредованно, через негативное влияние на платежный баланс 
и обменный курс. Она также сообщила, что на состояние текущего счета может повлиять 
сокращение экспорта металлургической продукции, увеличение импорта энергетического 
угля. "По нашим оценкам, в результате сальдо текущего счета платежного баланса может 
ухудшиться приблизительно на $2 млрд. Соответственно, это может негативно повлиять на 
динамику межбанковского валютного рынка", - констатировала В.Гонтарева. 
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Минфин Украины выплатил $505 млн процентов по  
реструктуризированным евробондам 

01.03.2017 
Министерство финансов Украины 1 марта выплатило 505,429 млн 

процентного доход за третий купонный период по облигациям внешнего 
государственного займа (еврооблигациям), сообщается на сайте Минфина. 

«1 марта 2017 Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 
сериями ОВГЗ, выпущенных государством в ноябре 2015 г. в рамках проводимой долговой 
операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма 
купонного платежа по состоянию на 1 марта составляет $505,429 млн.», - говорится в 
сообщении. Отметим, что указанные еврооблигации были выпущены в рамках проводимой 
Украиной долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, 
а также реструктуризации внешних заимствований Киева, «Укравтодора» и 
госпредприятия «КБ «Южное им.Янгеля» (Днепр). Процентная ставка по всем указанным 
ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и 
выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок 
погашения наступает 1 сентября соответствующего года - с 2019 по 2027 год. Отметим, 
расходы по обслуживанию государственного долга Украины в 2016 г. составили 95,8 млрд 
грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4%, больше показателя за 2015 год на уровне 84,5 млрд 
грн. Об этом говорится в информационных материалах Госказначейства.  
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В Расчетном центре изымут документы по делу  
о хищении 500 млн грн через ОВГЗ 

03.03.2017 
Печерский райсуд предоставил разрешение ГПУ изъять в Расчетном 

центре документы связанные с хищением 500 млн грн через покупку 
облигаций внутренних государственных займов.   

Главное следственное управление ГПУ проводит досудебное расследование по делу 
выведения из госбанков средств через операции с ОВГЗ. Досудебным расследованием 
установлено, что в период с 2012 года по 2014 год включительно неустановленные 
должностные лица госбанков, умышленно (в интересах компаний Фондовый актив, Бонд и 
других) провели ряд манипуляций посредством нерыночных контрактов на бирже 
Перспектива, создав условия для присвоения средств этих банков на общую сумму около 
500 млн грн. «В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2012 года по 
2014 год включительно должностные лица Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, OTP 
Bank продавали облигаций внутренних государственных займов UA NN4000177919, 
4000178024, 4000173314, 4000178891, 4000173314, 4000176093, 4000137277, 4000142137, 
4000138853, через посредников Фондовый актив, Бонд, Qhenox Limited и других субъектов 
хозяйствования, в свою очередь за счет манипуляций на фондовой бирже, повышали цену 
на ОВГЗ, и в дальнейшем продавали другому государственному банку Украины, что 
нанесло ущерб на общую сумму около 500 млн грн», – гласит постановление суда. 29 
ноября суд предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к документам 
по операциям с упомянутыми ОВГЗ (в частности, к документам НБУ и Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку). .. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Уряд за рік позичив  
308 млрд грн 

03.03.2017 
Кабінет міністрів у 2016 р. для залучення запозичень випустив 

облігації внутрішньої державної позики на 129,2 млрд грн, повідомляється 
на веб-сайті офіційного урядового видання «Урядовий кур'єр». 

Згідно з наведеними даними, зокрема облігації на 107 млрд грн були випущені для 
капіталізації націоналізованого «ПриватБанку», на 9,3 млрд грн – державного 
«Укрексімбанку», на 5 млрд грн – державного «Ощадбанку», на 7,9 млрд грн – для 
кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Сума внутрішніх запозичень 
безпосередньо для фінансування державного бюджету за підсумками року становила 117,2 
млрд грн. Загалом за 2016 рік уряд здійснив державні запозичення на загальну суму 307,7 
млрд грн, зокрема зовнішні запозичення становили 61,3 млрд грн, внутрішні - 246,4 млрд 
грн. Сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець 2016 року 
становила 1,930 трлн у гривневому еквіваленті. Також повідомляється, що доходи 
держбюджету в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 15,3% - до 616,3 млрд грн, 
видатки – на 18,7%, до 684,9 млрд грн. У результаті річний плановий показник дефіциту 
держбюджету становив 70,3 млрд грн, що нижче від планового показника на рівні 87,2 
млрд грн. У повідомленні наголошується, що Міністерство фінансів публічно представить 
звіт про виконання держбюджету України за 2016 рік 17 березня. Як повідомляв УНІАН, 
дефіцит держбюджету в 2016 році становив 70 млрд грн, що в 1,6 рази перевищує показник 
дефіциту за попередній рік на рівні 45 млрд грн, однак нижчий від встановленого 
граничного обсягу на рівні 83,694 млрд грн. З урахуванням оцінок номінального ВВП 
України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, 
річний дефіцит держбюджету становив 3% ВВП. Держбюджет України на 2017 рік 
передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, видатки – 800 млрд грн, граничний розмір 
дефіциту – 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП. 
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МВФ выделит Украине транш $1 млрд  
во второй половине марта 

04.03.2017 
Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный 

меморандум об экономической и финансовой политике Украины. Об этом 
сообщается в пресс-релизе Фонда.  

"Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины в отношении меморандума 
об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для третьего пересмотра во 
второй половине марта советом директоров Фонда программы расширенного 
финансирования EFF и доклада в рамках IV статьи устава МВФ (сбор и обсуждение 
экономической и финансовой информации по стране)", - цитируется в документе глава 
миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден. Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя 
программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в 
$5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 
2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение 
квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла 
получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале 
августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда 
условий, политическим кризисом и сменой правительства. После прихода нового Кабмина 
во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении 
финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в 
размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику 
финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам 
выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд 
– в середине ноября 2016 года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 
года – более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, 
а оставшихся пяти – до $735 млн. 
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Dragon Capital: Капитальные инвестиции в Украине выросли  
на 18% г/г в 2016 г. после трех лет падения 

27.02.2017 
Рост инвестиций наблюдался во многих секторах, в частности, в 

промышленности, сельском хозяйстве, недвижимости и торговле. Об этом 
говорит главный экономист Dragon Capital Елена Белан. 

Промышленные предприятия увеличили капинвестиции на 19% г/г в прошлом году, 
хотя вклад различных отраслей в общий рост был неравномерным. Росту способствовали 
такие под-сектора, как добыча угля, нефти и газа, пищевая промышленность, производство 
стройматериалов, а также сектор жилищно-коммунальных услуг. В то же время инвестиции 
предприятий, занимающихся добычей железной руды и производством химической 
продукции, продолжали снижаться. Предприятия сельского хозяйства увеличили 
капитальные вложения на 50% г/г, следом за ростом на 27% в 2015 г. Таким образом, 
сельское хозяйство стало вторым по значимости фактором роста общего показателя 
капитальных инвестиций после промышленности. По нашим оценкам, импорт 
сельскохозяйственной техники удвоился в 2016 г., составив $1,2 млрд., что соответствует 
около 70% инвестиций в сельское хозяйство. В целом инвестиционный импорт составил 
около $6,7 млрд. в прошлом году и вырос на 41% в годовом измерении, что соответствует 
53% всех расходов на капитальные вложения. Рост инвестиций сдерживался IT-сектором, 
где зафиксировано снижение на 37% г/г, преимущественно за счет высокой базы 
сравнения, возникшей вследствие прошлогодней приватизации местными операторами 
сотовой связи лицензий на использование 3G-частот. Как и ранее, основным источником 
финансирования капитальных расходов были собственные средства предприятий (т.е. 
прибыль). Из этого источника было профинансировано около 70% всех инвестиций, по 
сравнению с 9,4% за счет средств центрального и местных бюджетов, 7,1% - за счет 
банковских кредитов и 2,9% - за счет средств международных инвесторов. Несмотря на уже 
значительный скачок капитальных инвестиций в прошлом году, мы ожидаем дальнейшего 
восстановления инвестиционной активности. Этому будут способствовать улучшающиеся 
ожидания бизнеса и восстановление экономики, которое, в свою очередь, приводит к росту 
прибыли предприятий. Изменить эту тенденцию может макроэкономическая 
нестабильность и ухудшение ожиданий бизнеса. 
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НБУ про інвестиції: за рік "живими" грошима  
надійшов тільки мільярд 

03.03.2017 
Приплив іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році, за 

оцінками Національного банку, становив 3,4 млрд доларів, зокрема 
"живими" грішми надійшли кошти на 1,1 млрд доларів. 

"Левова частка з 3,4 млрд доларів минулорічного припливу іноземних інвестицій - 
2,3 млрд доларів - це насправді бухгалтерська операція з конвертації іноземними банками 
своїх кредитів перед материнськими банками в капітал", - сказав заступник голови 
Національного банку Дмитро Сологуб. За його словами, "живими" грішми в Україну 
минулого року надійшли кошти на 1,1 млрд доларів інвестицій. При цьому Сологуб 
зазначив, що різниця у даних щодо інвестицій у НБУ і Державної служби статистики 
пояснюється відмінностями в методиці. "Різниця навіть не в методології, а в джерелі даних. 
Національний банк статистику щодо інвестицій бере від банків, Держстат - з анкет 
компаній", - сказав Сологуб. Раніше Державна служба статистики оприлюднила дані, згідно 
з якими іноземні інвестори вклали в економіку України в 2016 році 4,4 млрд доларів 
прямих інвестицій, що на 17,1% більше від показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд 
доларів. Згідно з даними, в 2016 році інвестиції надходили з 77 країн світу, при цьому 
основними інвесторами, на яких довелося майже 70% загального обсягу інвестицій, стали 
Росія - 1,667 млрд дол., Кіпр - 427,7 млн дол., Великобританія - 403,9 млн дол., Нідерланди - 
255 млн дол. і Австрія - 249,9 млн дол. Найбільші обсяги прямих інвестицій були спрямовані 
в фінансову і страхову діяльність - 2,825 млрд дол., торгівлю і ремонт автотранспорту - 
524,9 млн дол. і промисловість - 475,2 млн дол. Обсяг прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу) підприємств - резидентів України в економіку країн світу в 2016 році станови 20,7 
млн дол., що на 25,8% менше показника за 2015 рік на рівні 27,9 млн дол. У 2016 році 
українські підприємства здійснили вкладення прямих інвестицій в 15 країн світу, при 
цьому найбільші обсяги припали на Кіпр, Віргінські острови, Австрію і РФ.  
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Объем реализованной промпродукции в Украине  

в январе вырос на 47,9% 
03.03.2017 

В январе 2017 г. в Украине реализована промышленная продукция 
(товары, услуги) на 172,17 млрд грн, что на 47,9% больше, чем в январе 2016 
года, в т.ч. за пределы страны - на 39,1 млрд грн (рост 45,9%). 

Как сообщила Государственная служба статистики, в январе-2017 по сравнению с 
январем-2016 объем реализованной продукции добывающей промышленности и 
разработке карьеров вырос на 91,8%, в перерабатывающей промышленности - на 39,3%. В 
общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (18%), поставки электроэнергии, газа, 
пара и кондиционированного воздуха (30,5%), металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (15,8%) и добывающую промышленность и 
разработку карьеров (15,6%). Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной 
продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.  
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Розенко рассказал о перспективах введения в Украине  

безусловного базового дохода 
01.03.2017 

Идея безусловного базового дохода является интересной, однако на 
сегодня она неприменима в Украине. Такое мнение в интервью "Апострофу" 
высказал вице-премьер Павел Розенко. 

"Все-таки на сегодняшний день эта система внедряется в очень мощных, социально 
ориентированных странах, где уровень жизни людей очень высокий, и у государства есть 
серьезный финансовый ресурс, чтобы осуществлять такие выплаты. Безусловно, мы будем 
следить за внедрением этой системы в других странах", - сказал он. Безусловный базовый 
доход предполагает регулярные выплаты определенной денежной суммы каждому члену 
определенного сообщества со стороны государства или другого института. Выплаты 
производятся всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без 
необходимости выполнения работы. Эксперимент по введению безусловного базового 
дохода с 1 января 2017 года проходит в Финляндии, проведение подобного эксперимента 
запланировано в Канаде. Вместе с тем, граждане Швейцарии на референдуме в 2016 году 
отказались от планов введения в стране безусловного базового дохода. Отметим, Кабинет 
Министров утвердил бюджет Фонда общегосударственного социального страхования с 
доходами 20,1 млрд гривен и расходами 18,6 млрд гривен на 2017 год. Резерв средств для 
предоставления материального обеспечения и страховых выплат составляет 464,5 млн 
гривен. Отмечается, что бюджет Фонда на 2017 год является сбалансированным. Как 
сообщалось, Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования с доходами 17,1 млрд гривен 
и расходами 16,9 млрд гривен на 2016 год. Также, Кабинет Министров утвердил бюджет 
Фонда общегосударственного государственного социального страхования на случай 
безработицы с доходами 10,5 млрд гривен и расходами 10,3 млрд гривен на 2017 год. 
Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 176,3 млн гривен. 
Отмечается, что бюджет фонда на 2017 год является сбалансированным. Как сообщалось, 
на 2016 год Кабмин утверждал бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы с 
доходами 8,7 млрд гривен и расходами 8,6 млрд гривен. 
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За перші два місяці 2017 року кількість відкритих в Україні ФОП 

перевищила кількість закритих на 25 тис. 
01.03.2017 

Усупереч неправдивим заявам деяких політиків про нібито масове 
закриття фізичних осіб – підприємців, за перші два місяці 2017 року в Україні 
створено на 25 тис. ФОП більше, ніж було закрито.  

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України під час засідання Уряду. Станом на 1 
березня за перші два місяці 2017 року в Україні закрилися 331,1 тис. ФОП, з них 301 тис. за 
останні роки не здійснювали жодної господарської діяльності і не отримували дохід. "Це 
просто були у людей документи підприємців, невідомо, скільки вони були у них років - 
10,5,7 - ніхто не знає", – зазначив він. За цей період відкрилося 54,9 тис. ФОП активних 
підприємців, а закрилося активних – 30 тис. "Тобто плюс майже 25 тис підприємців, які 
займаються господарською діяльністю. У балансі економічно активних підприємців стало 
більше, ніж було раніше", – підкреслив Прем'єр-міністр. "За нашими розрахунками, 4 млн 
українських громадян отримали вищі заробітні плати. Це один з найголовніших 
результатів діяльності нашого Уряду. Нам вдалося реалізувати це рішення", – зазначив він. 
Володимир Гройсман зазначив, що деякі українські політики з метою дестабілізації ситуації 
заявляли про те, що в Україні нібито масово закривалися фізичні особи – підприємці. 
"[Інформація щодо ФОПів] – це ще одне підтвердження, що політики задля того, щоб 
сподобатися людям, просто тотально їм брешуть", - наголосив він. "Я обіцяв про те, що ми 
підвищимо реальні заробітні плати для українців. Ми це почали робити, і ця обіцянка 
виконана абсолютно реально", – наголосив він. За його словами, наступною обіцянкою у 
2017 році Уряд має запропонувати українському суспільству справедливу пенсійну систему 
з вищими пенсіями. Окремо Глава Уряду наголосив, що зростання реальних заробітних 
плат та помірна інфляція опинилися під загрозою через енергетичну та економічну 
блокади та, як наслідок, можливу зупинку металургійних підприємств в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

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

 

 

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/mvf-vydielit-ukrainie-transh-1-mlrd-vo-vtoroi-polovinie-marta
http://ua.cbonds.info/news/item/881013
https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/1/622136/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/3/622268/
https://bin.ua/news/economics/economic/202152-obem-realizovannoj-promprodukcii-v-ukraine-v.html
https://bin.ua/news/economics/economic/202012-kabmin-utverdil-byudzhet-fonda-socstraxovaniya-s.html
https://bin.ua/news/economics/economic/202010-kabmin-utverdil-byudzhet-fonda-socstraxovaniya-na.html
http://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2017-03-01/rozenko-rasskazal-o-perspektivah-vvedeniya-v-ukraine-bezuslovnogo-bazovogo-dohoda/88446
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249780199&cat_id=244276429
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://noblesfortune.com/calendar/2017/2-energy-congress/
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
http://www.dragon-capital.com/ru.html
http://www.msp.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/ua


 

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

 

Відтепер зареєструвати бізнес в Україні  
можна он-лайн 

01.03.2017 
1 березня 2017 року Міністерство юстиції та Державне агентство з 

питань електронного урядування презентували нові електронні послуги у 
сфері державної реєстрації: 

для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особи-підприємця, 
внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та припинення 
підприємницької діяльності; для юридичних осіб: державна реєстрація створення 
юридичної особи та включення відомостей до реєстру. Досі подати документи для 
отримання цих послуг можна було лише у паперовій формі. У 2016 році більше 1 мільйона 
українців відвідали особисто органи державної реєстрації, витративши на це купу часу. 
Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування бізнесу. Суб’єкти 
господарювання можуть подати такі документи у будь-який зручний час 24 години на добу 
та 7 днів на тиждень через мережу Інтернет, витративши на це купу часу. Електронні 
послуги доступні через он-лайн будинок юстиції https://online.minjust.gov.ua,  а також на 
єдиному державному порталі адміністративних послуг poslugy.gov.ua. Електронні форми 
документів з автоматичною перевіркою та підказками максимально мінімізують ризик 
допущення помилок при їх заповненні. За рахунок автоматизації значно пришвидшується 
процес розгляду документів від суб’єктів звернення та ухвалення відповідного рішення. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Глава Уряду: Ми хочемо, щоб додана вартість  
створювалася в Україні 

02.03.2017 
Уряд розробляє низку програм стимулювання промислового 

виробництва, що заохочуватиме створення доданої вартості в Україні. Про 
це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"Ми хочемо, щоби додана вартість створювалася в Україні, а не за кордоном. Ми 
маємо перейти від моделі, коли сировину з України відправляємо на ринки інших країн, а 
натомість отримуємо готову продукцію", - наголосив В.Гройсман під час конференції 
"Трансформація’17. Що змінять реформи в житті українців". Він зауважив, що один з 
найголовніших пріоритетів Уряду до 2020 року - забезпечити стале економічне зростання 
країни. З цією метою Уряд розробляє низку програм для стимулювання промвиробництва. 
Зокрема, визначено державну програму стимулювання сільськогосподарського машино-
будування. На цей напрямок Уряд направляє 0,5 млрд грн для того, щоб створити 
додаткову мотивацію для вироблення національного продукту з високим рівнем 
локалізації. "Ми фактично в економіці постійно втрачали, усі наші можливості: ринки, 
науку, технології, освіту, - ці всі сфери потребують трансформації", - зазначив Глава Уряду. 
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Мінфін ініціює зміни до Бюджетного кодексу для запровадження  
середньострокового планування 

03.03.2017 
Міністр фінансів Олександр Данилюк ініціював зміни до Бюджетного 

кодексу України для запровадження середньострокового планування. Це 
черговий і дуже важливий крок у бюджетній реформі. 

Ухвалений Урядом законопроект "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу України" розроблений з метою переходу до 
середньострокового планування. Це рішення передбачено у Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, яка була розроблена 
Міністерством фінансів і нещодавно схвалена на засіданні Кабінету міністрів. Під час 
виступу Міністр фінансів представив особливості нової моделі та її відмінності від діючої 
системи однорічного планування, а також головні новації у процесі формування проекту 
Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки. Зокрема, Бюджетна декларація 
окрім параметрів, що до цього часу включалися до Основних напрямів бюджетної політики, 
додатково визначатиме загальні стелі видатків та стелі видатків для головних 
розпорядників бюджетних коштів на кожен рік середньострокового періоду. Це ключові 
інструменти середньострокового бюджетного планування. Крім того, під час обговорення 
Бюджетної декларації у Парламенті головні розпорядники звітуватимуть про досягнуті 
результати і доповідатимуть про плани на середньострокову перспективу. Зважаючи на 
новації у підготовці бюджетних документів та складність процесу адаптації до 
середньострокового бюджетування, Мінфін запропонував перенести кінцевий термін 
подання до Кабміну проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рр. та 
здійснення уточнення прогнозу держбюджету на 2018-2019 рр. на 1 червня 2017 р. …  
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ProZorro запускає новий проект щодо продажу  

та оренди державної власності 
03.03.2017 

Новий проект за участі ФДМ, МЕРТ та Transparency International 
Україна покликаний перенести позитивний досвід  ProZorro.Продажі на сферу 
продажів (а згодом і оренди) державної власності. 

Серед лотів, які будуть виставлятися на продаж через нову електронну систему - 
державне та комунальне майно, необроблена деревина, металобрухт, об’єкти малої 
приватизації, в тому числі будівлі і споруди тощо. “Відкритість, легкість доступу та повна 
прозорість процедур - три головні локомотиви ProZorro. Створення системи з продажу та 
оренди державної власності – новий етап у підвищенні ефективності використання 
держмайна”, - зазначив Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України. Андрій Гайдуцький, заступник голови Фонду державного 
майна України, підкреслив: “Фонд держмайна активно сприяє створенню спільного проекту 
з ProZorro. За останні два роки ми багато зробили для того, щоб процес приватизації став 
максимально прозорим: відкрили бази даних по об’єктах приватизації, почали продажі на 
електронних торгах. Нова платформа дозволить зробити ще один важливий крок в 
напрямку цієї реформи”. Зі свого боку Ярослав Юрчишин, виконавчий директор 
Transparency International Україна, розповів, що сьогодні інструменти моніторингу 
дозволяють відслідковувати статистику на всіх проектах команди ProZorro, забезпечуючи її 
відкритість для кожного. “Ті цінності і принципи, які ProZorro закладають у кожен проект, 
дозволять нам наближатися до важливої спільної мети - подолання корупції. ТІ Україна 
відкрита до співпраці із активістами, які хочуть контролювати роботу системи 
ProZorro.Продажі”, - підкреслив він. Олексій Соболев, керівник проектного офісу 
ProZorro.Продажі, зазначив, що успішний досвід проектів ProZorro дозволяє команді 
швидко рухатись, і створення нової бази даних розпочнеться вже найближчими днями.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

Кабмин направил 50% прибыли госпредприятий за 2016г 
на выплату дивидендов в бюджет 

01.03.2017 
Кабинет министров утвердил норматив выплаты дивидендов в бюджет 

государственными предприятиями в размере 50% прибыли за 2016 г. Решение 
правительство приняло на заседании в среду. 

При этом для Ощадбанка и ПАО "Укргидроэнерго" сделано исключение: они должны 
будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2016 год. "С целью 
обеспечения их (Ощадбанка) обязательств перед иностранными финучреждениями и в 
части "Укргидроэнерго" - для обеспечения неувеличения тарифов на электроэнергию для 
конечных потребителей", - уточнил первый заместитель министра экономического 
развития и торговли Максим Нефедов. Министр энергетики и угольной промышленности 
Игорь Насалик предложил сделать исключение и для ПАО "Центрэнерго", утвердив для 
него норматив отчисления на уровне 40%. "Это даст нам возможность полностью 
профинансировать блоки №2 и №5 (перевод блоков Змиевской ТЭС с антрацита на уголь 
газовой группы", - сказал он. Однако премьер Владимир Гройсман предложил этот вопрос 
объединить в системное решение для "Центрэнерго" и "Энергоатома" и рассмотреть позже. 
Как сообщалось, в 2017 году выплаты дивидендов в госбюджет ожидаются в размере 8,5 
млрд грн (в 2016 году госбюджет получил 2 млрд 743,488 млн грн дивидендов). Норма об 
отчислении части прибыли на дивиденды касается компаний, в уставном капитале 
которых есть корпоративные права государства, а также компаний, 50% и более акций 
(частей, паев) которых принадлежит компаниям, доля государства в которых составляет 
100%, в том числе дочерних предприятий. Отметим, государственные предприятия, в том 
числе государственные банки, а также фонды социального страхования и другие органов 
государственной власти/управления оставили в неплатежеспособных банках по состоянию 
на 01.02.2017 года около 19,5 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда. Самые 
большие суммы "застряли" в Надра Банке, Дельта Банке и банке "Финансы и кредит". По 
данным Фонда, больше всего средств в банках-банкротах оставили ГП "Антонов", 
"Нафтогаз", "Аграрный фонд", ГП "КБ "Южное" и Государственное предприятие по 
обслуживанию воздушного движения Украины. 
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ФГИ утвердил перечни крупных объектов для  
подготовки к продаже в 2017г   

03.02.2017 
Четыре перечня крупных объектов, которые подлежат подготовке к 

приватизации в 2017 году, утверждены Фондом государственного 
имущества (ФГИ). Об этом пишет interfax.com.ua 

Согласно сообщению на сайте ФГИ в пятницу, в перечень входят "Винницкий завод 
"Кристалл", "Криворожская теплоцентраль", "Бердянский морской торговый порт" и 
другие порты, "Львовский государственный ювелирный завод", "Укрспирт", "Коневодство 
Украины", ряд научно-исследовательских институтов, Константиновский государственный 
химический завод и др. ФГИ отмечают, что предприятия, которые нуждаются в 
исключении из Закона Украины "О перечне объектов права государственной 
собственности, не подлежащих приватизации", внесенные в отдельные перечни. В 
ведомстве уточняют, что приватизация предприятий из сферы управления министерств и 
ведомств, которые вошли в перечни, возможна после передачи их в сферу управления ФГИ. 
В частности, в перечень на подготовку к приватизации вошли предприятия, которые 
находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли, 
Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины и других ведомств. Напомним, ФГИ планирует в феврале 2017 г. 
объявить конкурсы по продаже более 99% акций Одесской и Херсонской ТЭЦ, в апреле - 
Николаевской ТЭЦ, в мае - Днепровской ТЭЦ. План-график выставления предприятий на 
продажу в 2017 г. утвержден приказом ФГИ №132 от 30 января 2017 года и обнародован в 
газете "Ведомости приватизации". В августе планируется объявить конкурсы на 
приватизацию "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго" (по 70% акций), 
"Харьковоблэнерго" (65%), "Запорижжяоблэнерго" (60,2%) и "Тернопольоблэнерго" (51%). 
Кроме того, в мае 2017 г. ФГИ также предполагает выставить на торги "Сумыхимпром" 
(99,9%), в сентябре - "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАЛК, 
68%), в октябре - "Центрэнерго" (78,3%), в ноябре - "Турбоатом" (75,2%), в декабре - 
"Одесский припортовый завод" (99,6%). Большинство из указанных компаний будут 
выставлены на конкурсы только после принятия Кабинетом министров Украины решений 
об условиях их продажи. Согласно сообщению на сайте ФГИ, контрольные пакеты пяти 
облэнерго будут выставлены на продажу после принятия закона "О рынке электроэнергии" 
и внедрения стимулирующего (RAB) регулирования. Кроме того, ФГИ в июле 2017 г. 
планирует объявить о продаже на фондовых биржах блокпакеты акций энергогенери-
рующих компаний "Донбассэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", а также 
"Киевэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Одессаоблэнерго", 
"Сумыоблэнерго" (все - около 25% акций). В октябре - "Черкассыоблэнерго" (46%). 

 
 

Читать полностью >>>  
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Ахметов "опустился" на 570 ступенек  

в рейтинге Forbes 
01.03.2017 

Ринат Ахметов опустился с 201 места, которое он занимал в 
2016 г. на 771 - его состояние сократилось с $6,7 млрд до $2,3 млрд. Об 
этом говорится в рейтинге самых богатых людей мира, который 
состави Forbes. 

В 2014 г., до аннексии Крыма и начала антитеррористической операции на Донбассе, 
Ринат Ахметов занимал 88-е место с состоянием 12,5 миллиарда долларов. В 2012 г. 
Ахметов в рейтинге самых богатых людей занял 39-е место с состоянием 16 млрд долларов. 
Днепропетровские бизнес-партнеры Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский разделили 
1367 место с состоянием по 1,3 миллиарда долларов. Их состояние в сравнении с прошлым 
годом не изменилось. При этом, в прошлым году в рейтинге самых богатых людей 
Боголюбов находился на 1500-м месте, а Коломойский - на 1415-м. Еще ниже в рейтинге 
Forbes - Виктор Пинчук, который находится на 1476 месте с состоянием 1,2 миллиарда 
долларов.  Год назад он занимал 1250-е место с состоянием 1,5 миллиарда долларов. 
Замыкает список аграрий Юрий Косюк - он находится на 1694 месте с состоянием 1 
миллиард долларов. В прошлом году он занимал 1638-е место с состоянием 1,1 миллиарда 
долларов. Как известно, американское издание Forbes составило рейтинг богатейших 
людей мира в список которых вошло 1810 миллиардеров. Самым богатым человеком на 
планете является Бил Гейтс - его состояние оценивается в 75 миллиардов долларов. 
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Заява Групи СКМ щодо подій на тимчасово неконтрольованій території 
Донецької та Луганської областей (НКТ) 

02.03.2017 
Група СКМ завжди працювала і продовжує працювати виключно в 

рамках українського законодавства, зокрема – наші підприємства на НКТ. І 
жодний тиск не змусить нас змінити юрисдикцію наших активів. 

Ми забезпечуємо робочими місцями сотні тисяч людей у різних регіонах країни – від 
Сходу до Заходу, зокрема і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Ми 
постачаємо до будинків мільйонів українців тепло, електрику і газ. СКМ – одна з небагатьох 
сполучних ланок між контрольованими і неконтрольованими територіями України. Навіть 
незважаючи на складну політичну ситуацію в країні та військові дії, всі активи Групи СКМ у 
повному обсязі сплачують податки і збори до українського бюджету. З початку конфлікту 
на Донбасі Група СКМ загалом сплатила до державного бюджету понад 100 млрд грн 
податків, 10% з яких забезпечили підприємства, що працюють на НКТ. Ми вважаємо 
приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств і сплату 
податків самопроголошеним «ДНР» і «ЛНР» – неприйнятною. Відзначимо, компанія «Систем 
Кепітал Менеджмент» заснована в 2000 р. для управління активами в гірничодобувній, 
металургійній і енергетичній галузях. У наступні роки в складі Групи СКМ з'являлися нові 
напрямки бізнесу. На цьому етапі складна, історично-сформована структура власності 
почала перешкоджати досягненню основних цілей, поставлених перед Компанією – 
підвищенню рівня конкурентоспроможності й підвищенню вартості бізнесу СКМ. У 2005 
року керівництвом Компанії СКМ було ухвалене рішення про проведення програми 
корпоративної реструктуризації. У процесі реалізації цієї програми активи Групи в межах 
окремих галузей були об'єднані в спеціалізовані холдинги. Нова структура бізнесу, з одного 
боку, сприяє реалізації потенційних синергій у межах кожної галузі, а з іншого боку, робить 
бізнес групи СКМ зрозумілішим і прозорішим для всіх зацікавлених сторін – акціонерів, 
інвесторів, співробітників, партнерів і клієнтів Групи, представників місцевих громад і 
держави. Реалізовані заходи дозволять сформувати структуру, що відповідає міжнародним 
стандартам ведення бізнесу.  

 

Читати повністю >>>                                Структура Групи СКМ (основні активи) >>> 
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Результаты торгов на ФБ «Перспектива»  
февраль 2017 года 

02.03.2017  
В январе 2017 года на ФБ «Перспектива» заключено 487 

договоров на общую сумму 13,69 млрд грн. (на 66% больше, чем в 
прошлом месяце). Об этом сообщает портал cbonds.info 

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, в феврале ФБ 
«Перспектива» заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 
63%), второе место - у ПФТС (36%), третье - у Украинской биржи (1%). В разрезе 
финансовых инструментов рыночная доля ФБ «Перспектива» составляет: за февраль 2017 
года по ОВГЗ - 64%, облигациям предприятий - 43%, опционным сертификатам - 100%, за 
январь-февраль 2017 года по ОВГЗ - 63%, облигациям предприятий - 34%, опционным 
сертификатам - 31%. Наибольший объем торгов в феврале был зафиксирован с 
государственными облигациями Украины (98,48%) и облигациями предприятий (1,11%). 
При этом 38,81% торгов проведено на рынке РЕПО, 61,19% - на адресном рынке. Объемы 
торгов по государственным облигациям по сравнению с январем-февралем 2016 года 
выросли на 35%, опционными сертификатами – на 35%, облигациями предприятий – на 
52%. Также в 6,7 раз выросли объемы торгов на рынке заявок и почти в 2 раза - на рынке 
РЕПО. По состоянию на 28.02.2017 количество ценных бумаг и других финансовых 
инструментов, допущенных к торгам, составляло 571. Из них 261 - 1-го уровня листинга, 4 - 
2-го уровня листинга. Структура по видам финансовых инструментов: 261 серия ОВГЗ (1-го 
уровня листинга), 60 серий облигаций предприятий (4 - 2-го уровня листинга), 1 
государственный дериватив, 160 выпусков акций, 9 выпусков акций КИФ, 34 серии 
инвестиционных сертификатов, 27 серий опционных сертификатов, 23 серии фьючерсных 
контрактов. В феврале договоры на ФБ «Перспектива» заключались по 59 финансовым 
инструментам, в частности, 42 сериям ОВГЗ. Количество членов ФБ «Перспектива» по 
состоянию на 28.02.2017 - 87 торговцев ценными бумагами. В феврале статус члена биржи 
получено АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" (г. Киев). «В феврале объем торгов на фондовых 
биржах Украины составил 21,7 млрд грн., на ФБ «Перспектива» - 13,7 млрд грн, что 
превышает январские показатели на 51% и 66% соответственно», – сообщил Станислав 
Шишков, директор ФБ «Перспектива». Увеличение объема биржевых торгов в Украине 
связано с ростом торговой активности в сегментах гособлигаций (на 54%) и облигаций 
предприятий (на 61%) на фоне сокращения объема операций с прочими инструментами. 
Как следствие, доля гособлигаций в структуре торгов на фондовых биржах Украины за 
месяц выросла с 95,1% до 97,0%, облигаций предприятий – с 1,5% до 1,6%, общая доля 
долговых инструментов – с 96,6% до 98,6%. В то же время сократилась доля акций (с 0,9% 
до 0,5%), срочных контрактов (с 0,9% до 0,6%), опционных сертификатов (с 1,6% до 0,3%). 
На ФБ «Перспектива» в сравнении с предыдущим месяцем существенно выросли объемы 
торгов ОВГЗ (на 65%), облигациями предприятий (в 3,5 раза), опционными сертификатами 
(на 83%), в целом объем торгов увеличился на 66%, количество сделок – на 25%. … 
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Реформи, прозорость та модернізації - тематика Українського  
енергетичного форуму 2017 

28.02.0217 

Відкрився Український енергетичний форум, що триває цього року з 
28 лютого по 2 березня в готелі «Інтерконтиненталь». Участь у відкритті 
заходу взяла Перший заступник Міністра енергетики та вугільної 
промисловості Галина Карп.  

У виступі Г. Карп зазначила, що пріоритети роботи Міненерговугілля, як у 2016 році, 
так і на 2017 рік, співзвучні з темою Енергетичного Форуму. «Перш за все - це енергетична 
незалежність і енергетична безпека нашої країни», - зазначила вона. Також повідомила про 
результати роботи Міністерства з формування законодавчої основи функціонування ринку 
газу та електроенергії, а також тверді наміри щодо інтеграції до європейської 
енергосистеми. «Прагнення здійснення інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України 
до енергосистеми Євросоюзу вимагає якнайшвидшого впровадження реформ та 
модернізації ПЕК», - зазначила Галина Карп. Окремо зупинилася Г. Карп на можливостях 
ПЕК України для залучення інвестицій, підкресливши: «Паливно-енергетичний комплекс 
України сьогодні - це потужні атомні електростанції, надійна газотранспортна система, 
найбільші у Європі газосховища, розвинуті електричні мережі і висококваліфікований 
персонал». Згідно з програмою першого дня Форуму, відбулась сесія «Урядова політика і 
стратегія в енергетичному секторі». Виступили також Міністр екології та природних 
ресурсів України Остап Семерак, в.о. Голови Комітету з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України Олександр 
Домбровський, Директор Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янез 
Копач  та інші. Цього ж  дня відбудуться сесії: «Формування  майбутнього української 
енергетики: довгострокова стратегія для зміцнення позиції України на регіональній і 
глобальній енергетичній мапі» та «Реформа і модернізація української енергетичної 
інфраструктури та енергозбереження». Крім того, запланована панельна дискусія 
«Лібералізація ринку газу, досягнення і невирішені завдання». Протягом наступних двох 
днів на Форумі обговорять питання про перспективи збільшення обсягів внутрішнього 
видобутку нафти і газу – «Інвестиційні плани основних операторів, геологорозвідувальні 
програми, інноваційні технології». Також відбудеться дискусія за круглим столом між 
представниками галузі, законодавчої та виконавчої влади щодо комерційного виробництва 
газу. Планується обговорити й останні події та законодавчі ініціативи для формування 
середовища для розвідки і видобутку та  подискутувати, як перезапустити процес оцінки 
нетрадиційних запасів газу України. Третій день Форуму визначений як стратегічний 
фокус-день  з питань сектору електроенергетики. Зокрема, планується обговорити такі  
питання: зміни в політиці і законодавстві для процесу лібералізації ринку електроенергії;  
Інтеграція енергетичного сектора України з Європою і покращення можливостей 
транскордонної торгівлі електроенергією; можливості приватизації в секторі 
електроенергетики;  акцент на поновлюваних джерелах енергії. 

 

Читати повністю >>> 
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Україна має потужний потенціал для розвитку  
відновлювальної енергетики 

28.02.0217 
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, 

що майбутнє енергозалежності України за розробкою та використанням  
сучасних відновлювальних джерел енергії.  

Про це він заявив виступаючи на 8-му щорічному Українському Енергетичному 
Форумі. За словами Остапа Семерака через вичерпання ресурсів, зростання їх ціни, 
шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують світову 
спільноту, в Україні гостро стоїть питання пошуку нових джерел енергії. «Пошук та 
розвідка родовищ нафти і газу все ще залишаються важливим напрямком 
енергонезалежності, проте потребують впровадження європейських правил щодо умов 
надання та використання дозволів на пошук. Водночас, майбутнє вбачаю в розробці та 
використанні сучасних  відновлювальних джерел енергії», - зазначив Міністр. Остап 
Семерак розповів, що Україна обрала шлях забезпечення належних екологічних норм і 
стандартів підкресливши, що ці фактори  стали причиною зміни державної політики в 
цьому напрямку. «Мінприроди працює над розробкою Стратегії низьковуглецевого 
розвитку, яка дозволить визначити середньострокові цільові показники щодо обмеження 
або скорочення антропогенних викидів і передбачатиме кроки для стимулювання 
використання   відновлювальних джерел енергії», - розповів Остап Семерак. Він також 
додав, що  в 2017 році  Мінприроди працюватиме над розробленням нової редакції Кодексу 
України про надра та створенням сучасної он-лайн бази даних геологічної інформації. 
Міністр переконаний, що прийняття нових гармонізованих з нормами Європейського Союзу  
правил розробки нафтових та газових родовищ сприятиме залученню в Україну потужних 
іноземних компаній-інвесторів. Остап Семерак також наголосив, що перспективу розвитку 
відновлювальної енергетики в Україні вбачає у використанні  інфраструктури 
Чорнобильської АЕС та  тисячі гектарів землі в зоні відчуження  непридатних  для  
постійного проживання людей. «Минулого року ми  оголосили  конкурс на прийом заявок  
на будівництво сонячних електростанцій у зоні відчуження. В результаті отримали  44 
заявки  від потенційних інвесторів. Всі ці практичні кроки є гарним стимулом для розвитку 
відновлювальної енергетики в Україні», підкреслив Остап Семерак. Міністр зазначив, що 
енергетика в Україні має  розвиватися з мінімальною шкодою для довкілля. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру 
 

 
 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
ДТЭК сможет выполнять обязательства по евробондам, несмотря  

на угрозу потери контроля над активами на НКТ   
02.03.2017 

Энергохолдинг ДТЭК сможет выполнять обязательства по 
еврооблигациям, несмотря на угрозу потери контроля над активами, 
расположенными на временно неконтролируемых властями Украины 
территориях (НКТ). 

"По состоянию на 12:00 по киевскому времени 2 марта т.г. все активы (ДТЭК – ИФ), 
находящиеся в зоне НКТ, управляются и контролируются группой. Группа не считает, что 
последние события повлекут невыполнение обязательств по еврооблигациям", - говорится 
в сообщении ДТЭК на сайте Ирландской биржи. В ДТЭК добавляют, что группа оставляет за 
собой право использовать все доступные правовые инструменты для защиты активов на 
национальном и международном уровне. Как сообщалось, СКМ считает неприемлемыми 
перерегистрацию предприятий в самопровозглашенных "ДНР"/"ЛНР" и уплату им налогов. 

 
 

Читать полностью >>>  

 
 

По материалам interfax.com.ua 

http://www.scm.com.ua/uk/about-us/group-structure/
http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2590/
http://www.scm.com.ua/uk/about-us/group-structure/
http://ua.cbonds.info/news/item/882103
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=631BE21C81E2696D530B63DEF0622AD6.app1?art_id=245186789&cat_id=35109
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5896-ostap-semerak-ukraina-maie-potuzhnyi-potentsial-dlia-rozvytku-vidnovliuvalnoi-enerhetyky
http://interfax.com.ua/news/economic/406773.html
http://www.iec-expo.com.ua/pe-2017.html
http://www.scm.com.ua/
http://fbp.com.ua/Default.aspx
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.dtek.com
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Україна збільшить виробництво  

уранового концентрату 
28.02.2017 

Україна планує в 2017 р. в порівнянні з 2016 р. збільшити 
виробництво уранового концентрату на 21,4% – до 1,2 тис. тонн. Про це 
йдеться в документі «Виробництво і переробка уранової сировини в 2016 р». 

Згідно з документом, який опублікований на сайті Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості, Україна планує нарощувати переробку уранової руди в такий 
спосіб: 2018 рік – до 1501 тонни, 2019 рік – 2480 тонн і 2020 рік – 2480 тонн. Таким чином, 
прогнозний показник виробництва концентрату з уранової руди в 2020 році (2480 тонн) – в 
2,4 рази перевищує показник 2016 роки (1005 тонн). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Впервые уран в Украине будет добывать  
частная компания 

01.03.2017 
ООО "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ) получило 

специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-
промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в Украине.  

Такую информацию обнародовала Государственная служба геологии и недр, которая 
выдала разрешения на основании решений судов. "Атомные энергетические системы 
Украины" получили доступ к разработке Сафоновского участка, Михайловской площади 
(обе в Николаевксой обл), Сурской площади, Новогуровского участка (в Днепропетровской 
обл.). Лицензии выданы сроком на пять лет на основании решений судов, без проведения 
аукционов. Как следует из текста приказа, "Атомные энергетические системы Украины" 
выиграли суды у Госгеонедр. Компания получила одобрение на разработку месторождений 
в Днепропетровском и Николаевском облсоветах. В 2010 году экс-замминистра топлива и 
энергетики Украины Наталья Шумкова отмечала, что помимо разрабатываемых "ВостГОК" 
урановых месторождений, наиболее перспективными урановыми месторождениями 
являются Северинское, Сафоновское и Апрельское. Интерес к разработке Сафоновского 
месторождения в 2014 году проявляла французская Areva. По данным youcontrol, уставный 
капитал АЭСУ 25 тыс. грн, зарегистрировано в августе 2015 года. Н… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ГЕНЕРАЦІЯ  
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Компания «Укрбуд» построит железную дорогу  
в Чернобыльской зоне 

27.02.2017 
Украинские строители построят участок железнодорожного полотна 

между существующей линией Вильча - Янов и строительной площадкой 
Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).  

Соответствующий контракт заключен между государственным предприятием 
«Энергоатом» и входящей в состав корпорации «Укрбуд» компанией «Укрэнергомонтаж», 
уже много лет выполняющей работы в Чернобыльской зоне. «На выполнение этого проекта 
нам дали 14 месяцев. Сейчас идет подготовительный процесс, а через месяц мы сможем 
приступить непосредственно к строительству путей. Общая длина новой ветки составит 5,8 
километра», - рассказал гендиректор ЧАО «Укрэнергомонтаж» Михаил Бородавко. По 
новому участку в ЦХОЯТ будут отвозить отработанное топливо с действующих украинских 
атомных электростанций. Сегодня эта проблема стоит особенно остро, так как после 
разрыва экономических отношений с Российской Федерацией, куда топливо отправляли на 
хранение в предыдущие годы, отечественные АЭС им практически переполнены. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stroyobzor.ua 
 

Уряд продовжує реалізацію проектів для видачі 
потужності атомної генерації 

02.03.2017 
На засіданні 1 березня Уряд ухвалив розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження проекту будівництва «Лінії 
електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та 
Хмельницької АЕС»  

Розпорядження розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.06.2011 № 560. Метою прийняття розпорядження є 
затвердження скоригованого проекту будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – 
Київська з розширенням підстанції 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Фінансування 
робіт за проектом здійснюється за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ, коштів тарифу на 
передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами ДП 
«НЕК «Укренерго» та коштів державного бюджету.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

 
У Міненерговугілля обговорили заходи щодо забезпечення  

сталої роботи ТЕС та ТЕЦ України 
28.02.2017 

Міністр Ігор Насалик провів засідання Міжвідомчого координаційного 
центру із забезпечення постачання вугілля на ТЕС. Керівники підприємств 
прозвітували про роботу в умовах надзвичайних заходів. 

Також  висловили думки щодо врегулювання ситуації, подальших планів щодо 
забезпечення енергоресурсами. Учасники засідання обговорили цінову політику  та 
пропозиції на ринку вугілля,  логістику поставок вугілля, а також створення можливостей  
генераціям для закупівлі вугілля в необхідних обсягах.  Міністр наголосив, що очікується 
збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями та атомною генерацією, 
що компенсує зниження виробництва на  ТЕС. Представники компаній звернули увагу на 
необхідність вирішення питань взаєморозрахунків, оскільки «Енергоринок» має значну 
заборгованість перед генераціями за електроенергію. У засіданні взяли участь  
представники Мінінфраструктури, Міноборони, Державної фіскальної служби, Державної 
прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки 
України,  державних та приватних підприємств, які здійснюють постачання та накопичення 
вугілля, а також  генерацію електричної енергії а тепла:  ДП «Держвуглепостач», ДП «НЕК 
«Укренерго», ПАТ «ДТЕК Енерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ДП «НАЕК 
«Енергоатом», ПАТ «Укртеплоенерго», корпорації «ІСД»,  ТОВ «Краматорськтеплоенего».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля України 
 

Уряд підтримує реалізацію проектів щодо  
модернізації енергоблоків ТЕС 

01.03.2017 
На засіданні Уряду схвалено розпорядження КМУ «Про внесення 

змін до розпорядження Кабінету Міністрів України до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 648» 

У рамках взятих Україною зобов’язань згідно з Договором про створення 
Енергетичного Співтовариства всі великі спалювальні установки повинні відповідати 
вимогам Директиви 2001/80/EC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у 
повітря. Метою ухвалення розпорядження Кабінету Міністрів України є актуалізація Плану 
реконструкції для можливості подальшої реалізації проектів, які необхідно завершити за 
рахунок механізму нарахування інвестиційної складової, до початку дії нової моделі ринку. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України передбачено нову редакцію Плану 
реконструкції енергоблоків. Розділом ІІ розпорядження передбачено завершення реалізації 
пілотного проекту з будівництва сіркоочисної установки на енергоблоці №2 Трипільської 
ТЕС, та будівництво сіркоочисної установки на енергоблоці №1 Зміївської ТЕС ПАТ 
«Центренерго». Також розпорядження дозволить завершити реалізацію проектів 
реконструкції енергоблоків: №1 Трипільської ТЕС, №1 Зміївської ТЕС, №1 Криворізької ТЕС, 
№6 та №7 Слов’янської ТЕС, №10 Бурштинської ТЕС. Реалізація проектів дозволить 
збільшити період експлуатації енергоблоків на 15-20 років, підвищити їх ефективність на 
6-10%; а також забезпечити відповідність функціонування енергоблоків теплових 
електростанцій вимогам Європейської мережі системних операторів передачі (ENTSO-E). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

ГП "Укринтерэнерго" в 2016 сократило  
чистую прибыль в 14 раз   

02.03.2017 
Госпредприятие "Укринтерэнерго" в 2016 сократило чистую 

прибыль в 14 раз (на 142,475 млн грн) – до 10,938 млн грн, по сравнению с 
предыдущим годом, сообщается на сайте компании. 

В отчетном периоде доход компании от реализации продукции сократился в 11,2 
раза (на 7 млрд 850,205 млн грн) – до 768,869 млн грн, а валовая прибыль упала в 5 раз (на 
451,555 млн грн) – до 112,093 млн грн. Как сообщается на сайте "Укринтерэнерго", 
компания завершила реорганизацию, в результате которой Калушская ТЭЦ выделена в 
отдельное предприятие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Маршрутна карта реформи теплоенергетики  
направлена на споживача 

02.03.2017 

Розроблена Мінрегіоном Концепція реформування теплоенергетики 
повинна вирішити першочергові питання щодо залучення інвестицій, 
фінансової стабілізації галузі та проблем в енергетиці. 

Маршрутна карта реформи, яку ми запропонували, спрямована в першу чергу на 
споживача, який повинен отримати якісну послугу та зменшити витрати на споживання. 
Про це заявив під час круглого столу щодо обговорення Концепції реформування сектору 
централізованого теплопостачання Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. «Сьогоднішня 
ситуація на ринку теплоенергетики не дозволяє стимулювати капіталовкладення та 
залучати інвестиції. Впровадження Концепції дозволить у першу чергу залучити інвестиції 
в енергетику, розв’язати питання взаємостосунків серед учасників ринку, клірингових 
розрахунків, касового розриву, накопичення боргів, централізованого опалення та 
можливості децентралізації теплопостачання», - зазначив Геннадій Зубко. Концепція 
реформи теплоенергетики направлена як на короткостроковий, середньостроковий та 
довгостроковий план дій. «Енергетика повинна бути стабільною з точки зору своїх 
фінансових витрат і можливостей модернізації. За рахунок маршрутної карти, яка 
запропонована в Концепції, ці питання будуть вирішені», - повідомив Віце-прем’єр-міністр. 
Ключовими напрямками цієї моделі є: раціоналізація та оптимізація схем теплопостачання; 
комплексне вирішення питань щодо наявних боргових зобов’язань; перехід до системи 
тарифоутворення, що дозволяє отримання прибутку та заохочує до зниження рівня 
споживання енергоресурсів; вдосконалення системи розрахунків споживачами за надані 
комунальні послуги; перехід на грошову форму розрахунків державою на пільги та субсидії; 
спрощення системи залучення інвестицій у галузь та захист прав інвесторів. З Концепцією 
можна більш детально ознайомитись на офіційному веб-сайті Мінрегіону. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Золоотвал Дарницкой ТЭЦ: когда загорится  
свет в конце тоннеля? 

03.03.0217 
Несмотря на то что, в ООО «Евро-Реконструкция» приняли 

решение закрыть золоотвал Дарницкой ТЭЦ (ДТЭЦ), риск того, что 
территория в будущем может быть использована под очередные 
многоэтажки все же остается. 

На этой неделе в Киевгоргосадминистрации (КГГА) состоялось очередное заседание 
рабочей группы относительно изучения неудовлетворительного экологического состояния 
и влияния на окружающую среду технического водоема под названием «озеро Горячка». 
Хотя некоторые разногласия относительно деятельности ДТЭЦ все еще остаются, все 
участники процесса единогласны в том, что столичной власти необходимо принять 
мораторий на застройку земли прилегающей к золоотвалу, а правоохранительным органам 
- наказать должностных лиц, позволивших возведение многоэтажек в санитарной зоне. Как 
известно, в декабре 2013 г. санэпидемстанция уменьшила защитную санитарную зону 
золоотвала ДТЭЦ с 300 м до 150 м, чем подвергла экологическим угрозам будущих жителей 
новосозданного микрорайона, который почти сразу появился на формально 
освободившейся территории. По мнению некоторых экспертов, дома в этом участке 
микрорайона Позняки  построены на многометровом слое угольной золы, которую 
утилизировали на болотах в этом районе еще в советский период. В тоже время этот факт, 
похоже, не пугает застройщиков, которые уже вплотную приблизились к действующему 
золоотвалу ДТЭЦ и продолжают активно развивать свой бизнес. На данный момент в 
пределах уже в нынешней санитарной зоне золоотвала ведется строительство торгового 
центра «Ашан». Также, по неофициальной информации, прозвучавшей во время заседания 
рабочей группы, якобы имеется проект на строительство нового детского сада там же. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ekonomika.eizvestia.com 
 
 

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 СЕС 

Україна отримала 44 заявки на будівництво  
сонячних електростанцій у Чорнобилі 

28.02.2017 
Міністерство екології та природних ресурсів України отримало 44 

заявки на будівництво сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні. Про 
це сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. 

«Станом на сьогодні вже є 44 заявки і території, які наші колеги запросили від 20 до 
1 тисячі гектарів під легалізацію сонячних електростанцій», – сказав сказав міністр екології 
та природних ресурсів Остап Семерак в ході щорічної конференції Ukrainian Energy Forum, 
зазначивши, що прийом заявок закінчиться 1 березня. При цьому міністр також повідомив, 
що Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне можливість фінансування 
будівництва сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Мощности солнечных панелей домохозяйств Украины  
в 2016г выросли в 7 раз 

 03.03.2017 
Суммарный объем установленной мощности солнечных панелей 

украинских домохозяйств по итогам 2016 года вырос почти в 7 раз – с 2,2 МВт 
по до 16,7 МВт, говорится в сообщении Госэнергоэффективности  

"В 2016 году почти в 4 раза увеличилось количество домохозяйств, установивших 
солнечные панели, по сравнению с 2015 годом, а именно – с 244 до 1109 домохозяйств", – 
отмечается в релизе Государственного агентства по энергоэффективности и энерго-
сбережению Украины со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Савчука. В презентации 
ведомства уточняется, что если по итогам первого квартала прошлого года мощность 
солнечных панелей домохозяйств составляла 3,4 МВт, то по итогам полугодия она достигла 
5,06 МВт, а спустя еще три месяца – 7,9 МВт, после чего более чем удвоилась до конца года. 
Что касается числа домохозяйств с солнечными панелями, то в первом квартале минувшего 
году их число выросло на 54, во втором – на 132, в третьем – на 195, а в четвертом – на 484. 
Госэнергоэффективности указало, что домохозяйства стали устанавливать более мощные 
панели, чем раньше. "Переходя на электроэнергию из энергии солнца, владельцы 
домохозяйств не только заботятся о собственной энергонезависимости, но и зарабатывают 
на этом, продавая избыток сгенерированной электроэнергии в сеть по "зеленому" тарифу", 
- прокомментировал ситуацию С.Савчук. Согласно данным презентации, всего в Украине 6,5 
млн жилищных индивидуальных строений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Уряд оприлюднив затверджену в кінці 2016 року Концепцію  
розвитку газодобувної галузі України 

25.02.2017 
Вона передбачає зростання видобутку блакитного палива з 18,7 млрд 

куб. м в минулому році до 20,3 млрд куб. м в поточному році з подальшим її 
нарощуванням до 27,6 млрд куб. м в 2020 році. 

Згідно з розпорядженням Кабміну №1079 від 28 грудня, опублікованому в газеті 
“Урядовий кур’єр” у п’ятницю “, документ передбачає вихід на видобуток в 22,5 млрд куб. М 
в 2018 році і на 25,2 млрд куб. м в 2019 році. Згідно з концепцією, державна компанія 
“Укргазвидобування” збільшить виробництво з 14,5 млрд куб. м в минулому році до 15,2 
млрд куб. м в поточному і 16,5 млрд куб. м в наступному, після чого наростить його до 18,2 
млрд куб. м в 2019 році і 20,1 млрд куб. м в 2020 році. Передбачається також, що компанії 
зможуть істотно поліпшити показники приросту розвіданих запасів, довівши їх з 7,5 млрд 
куб. м в 2016 році (з них “Укргазвидобування” – 7 млрд куб. м) до 13,5 
(“Укргазвидобування” – 12) млрд куб. м в 2017 році і 33,8 (25) млрд куб. м в 2020 році. 
Відзначимо, видобуток природного газу в Україні (без урахування тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення 
антитерористичної операції) у січні 2017 р. порівняно з аналогічним місяцем 2016 р. 
збільшилася на 0,2% - до 1,7 млрд куб. м. Порівняно з груднем 2016 р. видобуток газу 
збільшився на 0,4%. Газового конденсату за січень було видобуто 57,9 тис. т, що на 7,4% 
більше, ніж роком раніше, і на 0,1% менше в порівнянні з показником за грудень 2016 р. 
Обсяг видобутку нафти в січні склав 131 тис. т, що на 5,6% менше, ніж роком раніше, і на 
0,5% більше, ніж у грудні 2016 р. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

 
 

Украина в январе-2017 сократила добычу нефти на 4,4%,  
увеличила газоконденсата - на 7,6%   

27.02.2017 
Добыча нефти в Украине в январе 2017 года сократилась на 4,4% (на 6 

тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 129,4 тыс. 
тонн. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча 
газового конденсата за этот период возросла на 7,6% (на 4,1 тыс. тонн) – до 58,1 тыс. тонн. 
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2016-го сократили добычу нефти на 4,6% 
(на 6,1 тыс. тонн) – до 127 тыс. тонн, газоконденсата – на 3,5% (на 1,4 тыс. тонн), до 38,8 
тыс. тонн. В том числе ПАО "Укрнафта" снизила добычу нефти на 3,8% (на 4,7 тыс. тонн) – 
до 118,9 тыс. тонн, газоконденсата – на 4,7% (на 0,3 тыс. тонн), до 6,1 тыс. тонн, ПАО 
"Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 14,7% (на 1,4 тыс. тонн) – до 8,1 тыс. 
тонн, газоконденсата – на 3% (на 1 тыс. тонн), до 32,8 тыс. тонн. Другие работающие в 
стране нефтегазодобывающие компании в январе-2017 увеличили добычу нефти на 4,3% 
(на 0,1 тыс. тонн) – до 2,4 тыс. тонн, газоконденсата – на 39,9% (на 5,5 тыс. тонн), до 19,3 
тыс. тонн. Крупнейшими частными добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине за 
этот период, в частности, стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 4,849 тыс. тонн (+15,8%), 
ООО "Эско-Пивнич" – 3,775 тыс. тонн (+9,6 раза), ЧАО "Природные ресурсы" – 3,687 тыс. 
тонн (+2,3%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 3,275 тыс. тонн (+72%), СП "Полтавская 
газонефтяная компания" – 3,118 тыс. тонн (+17,9%), "Регал Петролеум" – 0,801 тыс. тонн (-
20,8%), ЧАО "Девон" – 0,633 тыс. тонн (-10,3%), ООО "Системойлинжиниринг" – 0,436 тыс. 
тонн (-5,4%), ООО "Восточный геологический союз" – 0,348 тыс. тонн (-9,4%), ЧАО 
"Укргазвыдобуток" – 0,322 тыс. тонн (+1,6%), ООО "Пром-энерго продукт" – 0,159 тыс. тонн 
(-5,9%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 0,144 тыс. тонн (+3,2 раза).  

 

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила добычу нефти на 11,6% (на 208,9 тыс. тонн) по 
сравнению с 2015 годом – до 1 млн 596,7 тыс. тонн, газового конденсата – на 2,5% (на 16,1 тыс. тонн), 
до 640 тыс. тонн. В том числе "Укрнафта" снизила добычу нефти на 8,4% (на 132,2 тыс. тонн) – до 1 млн 
444,9 тыс. тонн, газоконденсата – на 21,5% (на 20 тыс. тонн), до 73,1 тыс. тонн, а "Укргазвыдобування" 
– на 14% (на 16,5 тыс. тонн), до 101,5 тыс. тонн, газоконденсата – на 3,3% (на 12,8 тыс. тонн), до 380,9 
тыс. тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м снизили добычу 
нефти на 54,5% (на 60,2 тыс. тонн) – до 50,3 тыс. тонн, но увеличили газоконденсата на 9,9% (на 16,7 
тыс. тонн) – до 186 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ГПУ арештувала дожимно-компресорні станцій  
ТОВ «Карпатигаз» 

28.02.2017 
Генпрокуратурою вжито заходи для запобігання виведенню з 

робочого ладу дожимно-компресорних станцій ТОВ «Карпатигаз», що 
завдало б державі збитків в особливо великих розмірах 

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами товариства з 
обмеженою відповідальністю «Карпатигаз», як оператором за договором про спільну 
діяльність, дій щодо виведення з робочого ладу дожимно-компресорних станцій, які є 
спільною частковою власністю сторін відповідного договору, що може призвести до 
пошкодження, знищення майна та завдання збитків державі в особливо великих розмірах. 
Так, з метою запобігання завдання збитків шляхом умисного пошкодження майна, органом 
досудового розслідування до суду подано клопотання про арешт та передачу на 
відповідальне зберігання до ПАТ «Укргазвидобування» дожимно-компресорних станцій. З 
урахуванням доводів наведених у клопотанні останнє задоволено судом та винесено 
відповідне рішення. Таким чином, Генеральною прокуратурою України до завершення 
досудового розслідування у кримінальному провадженні забезпечено безперебійне 
функціонування відповідних станцій за рахунок ПАТ «Укргазвидобування», як учасника 
договору про спільну діяльність в інтересах держави.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
 

Американська компанія готова інвестувати в нафто-  
та газовидобуток України 

28.02.2017 
Заступник міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко для 

обговорення питань залучення інвестицій у нафто- та газовидобуток провела 
зустріч із представниками американської  компанії “Frontera Resources”. 

Під час зустрічі учасники обговорили можливості щодо залучення американських 
інвестицій та технологій у вітчизняну галузь нафто- та газовидобутку. Наталія Бойко 
повідомила, що укладення угод про розподіл продукції регулюється Законом України «Про 
Угоди про розподіл продукції». Також зазначила, що для організації укладення відповідних 
угод створено Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл 
продукції.  Міністр Ігор Насалик, як голова Міжвідомчої комісії, докладає максимум зусиль 
для поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення чітких та прозорих правил гри на 
ринку. Наталія Бойко звернула увагу, що умови проведення конкурсу щодо можливості 
укладення угоди про розподіл продукції є простими, єдиними для всіх учасників та 
максимально сприятливі для інвесторів, у тому числі й іноземних. Учасники зустрічі 
детально обговорили механізм та терміни  укладення угод про розподіл продукції. 
Українська сторона запевнила, що механізм передбачає прозорі умови формування 
пропозицій на адресу Кабінету Міністрів України щодо участі в конкурсі на укладення угод 
про розподіл продукції. Також представники Міненерговугілля наголосили, що для України 
цікавими були б інвестиції у пошукові роботи,  які змогли б збільшити підтверджені 
ресурси нафти та газу. Американська сторона запевнила, що зацікавлена у співпраці, з 
огляду на перспективність ділянок та має наміри шляхом інвестування створювати 
додаткову вартість як для компанії, так  і для нашої держави.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
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НАК "Нафтогаз" намерен провести независимую  
оценку египетского проекта 

28.02.2017 
НАК "Нафтогаз" планирует привлечь советника, который оценит, 

сколько компания может выручить при продаже своих активов в Египте, 
сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко. 

"Он оценит реальные предложения, сколько за этот проект готовы дать, и мы 
сравним с нашими ожиданиями", - сказал он журналистам в Киеве. По его словам, если 
оценка превысит ожидания компании, то НАК будет ставить вопрос о продаже своих 
египетских активов перед наблюдательным советом и правительством. Как сообщалось, 
"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и 
эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта – South Wadi El 
Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых 
составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, 
подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с 
одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной 
нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El -Wadi Holding Petroleum Company), с другой. Срок 
действия концессионных соглашений составляет 28 лет. "Нафтогаз Украины" в 2015 году 
увеличил добычу нефти с конденсатом в Египте на 20,7% по сравнению с 2014 годом - до 
318 тыс. тонн (2,33 млн баррелей). Производство коммерческого газа составило 192 млн 
куб. м, что в 4,8 раза больше, чем в 2014 году. По состоянию на 1 января 2015 года компания 
Ryder Scott провела независимую оценку запасов/ресурсов углеводородов филиала 
"Нафтогаза" в Египте, согласно которой общие извлекаемые запасы (подтвержденные и 
вероятные - 2Р) составляли 1,132 млн тонн нефти (8,2 млн баррелей) и 599,6 млн куб. м 
газа. В 2015 году от египетского проекта планировалось получить $67 млн и осуществить 
инвестиции на сумму $64 млн. Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2017 года 
планирует импортировать не менее 40 млн куб м газа в сутки из Европы, сообщил главный 
коммерческий директор Юрий Витренко. "Посмотрим по погоде, но из Словакии 
приблизительно 40 млн куб. м планируется, а вот Венгрия и Польша – посмотрим, потому 
что это скорее вспомогательные маршруты", - сказал он журналистам в Киеве во вторник. 
Ю.Витренко добавил, что в апреле НАК планирует существенно снизить объемы импорта 
газа. По его словам, компания планирует выйти из текущего отопительного сезона с 
запасами не менее 6 млрд куб. м, но, скорее всего, они будут выше 7 млрд куб. м. "Как 
коммерческий директор, я бы хотел продать больше газа и выйти с 6 млрд, но посмотрим", - 
отметил он. Ю.Витриенко также сообщил, что компания в части закачки природного газа в 
подземные хранилища под следующий отопительный сезон имеет такие же 
консервативные планы, как и перед текущим отопительным сезоном. Он не стал 
прогнозировать объемы импорта и ориентировочные цены на газ по импорту во втором и 
третьем кварталах 2017 года, отметив, что во многом это будет зависеть от решения 
Стокгольмского арбитража, решение которого компания ожидает в апреле текущего года.  
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Компанії "Укрнафта" спишуть багато- 
мільярдний податковий борг 

28.02.2017 
Вищий адміністративний суд України залишив в силі рішення, яким 

суд нижчої інстанції зобов'язав Державну фіскальну службу прийняти 2,061 
млрд кубометрів газу 2006 року видобутку в якості податкової застави від 
ПАТ "Укрнафта". 

У постанові суду від 30 січня зазначається, що згадані 2,061 млрд кубометрів газу 
оцінюються в 13,607 млрд гривень. Таким чином, 1 тисяча кубів газу оцінена в 6,8 тисяч 
гривень, що можна порівняти з вартістю імпортованого Україною газу з Європи. "Дане 
рішення суду дозволяє "Укрнафті" погасити податковий борг перед Державною фіскальною 
службою за рахунок зазначеного газу", - повідомив ЕП співрозмовник в Міненерго. За 
даними ЕП, в даний момент податковий борг "Укрнафти" перед ДФС перевищує 13 млрд 
гривень. Газ, про який йдеться в судовому рішенні, був видобутий "Укрнафтою" в 2006 році, 
згодом він був направлений на потреби населення, а розрахунок з "Укрнафтою" не було 
здійснено через її відмову приймати платіжки за затвердженим тарифом. Згідно із 
законодавством, чинним на той час, "Укрнафта" була зобов'язана продавати весь товарний 
газ власного видобутку "Нафтогазу" за ціною, встановленою НКРЕ, для подальшої реалізації 
ресурсу населенню. "Починаючи з 2005 року менеджмент "Укрнафти" ухилявся від 
оформлення договорів купівлі-продажу з "Нафтогазом", мотивуючи свою відмову низьким 
рівнем цін, встановлених НКРЕ", - заявляли раніше в "Нафтогазі". Також зазначалося, що 
"Нафтогаз" неодноразово висловлював готовність оформити обсяги газу "Укрнафти", 
передані для споживання населенням, за цінами, встановленими регулятором у відповідні 
періоди. Як відомо, 4 серпня 2016 року, набуло чинності рішення Окружного 
адміністративного суду, яке зобов'язало Державну фіскальну службу прийняти 2 млрд кубів 
газу в якості податкової застави від "Укрнафти". До цього представник Державної 
виконавчої служби робив спроби передати "Укрнафті" зазначений обсяг газу, намагаючись 
вилучити його з підземного сховища газу, яке управляється "Укртрансгазом". Рішення 
виконавчої служби про вилучення ресурсу стало несподіванкою для "Нафтогазу", 7 червня 
держхолдинг заявив, що акт про його передачу фіктивний. Пізніше глава "Нафтогазу" 
Андрій Коболєв заявив, що ініціює проведення засідання наглядової ради "Укрнафти", на 
розгляд якої винесе директиву для менеджменту "Укрнафти" щодо відмови від 
використання цього газу. У той же час глава "Укрнафти" Марк Роллінс наполягав на тому, 
що зазначені 2 млрд кубів газу необхідно передати в заставу ДФС для подальшої реалізації і 
погашення податкового боргу "Укрнафти". Ці вимоги співпадають з позицією одного з 
акціонерів компанії - Ігоря Коломойського. ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська 
нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", 
групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - близько 42% акцій. 
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JKX планирует за 10 лет инвестировать в Руденковское  
месторождение $660 млн   

01.03.2017 
Компания JKX Oil&Gas Plc планирует капитальные инвестиции $660 

млн в разработку Руденковского месторождения, модель которой 
предусматривает бурение 135 скважин в течение 10-летнего периода. 

"Согласно пересмотренному плану разработки месторождений для Украины, 
разработка Руденковского месторождения с использованием современного северо-
американского подхода позволит получить выручку от продажи газа на сумму более $3 
млрд по сегодняшним ценам", – говорится в биржевом сообщении компании. Как отмечает 
JKX, ранее это месторождение считалось нерентабельным, однако, по предварительным 
оценкам, оно содержит 2,8 трлн куб. футов газа (запасы категории 2С). "Использование 
современных методов разработки и завершения скважин сделает возможным добычу до 
600 млрд куб. футов газа в течение всего срока эксплуатации месторождения", – считает 
компания, уточняя, что такой прогноз построен на месторождениях Северной Америки, 
аналогичных Руденковскому по структуре и условиям отложения пород и ранее также 
считавшихся нерентабельными. JKX также уточняет, что в четвертом квартале 2016 уже 
начала выполнение плана разработки Руденковского месторождения с капитального 
ремонта скважины NN16, который был завершен 6 ноября. В сообщении отмечается, что 

финансирование останется ключевым вызовом для JKX, так как проект разработки 
месторождений в Украине намного больше, чем текущая рыночная капитализация 
компании (GBP51,41 млн). "Мы должны проявить творческий и агрессивный подход к 
финансированию этого проекта… Наши перспективы по добыче достаточно амбициозны, 
но сложно дать конкретные оценки в святи с нехваткой финансирования", – указывает 
руководство JKX. Оно добавляет, что как только будут найдены источники финансирования 
для разработки Руденковского месторождения, производственные планы и сроки будут 
уточнены и объявлены. "Монетизация активов в России и, возможно, Венгрии остаются 
потенциальными источниками финансирования для основного плана развития в Украине", 
– отмечает JKX. В отношении планов в Венгрии компания сообщает о начале бурения в 
декабре 2016 года бокового ствола на скважине Hn-2, которое было успешно завершено в 
январе 2017-го. Реализация газа началась в начале февраля в объеме 1,8 млн куб. футов в 
сутки - впервые после более чем трехлетнего перерыва. Сейчас проводится повторная 
оценка лицензий JKX в Венгрии, а также идет наработка нового плана разработки 
месторождений, который будет завершен через несколько месяцев. Что касается России, то 
компания сообщает о стабильной добыче при регулярных капитальных ремонтах и 
кислотных обработках, необходимых в суровой среде глубоких (5 тыс. м) скважин с 
высокой температурой и давлением (HTHP). "Планируем заменить некоторые 
эксплуатационные колонны на хромированные в 2017 году, на что потрачено примерно $5 
млн", – говорится в релизе. Предполагается, что это обеспечит более стабильную добычу и 
позволит несколько ее увеличить. Говоря о текущих проблемах, пришедшее к управлению 
компанией в начале 2016 года руководство JKX указывает на унаследованные налоговые 
иски в Украине. В документе уточняется, что по искам 2010 года на сумму около $10,6 млн 
(включая проценты и штрафы) дочерняя Полтавская газонефтяная компания (ПГНК) 
получила отказ в удовлетворении апелляционной жалобы в Высшем административном 
суде Украины и четыре отказа в удовлетворении апелляции в Верховном суде Украины. 
Сейчас ее апелляционный иск находится в производстве Высшего административного суда, 
также изучаются основания для повторной апелляции в Верховный суд Украины. Что 
касается исков 2015 года на сумму около $23,3 млн, то ПГНК участвует в судебном процессе, 
рассматриваемом Полтавским окружным административным судом, производство по 
которому временно приостановлено, говорится в релизе. Как отмечает JKX, после 
завершения международного арбитража по спору с Украиной о рентных платежах, в 
котором ей присудили выплатить $12,1 млн, хотя и отказали в удовлетворении основных 
требований, компания активно ищет пути решения с украинским правительством. "Мы - 
компания, занимающаяся добычей нефти и газа, поэтому с нетерпением ждем возможности 
полностью сосредоточиться на нашей основной деятельности после многолетних 
отвлекающих факторов юридического характера", – подчеркивается в сообщении. 
Отметим, крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и 
Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 
11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group – 19,92%. 
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До 2020 года «ДТЭК Нафтогаз» планирует увеличить  
ежегодную добычу газа 

02.03.2017 
Компания «ДТЭК Нафтогаз» планирует до 2020 г. увеличить 

ежегодную добычу газа до 3 млрд. кубометров, сообщил гендиректор 
компании Игорь Щуров, выступая в ходе  Украинского энергетического форума 2017. 

«Это наш вклад в реализацию планов правительства по достижению энергонезави-
симости страны», - сказал гендиректор «ДТЭК Нафтогаз», отметив, что по итогам 2016 года 
компания вышла на уровень добычи в 1,6 млрд. кубометров. И.Щуров заявил, в Украине 
существует огромный потенциал для увеличения добычи традиционного природного газа. 
По его словам, успех достижения амбициозных планов зависит от ряда факторов, в 
частности от уровня налогообложения в стране, однако компания делает серьезную ставку 
на собственные ресурсы – опыт, квалифицированный персонал и имеющиеся 
инновационные наработки. «ДТЭК Нафтогаз» планирует активно участвовать в аукционах 
по продаже нефтегазоносных участков, заявил гендиректор, выразив сожаление по поводу 
того, что перспективные площади сегодня не выставляются на открытые торги. 
Рассматривается также возможность участия в совместных проектах по разведке и добыче 
газа. По словам И.Щурова, «ДТЭК Нафтогаз» имеет бесценный опыт работы на глубинах от 
5 до 7 тыс метров. По результатам проведенных комплексных геологических исследований 
компании удалось втрое увеличить прогнозные запасы своих месторождений. «К 2020 году 
мы намерены выйти на освоение глубин свыше 7 тыс метров», - сообщил И.Щуров, добавив, 
что в планах компании - создание собственного научно-технического центра. «ДТЭК 
Нафтогаз» также намерена начать добывать нефть в Украине.  

 

Отметим, «ДТЭК Нафтогаз» – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое 
направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов компании входят ООО 
«Нафтогазвыдобування» и «Нефтегазразработка», ведущие разведку и добычу углеводородов на трех 
лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. «Нафтогазвыдобування» в 2016 году 
увеличило добычу природного газа на 25,3% по сравнению с 2015 г. – до 1 млрд 630,8 млн куб. м, 
газового конденсата – на 24%, до 56,1 тыс. тонн. … 
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ПАО "Укртрансгаз" в 2016г увеличил  

выручку в 1,5 раза   
03.03.2017 

ПАО "Укртрансгаз" в 2016 году увеличил чистый доход на 52,4% (на 
13,2 млрд грн) по сравнению с 2015 годом – до 38,4 млрд грн, сообщила 
пресс-служба оператора ГТС Украины. 

Оплата налогов в бюджеты всех уровней компанией в минувшем году составила 
почти 7 млрд грн. Уровень вложения капитальных инвестиций в 2016 году увеличился 
вдвое – до 2,5 млрд грн. Среднемесячная заработная плата сотрудников УТГ в 2016 году 
увеличилась в 1,5 раза – до 11,9 тыс. грн. В 2017 году запланировано повышения средней 
зарплаты до 16,3 тыс. грн. Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2015 году увеличил чистый 
убыток в 4,2 раза (на 2 млрд 516,108 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 3 млрд 
293,132 млн грн. Чистый доход УТГ в 2015 году возрос в 1,8 раза (на 10 млрд 926,303 млн 
грн) – до 25 млрд 191,904 млн грн. В том числе выручка от транспортировки газа составила 
23 млрд 228,2 млн грн, от подземного хранения газа – 1 млрд 552,5 млн грн, от других 
видов деятельность – 411,2 млн грн. Украина в 2016 году увеличила транзит природного 
газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 
82 млрд 200,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем 
месяце составил 8,035 млрд куб. м, в Молдову – 386,1 млн куб. м. ПАО "Укртрансгаз", 100% 
которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных 
газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 

 
Кабмин обязал Минэнергоугля и облгазы заключить 

договора эксплуатации ГРС до 10 марта   
27.02.2017 

КМУ бязал Министерство энергетики и угольной промышленности 
и облгазы до 10 марта подписать договоры эксплуатации 
принадлежащих государству газораспределительных сетей (ГРС). 

Соответствующее постановление №95 от 21 ноября обнародовано на 
правительственном веб-портале. Согласно документу, договора эксплуатации вступят в 
силу с 1 апреля. Минэнергоугля и Фонд госимущества обязаны в срок до 1 декабря 2017 
года провести инвентаризацию ГРС, а до конца декабря 2018 года – паспортизацию таких 
сетей. Постановление также содержит текст типового договора аренды ГРС, но 
предполагает, что подписывать такие договоры можно будет только с момента снятия 
законодателями запрета на передачу сетей в аренду. Помимо этого, постановление №95 
исключает ГРС из перечня имущества, передаваемого НАК "Нафтогаз Украины".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 

 
 

 
Кременчугский НПЗ возвращается на  

украинский рынок 
28.02.2017 

ПАО "Укртатнафта" намерена ежемесячно продавать 20-30 тыс. т 
бензинов и ДТ на украинском рынке в 2017 г. Часть объемов будет 
реализовано на площадке "Украинской энергетической бирже".  

«Выпуск дополнительных объемов стал возможен благодаря диверсификации 
поставок сырья, в частности импорта нефти по морю, что дает возможность нарастить 
выпуск нефтепродуктов на 30-40%», - сказал первый зампред правления "Укртатнафты" 
Алексей Плакасов. По его словам, Кременчугский НПЗ предлагает светлые нефтепродукты 
стандарта Евро-5. «Мы выбрали оптимальный инструмент сбыта - аукционы УЭБ, которые 
зарекомендовали себя в реализации нефтепродуктов украинского и зарубежного 
производства. Это будут спотовые и термовые контракты», - отметил Алексей Плакасов. 
Генеральный директор «Украинской энергетической биржи» Александр Коваленко 
подчеркнул, что биржа зарекомендовала себя на украинском рынке как доступная 
площадка для любого продавца, так и любого покупателя, а также является гарантом 
заключения сделок. «Сегодня мы работаем с четырмя сотнями Трейдеров и конечными 
покупателями. Безусловно, появление в свободном доступе дополнительного ресурса 
топлива украинского производства увеличит интерес к электронным торгам», отметил он. 
Напомним, в январе 2017 года в переработку Кременчугского НПЗ поступила нефть сорта 
Azeri Light. Согласно сообщению «Укртатнафты», планируется, что общий объем таких 
поставок на НПЗ в 2017 году достигнет 1,3 млн т. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 МЕРЕЖІ АЗС 

Компанія «Параллель» збільшила  
роздрібні продажі 

03.03.2017 
Компанія «Параллель», один з найбільших регіональних паливних 

операторів України, в 2016 році збільшила обсяги продажу пального 
через мережу АЗС на 7% у порівнянні з 2015 роком.  

Найбільший попит у роздрібних клієнтів користувався скраплений автомобільний 
газ. Зростання обсягів продажів даного виду палива склало 44%. У 2016 році «Параллель» 
продовжувала робити ставку на якість. У роздрібної мережі АЗС «Параллель», в основному, 
реалізовувалося паливо євро-5, поставлене безпосередньо з заводів Литви (49%) та 
Республіки Білорусь (45%), а також якісні нафтопродукти, вироблені в країнах СНД. У 
нетопливном сегменті компанія сфокусувалася на розвитку власного виробництва. За 
підсумками року, частка фаст-фуду та кави у виручці від нетопливной групи товарів склала 
44%. А дохід від продажу фаст-фуду в 2016 р. виріс на 76% по відношенню до 2015 року, 
дохід від продажу кави - на 27%. «Ми будемо підвищувати ефективність роботи нашого 
роздробу за рахунок запланованого комплексу заходів. Це розширення мережі точок 
заправок скрапленим газом, оптимізація паливного та супутнього асортименту, активного 
розвитку міні-маркетів і точок харчування»,- зазначила Олена Хілієнко, генеральний 
директор компанії «Параллель». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Параллель» 
 

У мережі «ОККО» запрацювали 6  
нових газових модулів 

03.03.2017 

Упродовж лютого на АЗК мережі «ОККО» введено в експлуатацію ще 6 
нових газових модулів. Таким чином станом на початок березня вже на 218 
комплексах водії можуть заправити своє авто газом. 

Враховуючи високий попит на це пальне, «ОККО» продовжує нарощувати його 
реалізацію та розвивати LPG-інфраструктуру. Одразу три нових газових модулі 
запрацювали в лютому в Херсонській області – у Новій Каховці (вул. Соборна, 28), Бериславі 
(вул. 4-ї Гвардiйської мехбригади, 26), а також у селі Петропавлівка Каховського району. 
Крім того LPG-модулі з’явилися й на АЗК «ОККО» у Києві (вул. Кiровоградська, 21-Б), у селі 
Сокільники поблизу Львова (вул. Г. Сковороди, 22) і на автошляху Київ-Харкiв-
Довжанський (333 км + 350м). Як повідомлялося раніше, упродовж 2016 року в мережі 
«ОККО» розпочали роботу 50 нових газових модулів на території діючих чи новозбудованих 
АЗК, а також 3 автономних газозаправних станції. За результатами першого в Україні 
дослідження якості скрапленого газу на АЗС, яке наприкінці минулого року провів Інститут 
споживчих експертиз у  партнерстві з інспекційною компанією «Інспекторат Україна», саме 
автогаз від «ОККО»  продемонстрував найкращі показники за більшістю нормативних 
параметрів і точністю наливу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «ОККО» 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ 
 

 
 

Выплавка стали в Украине обвалилась почти  
до 2-летнего минимума 

01.03.2017 
В январе-феврале 2017 г. украинские металлургические 

предприятия сократили выплавку углеродистой стали по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 2,4%, до 3,814 млн. т.  

Такие предварительные оценочные данные приводит Объединение предприятий 
«Укрметаллургпром». Это минимальный уровень с мая 2015 года. При этом производство 
чугуна в Украине сократилось в годовом исчислении на 8,6%, до 3,479 млн. т, общего 
проката - на 2%, до 3,336 млн. т. При этом выпуск металлургического кокса снизился на 
16,3%, до 1,809 млн. т, тогда как стальных труб возрос на 46,6%, до 161 тыс. т. Таким 
образом, показатели по выплавке стали возобновили падение, достигнув минимального 
показателя с мая 2015 года, после роста в течение трех месяцев подряд с ноября по январь. 
При этом сократился уровень среднесуточного производства стали: в феврале – 61,1 тыс. т, 
тогда как в январе – 67,8 тыс. т. Среднесуточное производство чугуна продолжило 
снижение в феврале до 55,9 тыс. т, в январе - 61,7 тыс. т, тогда как в декабре - до 62,7 тыс. т. 
В 2016 году украинские металлургические предприятия увеличили производство общего 
проката по сравнению с 2015 годом на 6,4%, до 21,410 млн. т, стали - на 5,5%, до 24,197 млн. 
т, чугуна - на 7,8%, до 23,589 млн. т.  

 

Читать полностью (табл.) >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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Метінвест у 2016 році отримав майже $45 млн  

додаткового прибутку 
27.02.2017 

Металургійні підприємства Метінвеста торік отримали майже $45 
млн додаткового прибутку від продажу нових продуктів, освоєних у 2010-
2016 рр. При цьому частка новинок 2016 року становить понад $6 млн. 

У 2016 р. освоєно виробництво 49 нових видів продукції. Основними споживачами 
новинок металопродукції у 2016 році були будівельний сектор, машинобудування і трубна 
галузь. Загалом за 2010-2016 рр. Метінвест вивів на ринок 169 нових продуктів. Сумарний 
економічний ефект від їх реалізації за цей період становить $214 млн. Цього року комбінати 
продовжать розширювати сортамент продукції для будівельної галузі й машинобудування. 
За рік планується розпочати виробництво близько 30 нових продуктів у сегментах 
гарячекатаного, холоднокатаного, оцинкованого рулонного прокату, товстолистового і 
сортового прокату. Основні зусилля будуть спрямовані на розширення сортаменту 
високоміцного прокату, а також продукції, що випускається за зарубіжними стандартами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

Fitch повысило долгосрочный РДЭ Ferrexpo до 
 уровня "B-", прогноз - "стабильный"   

28.02.2017 
РА Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Ferrexpo plc 
(Великобритания) до уровня "B-" с "CCC". 

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, прогноз по долгосрочному РДЭ "стабильный". 
Агентство, кроме того, повысило краткосрочный РДЭ компании до уровня "B" с "C". Рейтинг 
возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу сохранен на уровне "RR4". 
"Повышение рейтингов связано с улучшением уровня ликвидности компании до $145 млн 
по состоянию на конец 2016 года с $35 млн на конец 2015 года. Поддерживающим 
фактором также выступает стабильная генерация компанией свободных средств в связи с 
более высоким, чем ожидался, ростом цен на железную руду и премиальные окатыши в 
2016 году. Таким образом, агентство ожидает, что Ferrexpo сможет погасить имеющийся 
долг на $528 млн с погашением в 2017-2018 годах из существующего остатка денежных 
средств в сумме $126 млн и генерируемого свободного денежного потока", - отмечено в 
пресс-релизе. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. 
Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных 
железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является 
крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие 
производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. В 2016 году она произвела 
11,2 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются 
сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских 
стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Ferrеxpo plc владеет 
100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского 
ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
Антикоррупционная программа ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» заняла  

первое место среди украинских компаний 
28.02.2017 

Антикоррупционная программа ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
заняла первое место среди украинских компаний в рейтинге 
международной организации Transparency International.  

Рейтинг прозрачности 100 украинских частных и государственных компаний 
составлен на основании аналитического исследования «Прозрачность корпоративной 
отчетности», которое провели эксперты Transparency International Украина. Проведенное 
исследование было направлено на оценку уровня прозрачности украинских компаний и 
внедрения антикоррупционных мер. Антикоррупционные программы ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» и ООО «ДТЕК», открыто опубликованные на собственных 
веб-сайтах компаний, названы лучшими в рейтинге и отвечают вопросам исследования на 
93 %. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» придерживается политики нулевой терпимости к 
коррупции в любых её формах и проявлениях. В 2015 г. на предприятии была принята 
антикоррупционная программа , которая объединяет следующие корпоративные 
стандарты предприятия в сфере борьбы с коррупцией: кодекс делового поведения – нормы 
профессиональной этики работников; положение по борьбе с коррупцией; которое 
содержит детальные инструкции в отношении соблюдения антикоррупционного 
законодательства; процедура получения и предложения подарков и развлечений; 
процедура антикоррупционной комплексной проверки; политика о конфликтах интересов; 
политика информирования руководства о нарушениях. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
постоянно развивает культуру добросовестного поведения, которая бы выходила за рамки 
формальности и стимулировала работников компании придерживаться требований 
законодательства и корпоративных стандартов, в том числе антикоррупционных. … 

 
 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
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ИСД назвала потери АМК, ДМК и заводов в ЕС от  

ж/д блокады за две недели 
28.02.2017 

 «ИСД» назвала производственные и финансовые потери Алчевского и 
Днепровского меткомбинатов, а также прокатных заводов в ЕС от блокады 
железнодорожных путей в зоне АТО в период с 13-26 февраля. 

ИСД напоминает, что с 13 февраля 2017 года Алчевский меткомбинат, Алчевский 
коксохимический завод и ЧАО «Экоэнергия» полностью прекратили свою 
производственную деятельность. «На указанных предприятиях в Алчевске полностью 
прекращено производство чугуна, стали, проката, металлургического кокса и 
электрической энергии», - говорится в сообщении. Как подчеркнули в корпорации, 
Алчевский меткомбинат за время вынужденного простоя с 13 по 26 февраля 2017 года не 
произвел 85,4 тыс. т чугуна, 92,8 тыс. т стали, 59,5 тыс. т товарного сляба, 26,3 тыс. т 
металлопроката, 77 тыс. т металлургического кокса. Кроме того, АМК не осуществил 
поставки товарного стального сляба в адрес европейских потребителей на общую сумму 
около $24,1 млн. валютной выручки, металлопроката на общую сумму около $13 млн. 
валютной выручки. Более того, Алчевский меткомбинат за неделю не поставил 43,8 тыс. т 
металлургического кокса в адрес Днепровского меткомбината, что «уже привело и 
продолжает приводить к падению объемов производства предприятия вплоть до 
возможности полной остановки производства». АМК также не смог закупить сырье, товары, 
услуги у украинских поставщиков на общую сумму около 1,1 млрд. грн., включая 189,1 млн. 
грн. налога на добавленную стоимость. При этом, как отмечают в ИСД, Днепровский 
меткомбинат с 13 по 26 февраля не произвел 91 тыс. т чугуна и 95,7 тыс. т квадратной 
стальной заготовки, а также не осуществил поставки 95,7 тыс. т квадратной стальной 
заготовки на внешние рынки на общую сумму около $35 млн. валютной выручки. Кроме 
того, ДМК не смог закупить сырье, товары, услуги у украинских поставщиков на общую 
сумму около 962 млн. грн., включая 160,3 млн. грн. налога на добавленную стоимость. В 
свою очередь, ЧАО «Экоэнергия» не произвело 16,6 мегаватт электрической энергии из 
вторичных металлургических газов. «Днепровский меткомбинат, который расположен в 
Каменском Днепропетровской области, находится фактически на грани остановки 
производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок металлургического 
кокса из Алчевска. После полной остановки работы Алчевского МК и «Алчевсккокса», а 
также принимая во внимание нестабильную работу целого ряда коксохимических 
предприятий страны, в Украине на данный момент сложилась критическая ситуация с 
обеспечением металлургических предприятий металлургическим коксом – абсолютно 
необходимым ресурсом для производства», - констатируется в пресс-релизе. В ИСД 
подчеркивают, что предприятия корпорации – это важнейшие элементы экономики и 
инфраструктуры государства в целом, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. 
«Люди, которые сейчас занимаются блокированием работы промышленных предприятий, 
очевидно, просто не в состоянии адекватно оценить те негативные последствия для 
государства и для граждан, которые будут только накапливаться с каждым днем простоя. 
Промышленность – это сложные и неразрывные производственные и логистические 
цепочки интеграции и взаимозависимости между предприятиями. Совершенно очевидно, 
что дальнейшая блокировка деятельности промышленных предприятий ведет государство 
к макроэкономической турбулентности, последствия которой ощутит абсолютно каждая 
украинская семья в самой ближайшей перспективе. Сокращение рабочих мест, увольнения, 
падение экспорта, падение валютной выручки, девальвация национальной валюты – это 
очевидный список последствий дальнейшей блокировки деятельности наших 
предприятий», - сказано в сообщении. ИСД также призвала Кабмин, Министерство 
финансов, Государственную фискальную службу, Министерство экономики 
незамедлительно обратить внимание на абсолютно катастрофическое состояние процесса 
возмещения налога на добавленную стоимость перед Днепровским меткомбинатом.  

 

Читать полностью >>>  
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Evraz в 2017 году намерен нарастить поставки  
коксующегося угля в Украину в 1,5 раза   

02.03.2017 
Evraz в 2016 году увеличил поставки коксующегося угля в Украину 

на 42% – до 2 млн тонн и планирует нарастить их до 3 млн тонн в 2017 
году, говорится в годовом отчете компании. 

"Стратегическая цель Группы состоит в максимизации доли на рынке в России и 
Украине со сближением формулы экспортной цены к бенчмаркам твердых коксующихся 
углей", – говорится в документе. Согласно ему, по итогам 2016 года доля Evraz на 
украинском рынке достигла 12%, а в нынешнем году компания намерена увеличить ее до 
20%. В отчете также говорится, что после падения выручки в Украине с $333 млн в 2014 
году до $242 млн в 2015 году, в 2016 года она выросла до $296 млн. Evraz также сообщил, 
что в октябре 2016 года заключил контракт на продажу "Евраз Южкокс" (бывший 
"Баглейкокс") с уплатой в рассрочку отдельными платежами до августа 2017 года. 
"Завершение сделки требует выполнения нескольких условий, которые не полностью 
находятся под контролем сторон сделки. Руководство считает, что соглашение еще не 
стало безусловным и продолжают рассматривать "Евраз Южкокс" как актив, 
удерживаемый для продажи в финансовой отчетности", – говорится в документе. Согласно 
ему, полученные в рамках сделки платежи в финотчетности классифицируются как 
"авансы, полученные от клиентов". В отчете уточняется, что основными активами Evraz в 
Украине являются "Евраз-Днепровский металлургический завод" (доля Evraz в нем 
увеличилась в минувшем году с 96,94% до 97,73%), коксохимический завод "Евраз Южкокс" 
(94,96%) и горнорудное предприятие "Евраз Сухая Балка" (99,42%), специализирующееся 
на добыче железной руды подземным способом. Evraz в 2016 году увеличил EBITDA на 7,2% 
по сравнению с 2015 годом - до $1,542 млрд, а выручка группы по итогам года достигла 
$7,713 млрд, снизившись на 12% по сравнению с 2015 годом. По итогам 2016 года Evraz 
получил чистый убыток в размере $188 млн против убытка в $719 млн годом ранее. Убыток 
в основном обусловлен обесценением активов ($465 млн), поясняет компания. Общий долг 
группы за год снизился на 11,3% - до $5,961 млрд, чистый долг - на 10,2%, до $4,802 млрд. 
Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих 
акций), Александр Абрамов (20,15% и 21,38%), Александр Фролов (10,06% и 10,68%), 
Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер 
(2,91% и 3,09%). 
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ЗЖРК осваивает новые горизонты с запасами  
руды свыше 68 млн т. 

03.03.2017 
ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" осуществил третий 

перепуск скипов, который обеспечивает добычу железной руды в этажах 840 
– 1140 м с запасами руды свыше 68 млн тонн.  

Строительство осуществлялось на основании утвержденного к производству в 2004 
году проекта "Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и отработка Южно-Белозерского 
месторождения ниже горизонта 840 м", разработанного ГП "УкрНИИпроект" (г. Киев). В 
ходе реализации проекта ЗЖРК провел работы по углубке центральной группы стволов, 
строительству и оснащению технологическим оборудованием дробильно-дозаторного 
комплекса и перепуску скипов по рудовыдающим стволам на новые, более глубокие 
горизонты. Это уже третий перепуск скипов в истории ЗЖРК. Первый был осуществлен в 
1984 году, второй – в 2000 г. Окончание строительства дробильно-дозаторного комплекса 
грузового ствола № 1 в этаже 898-1140 м, выполнявшееся с 2004 года, завершает первый 
этап реконструкции Запорожского железорудного комбината, которая обеспечивает 
компенсацию выбывающих мощностей по добыче железной руды в этажах 301-840 м 
Южно-Белозерского месторождения и их наращивание для обеспечения, в дальнейшем, 
устойчивой добычи в объеме 4,5 млн. тонн в год. ЗЖРК осваивает новые горизонты с 
запасами руды свыше 68 млн т. Суммарные капитальные вложения по первому этапу 
проекта "Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и отработка Южно-Белозерского месторождения 
ниже горизонта 840 м" составляют более 1 млрд 570 млн грн, без учета НДС. При перепуске 
скипов применялось оборудование украинских и зарубежных производителей. Для 
сохранения существующего объема полезной грузоподъемности скипов применены 
облегченные канаты компании BRIDON International GmbH (Германия), также была 
выполнена модернизация подъемной машины № 5, что увеличило ее мощность на 20%. 
Этот комплекс мероприятий позволил увеличить грузоподъемность скипов до 24,7 тонн. 
ЗЖРК осваивает новые горизонты с запасами руды свыше 68 млн т. В рамках проекта по 
строительству дробильно-дозаторного комплекса в этаже 898-1140 м пройдено 5770 п.м 
горных выработок, уложено в крепь выработок и фундаменты оборудования 12570 м3 
бетона, закреплено торкрет-бетоном 2900 п.м выработок; уложено 2514 м рельсовых путей, 
установлено 22 стрелочных перевода. В ходе строительства ДДК смонтировано и введено в 
эксплуатацию оборудование рудной и породной цепочки. В частности, перепускные 
устройства, породные вагоноопрокидыватели, рудные опрокидыватели. Камеры 
опрокидывателей оборудованы кранами грузоподъемностью 10 тонн, пластинчатыми 
питателями и ленточными подборщиками просыпи. Породные опрокидыватели на гор. 940 
и 1040 м оборудованы современными гидравлическими бутобоями Rammer компании 
Sandvik, Швеция. На горизонте дробления 1065 м выполнен монтаж щековой дробилки 
производства Altа (Чехия), инерционного грохота "Сибтехник" (Германия), пластинчатого 
питателя с подборщиком просыпи, мостового крана грузоподъемностью 32/5 тонн, 
системы аспирации загрязненного воздуха. Также для обеспечения откачки грунтовых вод 
на горизонте 1140 м построена насосная. Для электроснабжения технологического 
оборудования выполнена реконструкция ЦРП горизонта 940 м и построены ЦПП 1040 м и 
ЦРП 1140 м. В связи с вводом в эксплуатацию дробильно-дозаторного комплекса, 
перепуском скипов и открытием новых горизонтов будут созданы дополнительно 152 
рабочих места. Одновременно со строительством новых горизонтов на Южно-Белозерском 
месторождении ЗЖРК реализовал еще целый ряд крупных проектов, в их числе 
"Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие Переверзевского месторождения"…. 
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Авдеевский коксохим работает  
в убыток 

01.03.2017 
Авдеевский коксохимический завод, входит в группу Метинвест, 

работает с февраля месяца 2017 года в убыток. Об этом podrobnosti.ua 
заявил директор завода Муса Магомедов. 

"Недостаток энергомощностей завода приводит к тому, что мы работаем в убыток. 
Если к нам будет ехать уголь, то это будет только чревато для завода, потому что цена угля 
завышена в три раза. Соответственно, мы работаем себе в убыток, как долго это 
продлиться - отдельный вопрос. Мы вынуждены работать на пониженном производстве. 
Ведь, чем больше мы будем производить, тем больше ущерба. В марте убытки завода 
только возрастут", - заявил директор. Также Магомедов отметил, что пока жителям 
Авдеевки и украинцам в целом ничего не грозит, подача электроенергии и тепла 
продолжается. "У нас есть два сдерживающих фактора - это уголь и электроенергия НКТ. 
Другого варианта для ввода энергии в Авдеевку нет", - рассказал podrobnosti.ua Муса 
Магомедов. Также директор Авдеевского коксохимического завода добавил, что сегодня 
будет подписан приказ о сокращении персонала.  

 

Читать полностью >>>  
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Evraz продал «Южкокс» - отчет  
компании 

01.03.2017 
Компания Evraz в 2016 г. начала сделку по продаже коксохимичес-

кого завода «Южкокс», расположенного в городе Камянское (Украина), 
говорится в финансовом отчете материнской компании Evraz plc. 

«В октябре 2016 года Evraz заключил соглашение на продажу завода «Евраз 
Южкокс». Оплата производится несколькими частями до августа 2017 года», - сказано в 
документе. При этом в отчете не указывается, кто стал покупателем коксохимического 
завода. «Завершение этой трансакции требует выполнение нескольких условий, которые 
не зависят полностью от участников сделки», - подчеркивается в сообщении. При этом 
отмечается, что менеджмент Evraz считает, что соглашение еще не стало безусловным и 
продолжает относиться к «Евраз Южкоксу», как к активу, выставленному на продажу в 
финотчетах. А уже полученная часть средств за это предприятие от покупателя 
классифицируется как «авансы от заказчиков» в отчете о финансовом положении. «На фоне 
неопределенности по завершению сделки, аудиторский комитет компании принял данное 
предложение менеджмента», - констатируется в документе. Напомним, что в январе 2017 
года Evraz объявил о переходе «Евраз Южкокса» с 4 квартала 2016 года на толлинговую 
схему поставок. При этом генеральный директор предприятия Сергей Бурылин уволился с 
должности по согласию сторон. Бизнес-портал UAprom в середине февраля 2017 года 
сообщил, что «Евраз Южкокс» поставляет изготавливаемую продукцию только на 
Днепровский меткомбинат, входящий в корпорацию ИСД. Отгрузки составляют 1,15 тыс. т 
в сутки, что соответствует порядка 34-35 тыс. т в месяц. Это позволяет обеспечить работу 
всего одной доменной печи №1-М на метпредприятии. 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Назначен и. о. предправления  
ОГХК 

01.03.2017 
МЭРТ 27 февраля назначило на должность и.о. председателя 

правления ПАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) 
первого заместителя председателя правления Александра Гладушко. 

На должности и. о. предправления Гладушко назначен на время отстранения 
Руслана Журило с должности и. о. предправления предприятия. Напомним, 25 января 
Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. председателя «ОГХК» Руслана 
Журило, который может быть причастен к нанесению убытков компании на сумму более 
300 млн гривен. В прошлом году тогдашний глава МЭРТ Айварас Абромавичус добивался 
его увольнения с должности. Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай 
Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это 
опровергал. В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности 
продажипродукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und 
Industriemanagement AG. По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер 
также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft 
mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко 
утверждает, что Bollwerk является «прокладкой» и она связана с Мартыненко. Последний 
отрицал это, признавая лишь, что знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда он был 
заместителем директора Восточного ГОКа. Во вторник появилась информация, что 
ВостГОК в январе возобновил закупку концентрата урана у НАК «Казатомпром» через 
австрийского посредника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.  

 

Читать полностью >>>  
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Справа «ЗТМК»: контракт із директором  
варто розірвати 

01.03.2017 
НАБУ пропонує ФДМ розірвати контракт із директором ТОВ 

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» (51% акцій належать 
державі), якого обвинувачують у розтраті понад 492 млн грн підприємства.  

Відповідний лист за підписом Директора НАБУ Артема Ситника надіслано 27 лютого. 
У листі, з-поміж іншого, вказується на те, що директор ТОВ «ЗТМК» порушив низку пунктів 
контракту, укладеного з ним Фондом держмайна. Йдеться, зокрема, про забезпечення 
високоприбуткової діяльності, ефективного використання й збереження майна, 
проведення модернізації підприємства. Бюро пропонує ФДМУ провести аналіз фінансово-
економічних показників діяльності ТОВ «ЗТМК», вжити заходів контролю щодо 
використання і збереження  фінансових ресурсів підприємства та досягнення мети його 
створення, в тому числі щодо використання інвестиційних коштів, залучених для технічної 
модернізації виробництва. Нагадуємо, детективи НАБУ встановили, що впродовж 2014-
2015 років на модернізацію виробництва ТОВ «ЗТМК», відповідно до договору про 
заснування, компанія-співвласник «TOLEXIS TRADING LIMITED» виділила 880 млн грн. 
Однак, директор ТОВ «ЗТМК», зловживаючи службовим становищем та увійшовши у змову 
з групою осіб, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (понад 492 
млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Розслідування за наведеними фактами 
детективи Бюро розпочали в червні 2016 року. У вересні 2016 року директору ТОВ «ЗТМК» 
повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального 
кодексу України. Пропозиція Бюро щодо розірвання контракту з директором ТОВ «ЗТМК» є 
обов'язковою для розгляду ФДМУ впродовж 30 днів. Адже, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 17 
Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», НАБУ має право 
надсилати органам державної влади рекомендації щодо усунення причин і умов, які 
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: САП оскаржила повернення господарським 
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Кременчугский завод технического углерода 2016 г. 
получил 25,9 млн грн.. чистой прибыли 

01.03.2017 
Кременчугский завод технического углерода в 2016 году получил 25,9 

млн грн чистой прибыли, против 4,4 млн грн полученных по итогам 2015 года. 
Об этом сообщает портал kg.ua 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, активы предприятия на 1 января 2017 года 
составили 252,3 млн грн, текущие обязательства – 52,9 млн грн, общая дебиторская 
задолженность составила 113,5 млн грн. ПАО «Кременчугский завод технического 
углерода» (Полтавская обл.) специализируется на производстве технического углерода 
(сажа). Завод выпускает технический углерод, используемый в шинной и 
резинотехнической промышленности, а также в лакокрасочном производстве. Большую 
часть продукции завод экспортирует за границу. Покупателями продукции являются 
ведущие мировые производители шин Michelin (Франция), Goodyear Tire & Rubber Co. 
(США), Continental AG (Германия) и другие. Около 49% акций ПАО «Кременчугский завод 
технического углерода» летом 2008 года выкупили представители группы Константина 
Жеваго. Более 50% акций предприятия контролирует Мирослав Балдис. 

 

Читать полностью >>>                                                                                        © Олег Булашев 
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Одесский припортовый завод  

возобновил работу 
02.03.2017 

ПАО «Одесский припортовый завод» (ПАО «ОПЗ» или ОПЗ), который 
не работал два месяца, возобновил работу. Об этом сообщил первый 
заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков. 

"Пока задействована давальческая схема, но отрабатываем все возможные 
варианты", - написал он в фейсбуке. Предприятие было остановлено из-за высокой цены 
природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины". По состоянию на конец декабря 
2016 г. ОПЗ задолжал "Нафтогазу" около 1,5 млрд грн. Чтобы предприятие смогло 
выплатить долг "Нафтогазу", Кабмин решил остановить завод и сдать его в аренду. На 
сайте Фонда госимущества подтверждается возобновление работы ОПЗ. 24 января ФГИ 
сообщил, что предлагает потенциальным партнерам и инвесторам предоставить 
предложения по возобновлению работы предприятия. Среди возможных вариантов 
рассматривались варианты передачи комплекса в аренду, передачи в управление, 
сотрудничество с давальческим сырьем. По результатам рассмотрения вариантов, 
поступивших в ФГИ, был избран две компании одной группы: "ЭРУ Трейдинг" и ERU 
Management Services LLC, которые предоставили лучшее предложение по возобновлению 
работы завода по давальческой схеме. Они были готовы начать работу быстрее всех, уже с 1 

марта. Сейчас между группой "ЭРУ" и ФГИ подписано рамочное соглашение, которое будет 
пересматриваться каждый месяц. "Рамочное соглашение предусматривает, что до 18 числа 
стороны согласовывают объем давальческого сырья. Если кто-то предложит лучшее 
предложение - мы заключим контракт с ними. Также рассматриваем варианты аренды. 
Отдельный случай - если нам предложат хорошее финансовое предложение на долгий срок. 
Если кто-то готов удвоить доходность предприятия и заключить контракт на год, такое 
предложение будет в приоритете. На рынке минудобрений есть спады и пики, поэтому 
лучший вариант тот, который покрывает все эти колебания", - заявил по этому поводу 
глава ФГИ. Компания "Энергетические ресурсы Украины" создана в 2014 г. бывшим 
коммерческим директором ДТЭК Андреем Фаворовым. "ЭРУ Трейдинг" - это торговая 
компания группы Фаворова. ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и 
просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - 
терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является 
конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Фонд государственного 
имущества, в управлении которого находится ОПЗ, в 2016 г. дважды пытался продать его, 
но желающих купить завод не нашлось. 

 

Читать полностью >>>  
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Українська делегація обговорює з ЄС в Брюсселі  
розвиток автопромисловості 

03.03.0217 
Українська делегація на чолі з першим віце-прем’єром Степаном 

Кубівим початку в Брюсселі переговори з ЄС про співпрацю в області 
промисловості. Про це повідомляє портал uprom.info 

Мова буде йти про регуляторному зближенні з фокусом на участь в європейських 
колах створення доданої вартості, про промислове аутсорсингу, про залучення України до 
програм Horizon 2020 і COSME, про обмін технологіями. В рамках діалогу 1 і 2 березня 
проходять засідання таких робочих груп: про усунення технічних бар’єрів в торгівлі, про 
малий і середній підприємництво, про співпрацю в космічній галузі, про державні закупівлі, 
про автомобілебудування. "Інтеграція України в європейський простір означає зближення в 
багатьох сферах і галузях. Сьогодні на порядку денному – промисловість … Україні важливо 
стати частиною великої промислової сім’ї ЄС, щоб продовжити трансформацію економіки з 
сировинної на високотехнологічну інноваційну індустріальну модель", – цитують в 
Мінекономіки свого керівника, першого віце-прем’єра Степана Кубіва. Заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі України – продавці Наталія Микольська відзначила, що 
сьогодні ЄС є головним торговим партнером України, торгівля з яким зростає. "Для нас 
важливим є зростання в секторах з високою доданою вартістю – а це наша промисловість. 
Тому напрацювання робочих груп будуть сприяти власне інтеграції українських компаній в 
ці ланцюги за рахунок застосування європейських стандартів у промвиробництво України 
та отримання відповідної сертифікації; взаємовигідного доступу сторін на ринки 
державних закупівель ; розвитку співпраці українських і європейських МСП, а також 
розширення співпраці в космічній галузі", – зазначила Микольська. 

 

Читати повністю >>> 
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Президент: Настав час нагадати усьому світові, що Україна  
є машинобудівною державою 

03.03.0217 

Україна має потужні машинобудівні підприємства і зараз саме час 
для їх модернізації і розвитку задля випуску якісної, конкурентної 
продукції. Про це заявив Президент під час відвідання ПАТ «ХТЗ». 

«Україна є машинобудівною державою. Настав час нагадати про це в усьому світі», - 
наголосив Глава держави під час спілкування з працівниками підприємства. Він нагадав, що 
у 2016 році економіка країни почала демонструвати зростання, зокрема в IV кварталі - на 
4,7%. Яскравим прикладом цього зростання Президент назвав і відновлення роботи 
Харківського тракторного заводу. Він повідомив, що новий інвестор, який отримав 
підтримку від керівництва держави та області, не лише погасив заборгованість по 
заробітній платі робітникам заводу, але й вклав 150 млн грн. у закупівлю комплектуючих. 
Початок роботи заводу позитивно вплинув і на інші підприємства галузі, адже 80% 
комплектуючих також виробляються суміжними підприємствами. Це дає роботу не лише 2 
тисячам харків’ян безпосередньо на заводі, але й десяткам тисяч машинобудівників, які 
постачають ці комплектуючі, констатував Петро Порошенко. З метою стимулювання 
вітчизняного машинобудування, за дорученням Глави держави, Урядом було запроваджено 
нову бюджетну програму компенсації вартості тим сільхозвиробникам, які купують 
українські трактори. «Майже 600 млн грн. спрямовано з державного бюджету на цю 
програму і вже не 15%, а 20% вартості трактора компенсується для того, щоб реалізувати 
головний принцип: "купуйте українське" Бо це якість, підтримка виробників і підтримка 
держави», - наголосив Петро Порошенко. Глава держави також висловив переконання, що 
за відновленням роботи заводу слідуватиме модернізація виробництва, використання 
сучасних комплектуючих і, як наслідок – випуск якіснішої та сучаснішої продукції. «Ми 
говорили про те, що в нас буде кредитна програма з боку наших китайських партнерів для 
постачання продукції машинобудування, що може зробити синергію для того, щоб це було і 
по кишені українському фермеру, і сприяло завантаженню українських машинобудівників. 
Приємно, що сьогодні ці новини не лише для харківського тракторного заводу», - зазначив 
Петро Порошенко. Він також нагадав, що раніше машинобудування в Харкові асоціювалося, 
зокрема із багаторічною заборгованістю по зарплаті, з цехами, які стоять, і виробництвом, 
яке не працює на заводах ім.Малишева та Конструкторськими бюро ім. Морозова. Але два з 
половиною роки тому Президентом було поставлене завдання: підприємства 
«Укроборонпрому» будуть працювати на оборону країни в три зміни. «Заїдьте зараз на 
завод Малишева. Подивіться як змінилася ситуація – люди вперше за багато років 
отримують зарплату, мають чітку виробничу програму, затверджений бюджет оборони і 
безпеки», - підкреслив Глава держави. Президент особливо акцентував увагу на 
необхідності завоювання нових ринків для української продукції. Глава держави 
підкреслив, що зростання виробництва збільшує бюджетні надходження. Так, за січень 
2016 року Україна зібрала податків на 30 млрд гривень, за січень 2017 року, відповідно до 
попередніх даних, – 68 млрд гривень. «Про що це свідчить? Це детінізація, бо економіка в 
два рази не зросла, як би ми не старалися. Але ті гроші, які раніше йшли в корумповані 
канали, на фінансування тіньових оборудок зараз заведені до державного бюджету, 
працюють на оборону і безпеку, на розвиток, на підвищення соціального забезпечення 
людей», - наголосив він. Президент також назвав пріоритетним завданням забезпечення 
політичних умов для реформування економіки і проведення реформ. За його словами, 
вдалося скоротити інфляцію, зростають золотовалютні резерви держави, наводиться лад в 
банківській системі. … 
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ПАО "Мотор Сич" в 2016г сократила 

чистую прибыль на 36,4% 
01.03.2017 

Чистая прибыль ПАО "Мотор Сич" в 2016 году составила 2 млрд 
186,516 млн грн, что на 36,4% меньше показателя 2015 года (3 млрд 
435,786 млн грн), такие данные опубликовала компания.  

Согласно объявлению о назначенном на 30 марта ежегодном собрании акционеров, 
нераспределенная прибыль по итогам минувшего года увеличилась на 15,7% - до 15 млрд 
662,898 млн грн. В соответствии с повесткой дня, акционеры рассмотрят вопрос 
распределения прибыли по итогам работы предприятия в 2016 году и утвердят размер 
дивидендов за минувший год, предложенный наблюдательным советом. Предполагается 
также переизбрать наблюдательный совет. Согласно обнародованным данным, активы 
"Мотор Сичи" в 2016 году выросли на 22,7% - до 25,06 млрд грн, в том числе основные 
средств и инвестиционная недвижимость - на 8,7%, до 6,06 млрд грн, запасы - на 28,6%, до 
13,14 млрд грн, денежные средства - на 87,3%, до 2,32 млрд грн. Компания указывает, что ее 
собственный капитал в минувшем году увеличился на 14,8% - до 16,62 млрд грн, 
долгосрочные обязательства - почти в 2,6 раза, до 3,13 млрд грн, текущие обязательства и 
обеспечение - на 12,3%, до 5,31 млрд грн. В соответствии с объявлением, среднее 
количество работников в 2016 году сократилась на 3,7% - до 25,24 тыс. человек.  

 

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной 
техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 
стран мира. Компания в январе-сентябре 2016 г. уменьшила консолидированную чистую прибыль по 
МСФО на 25,72 по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 1 млрд 883,61 млн грн. Ее чистый 
доход сократился на 28,3% - до 7 млрд 536,34 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
СНПО сделает крупную партию запчастей 

для украинских АЭС 
27.02.2017 

ПАО «Сумское НПО» взяло на себя новые контрактные обязательства 
перед четырьмя отечественными атомными электростанциями: 
Хмельницкой, Ровенской, Запорожской и Южно-Украинской.  

Сумские машиностроители должны изготовить солидную партию запасных частей к 
насосному оборудованию различных видов. Как информирует ведущий менеджер 
управления по продажам Елена Бала, договора охватывают выпуск деталей к питательным 
насосам типа ПЭА 65-50 и ПЭА 850-65, конденсатным насосам КСВа 1000-190, КСВа 900-180, 
КСВа 1500-120, а также главным циркуляционным насосам ГЦН-195М. В целом – более 2400 
единиц запчастей, которые будут применены при проведении плановых ремонтов на 
станциях. Детали ожидают на вышеназванных АЭС в течение марта-августа 2017 года. 
«Нынешние соглашения – яркий пример активной коммуникации между потребителями и 
производителями на национальном уровне. Мы и в дальнейшем будем прилагать все 
усилия, чтобы наше сотрудничество, зародившееся еще в 90-х годах, активно развивалось. 
Предпосылки для этого довольно-таки благоприятные », – отметила Елена Владимировна. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «Сумское НПО» 
 
 

ЗТР принял участие в электротехнической 
выставке в Дубаи 

28.02.2017 
ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) приняло участие в 42-й 

Международной энергетической и электротехнической выставке 
«Middle East Electricity 2017» (MEE 2017).  

Мероприятие проходило в выставочном комплексе Dubai International Exhibition 
Centre. В рамках проведения выставки представители отдела продаж ПАО «ЗТР» совместно 
с компанией «ЗТР-Энеста» провели ряд встреч как с новыми партнерами (генподрядными 
организациями, консалтинговыми компаниями, поставщиками  комплектующего и 
технологического оборудования для трансформаторостроения и пр.), так и с постоянными 
заказчиками, обсуждая текущие проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества на 
рынке Ближнего Востока. Участие в MEE 2017, крупнейшей электроэнергетической 
выставке на Ближнем Востоке, дает возможность укрепить позиции нашего предприятия 
на данном рынке, а также завязать новые деловые контакты, показать свое присутствие и 
выгодно использовать Ближневосточные компании, нацеленные на рынки ОАЭ, 
Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Омана и Катара, а также Ливана и Иордании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «Запорожтрансформатор» 
 

АЕС Пакш прийняла  
обладнання 

03.03.0217 
У лютому 2017 року представники АЕС Пакш (Угорщина) 

здійснили приймання обладнання для модернізації турбіни К-220-44. 
Про це повідомляє прес-центр ПАТ "Турбоатом". 

Зокрема, замовнику були здані всі позиції обладнання для турбін блоку №1, 
включаючи діафрагми, корпуси ущільнень, кінцеві ущільнення та ін. За підсумками 
приймання сторони підписали протокол про відповідність всіх параметрів, що 
контролюються, вимогам контракту. Після упаковки обладнання буде відвантажено на 
електростанцію. У травні замовнику планується відвантажити модернізовані ротори 
високого тиску. Робота над контрактом триває, терміни поставки обладнання - до 2018 
року. Два контракти з АЕС Пакш підприємство уклало в 2015 році. Відповідно до першого 
"Турбоатом" здійснить модернізацію восьми турбін К-220-44 номінальною потужністю 220 
МВт на всіх чотирьох блоках електростанції. Модернізація спрямована на приріст 
потужності, збільшення міжремонтного періоду і терміну служби турбін. Другий контракт 
передбачав поставку 12 рядів робочих лопаток низького тиску останнього ступеня турбін 
для АЕС Пакш, які були відвантажені в 2016 році.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ "Турбоатом" 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Український виробник фільтрів для очищення  

питної води отримає від ЄБРР $5 млн 
01.03.2017 

Відповідну угоду підписали 1 березня 2017 року директор 
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні Шевкі 
Аджунер та Андрій Мітченко, виконавчий директор компанії «Екософт». 

Кредитні кошти видані компанії-виробнику на 5 років в рамках інвестиційної 
програми 2017-2022 по фінансуванню малого та середнього бізнесу в Україні. За словами 
виконавчого директора компанії «Екософт» на ці кошти заплановано придбати виробниче 
приміщення площею 3000 кв. м., додатково побудувати нові склади та розширити існуючі 
потужності загальною площею 7300 кв. м. Також компанія запустить виробництво 
фільтруючих мембран, які мають стати якісною альтернативою імпортним фільтрам води. 
Компанія-виробник займає близько 40 % українського ринку фільтрів для очищення 
питної води в домашніх умовах та експортує свою продукцію в більше 50 країн світу. 
Основне виробництво зосереджено в місті Ірпінь (Київська область). Додатково, в офісі 
ЄБРР повідомили, що в рамках фінансування малого та середнього бізнесу перевага 
надається бізнесу у сфері «зеленої» економіки, який працює від двох років, має в своєму 
штаті більше 10 осіб та понад 50 % компанії належить українським власникам.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
 

 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕДИЦИНИ 

 
Харьковский "Точмедприбор" в 2016 г. увеличил  

чистую прибыль более чем в 5 раз 
27.02.2017 

Производитель медицинского оборудования ПАО "Харьковский завод 
"Точмедприбор" по итогам 2016 увеличил чистую прибыль до 309 тыс. грн, 
что 5,6 раза больше, чем в 2015 году - 55 тыс. грн. 

Согласно сообщению наблюдательного совета о проведении очередного годового 
общего собрания акционеров, которое состоится 10 апреля, собственный капитал 
компании за отчетный период увеличился на 309 тыс. грн (0,29%) - и составил в общей 
сумме 107,462 млн грн. Кроме того, ряд акционеров компании сообщили о намерении 
приобрести простые именные бездокументарные акции общества. В частности, Ирина 
Григорьева планирует приобрести 23,8 млн акций общей номинальной стоимостью 5,9 млн 
грн. В настоящее время владеет 39,9 млн шт. простых именных бездокументарных акций 
(стоимость 10 млн грн), что составляет 9,9% уставного капитала. Сергей Самокиш также 
владеющий 9,9% акций уставного капитала намерен приобрести 247,4 млн простых 
именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 61,8 млн грн.  

 
 
 
 

ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" создано в 1996г. на базе Харьковского завода точного 
медицинского приборостроения "Точмедприбор". Предприятие выпускает около 40 наименований 
медицинского оборудования, в частности, офтальмологическое и хирургическое оборудование, 
приборы для патологоанатомических исследований, ингаляторы, медицинские зеркала, и другое.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Офіційне представництво держконцерну «Укроборонпрому»  
на Близькому сході розпочало свою роботу 

27.02.2017 
Державний концерн «Укроборонпром» відкрив офіційне 

представництво в м. Абу-Дабі (ОАЕ). Подія відбулась в рамках 
наймасштабнішої військової виставки світу «IDEX-2017» 

«Це надасть можливість співпрацювати з провідними компаніями в цьому бізнесі, 
скорочуючи час та економлячи кошти. Відкриття офісу наблизить компанії, що входять до 
ДК «Укроборонпром», до своїх клієнтів по всьому світу, зменшить транспортні витрати, 
збільшить валютні надходження в країну та прискорить прийняття рішень по важливих 
контрактах», – повідомили в Держконцерні. Найбільші компанії світу, що були запрошені на 
відкриття офісу, виразили зацікавленість у посиленні співпраці за багатьма напрямками 
українського ОПК, зокрема авіабудівництвом, артилерійськими системами, бронетехнікою, 
системами радіорозвідки та іншими. Попередні переговори проведені з великими 
компаніями, що представляють збройну галузь на Близькому Сході та в світі – IGG, EDIC, 
Trust, а також з лідерами держав та керівництвом збройних сил. Завдяки напрацюванням 
Концерну та багаторічним міжнародним зв’язкам, всі компанії, що входять в його склад, 
зможуть працювати в цьому офісі та розвивати свій бізнес на користь Держави. Нагадаємо, 
що ОАЕ вже давно є стратегічним партнером України на світовій арені, а з іншого боку – 
однією з крупніших у світі та найважливішою платформою для бізнесу на Близькому Сході. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

 
Ліга оборнних підприємств України вимагає від уряду  

рівних конкурентних умов 
01.03.2017 

Ліга оборонних підприємств України, яка об’єднує приватні компанії 
оборонно-промислового комплексу країни, вимагає від уряду рівних 
конкурентних умов на вітчизняному ринку ОПК.  

Свою позицію вони виклали в листі до Прем’єр-міністра В.Гройсмана. Підприємства 
ліги виконують державні оборонні замовлення (ДОЗ), виробляють новітні зразки 
озброєння і військової техніки (ОВТ), власним коштом створюють сучасні потужні 
конструкторські бюро, які щодня працюють над удосконаленням зразків ОВТ, розгортають 
експериментальні та серійні виробництва таких зразків, накопичують потужний 
інженерний і науковий потенціал. При цьому, держава вже давно регулює прибуток таких 
суб’єктів господарювання: згідно з постановою Кабміну № 464 від 27.04.2011р. прибуток у 
складі ціни не може перевищувати 5 відсотків витрат на придбання комплектувальних 
виробів, робіт (послуг), а також 30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості 
продукції. Нині питома вага комплектуючих іноземного виробництва у новітніх зразках 
озброєння становить майже 70% витрат - лише 30%. Тоді як розрахунковий рівень 
прибутку становить 10,1%, а реальний - ще менше, з огляду на темпи інфляції. Такий рівень 
прибутку, кажуть фахівці, неприпустимий для приватного виробника, бо не дає йому 
розвиватися та фінансувати подальші розробки. Попри цю просту арифметику, торік у 
жовтні Міністерство оборони затвердило «методичні рекомендації», якими розрахунковий 
рівень прибутку виконавця ДОЗ зменшено майже вдвічі - до 5,4%. Такі нормативи в 
сучасних умовах ставлять під загрозу обороноздатність держави, адже майже 2/3 обсягу 
оборонного замовлення виробляють саме приватні компанії. Такий підхід до 
ціноутворення є рудиментом радянської епохи, не відповідає викликам сьогодення і 
потребує негайного перегляду, наголошують підписанти звернення до глави уряду та 

https://bin.ua/companies/201910-motor-sich-v-2016g-sokratila-chistuyu-pribyl-na.html
http://frunze.com.ua/ru/snpo-sdelaet-krupnuyu-partiyu-zapchastej-dlya-ukrainskih-aes/
http://ztr.com.ua/ru/news?n_id=381
http://www.turboatom.com.ua/press/news/5098.html
http://ecotown.com.ua/news/Ukrayinskyy-vyrobnyk-filtriv-dlya-ochyshchennya-pytnoyi-vody-otrymaye-vid-YEBRR-5-mln-na-rozvytok-bi/
https://bin.ua/companies/201819-xarkovskij-tochmedpribor-v-2016-g-uvelichil.html
http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ofitsijne-predstavnytstvo-ukroboronpromu-na-blyzkomu-shodi-rozpochalo-svoyu-robotu.html
http://rurightmachinery.com/
http://www.motorsich.ua/rus/
http://frunze.com.ua/ru/o-kompanii/predpriyatie-segodnya/
http://www.ztr.com.ua/
http://www.turboatom.com.ua/
http://ua.ecosoft.com/about/
http://tochmed.com.ua/
http://www.ukroboronprom.com.ua/
https://www.facebook.com/defenseleague/
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вимагають вжити відповідних заходів. А ще - створити робочу групу із залученням 
представників приватних оборонних підприємств та недержавних профільних експертів, 
зокрема фахівців Ліги оборонних підприємств України, з метою обговорення моделі 
ціноутворення в оборонній галузі і відпрацювання рекомендацій щодо її реформування 
відповідно до сучасних вимог. Вдзначимо, КПІ ім..І.Сікорського та Громадська спілка «Ліга 
оборонних підприємств України» 27 лютого ц.р. уклали Меморандум про співробітництво і 
партнерство. Документ підписали ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України 
Михайло Згуровський та член правління ГС «Ліга оборонних підприємств України», голова 
Ради директорів ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» Олег Висоцький. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами defence-ua.com 
 

«КрАЗ» презентовал военным атташе  
бронированную технику 

02.03.2017 
ПАО «АвтоКрАЗ», совместно с другими частными оборонными 

предприятиями Украины, знакомил со своей военной техникой 
представителей Киевской ассоциации военных атташе.  

Мероприятие состоялось 1 марта на базе НТУ Украины «Киевский политехнический 
институт им. Игоря Сикорского». Организаторы мероприятия – Общественная организация 
«Лига оборонных предприятий Украины», Киевский политехнический институт имени 
Игоря Сикорского и Департамент военной политики, стратегического планирования и 
международного сотрудничества Минобороны Украины, пригласили отечественного 
производителя грузовой техники - завод «КрАЗ», принять участие в презентации новых 
отечественных оборонных технологий . Кременчугский автозавод, который активно 
работает в интересах усиления оборонного потенциала Украины, как всегда, отреагировал 
на приглашение охотно, отправив в столицу бронированный автомобиль КрАЗ-Fiona. Он 
подходит для выполнения боевых задач как в городских, так и в условиях полного 
бездорожья. Автомобиль полностью бронированный, он спроектирован для защиты 
пассажиров от баллистических угроз с любого угла. Все компоненты автомобиля 
модифицированы для удержания веса брони. Колеса автомобиля оснащены системой «run-
flat». Салон автомобиля может изменяться под различные требования заказчика. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «АвтоКрАЗ» 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Житомирський бронетанковий завод відновить  

партію бронетранспортерів 
28.02.2017 

Після 2-х років експлуатації в умовах війні до Житомирського 
бронетанкового заводу, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, 
надішли бронетранспортери БТР-3 різних модифікацій.  

Після участі в бойових діях в зоні АТО бронетехніка відновлена для подальшого її 
використання на фронті. За запитом від міністерства оборони України завод направив 
виїзну ремонту бригаду безпосередньо до зони бойових дій для оперативного відновлення 
техніки. За результатами огляду бронетранспортерів фахівці дійшли висновку, що 
відновлення у польових умовах неможливе – нині техніка перебуває в цехах заводу та буде 
відновлюватись аби повернутись в АТО. В акті попереднього огляду також вказано, що 
тріщин в корпусах та зварних з’єднань не виявлено, тому її відновлення не потребує багато 
часу. Цим самим підтвердилась славетна якість української техніки. Нагадаємо, що 
Підприємства-учасники ДК “Укроборонпром” виготовлять, відремонтують та модернізують 
понад 600 одиниць військової техніки для українського війська за держгарантіями.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

На АвтоКрАЗ готується нова партія  
КрАЗ “Фіона” 

03.03.2017 

Під час відвідин українським політиком Олегом Ляшко підприємства 
“АвтоКрАЗ” у Кременчуку на офіційних фотографіях його прес-служби 
засвітились бронекорпуси до КрАЗ “Фіона”.  

Машини створені за стандартом MRAP і представлені в 2014 році. Панцерник КрАЗ 
“Фіона” є на озброєні у оперативних підрозділах Національної Гвардії України, куди піде ця 
партія бронемашин наразі невідомо. Для довідки: КрАЗ “Фіона”  - сімейство українських 
бронеавтомобілів з V-подібним днищем з колісною формулою 6х6, розроблених компанією 
АвтоКрАЗ спільно з канадською компанією Streit Group на основі КрАЗ-6322. Машини 
створені за стандартом MRAP і представлені в першій половині 2015 році.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

В Україні відновлять виробництво  
бронетранспортерів МТ-ЛБ 

03.03.2017 
Україна відновить виробництво бронетранспортерів МТ-ЛБ. Про це 

сказав президент Петро Порошенко під час відвідування Харківського 
тракторний заводу, передає uprom.info 

«Днями було затверджено держоборонзамовлення на 2017 рік. Там є робота і для 
заводу імені Малишева, і для Львівського, Миколаївського, Київського, Житомирського 
бронетанкових заводів. Приємна новина: там є замовлення і для Харківського тракторного. 
Будемо починати відновлення нашого спецвиробництва. тому що наші МТ-ЛБ дуже добре 
зарекомендували себе під час оборони держави. Ніхто, крім вас, людей з інституціональною 
пам’яттю, швидко почати це виробництво не може», – сказав він. Виробництво МТ-ЛБ 
вперше було розпочато в 1964 році. Після розпаду Радянського Союзу виробнича база 
залишилася в Україні у Харківського тракторного заводу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Богдан испытывает армейский внедорожник  
для замены УАЗов 

03.03.2017 
Продолжаются испытания на полигонах ВСУ Государственного 

научно-испытательного центра ВСУ (г.. Чернигов) первого образца 
специального автомобиля Богдан 2351, который может заменить УАЗы в 
украинской армии. 

Полноприводный пятиместный автомобиль для нужд ВСУ был разработан в 
сотрудничестве с Great Wall. Армейский внедорожник имеет длину 5126 мм, ширину 1800 
мм, высоту 2280 мм. Дизельный силовой агрегат Богдана 2351 имеет объем 2,0 л, мощность 
105 кВт (143 л.с.) с максимальным крутящим моментом 310 Нм / 1800 об / мин, что 
совмещенный с механической 6-ступенчатой КПП. Особенностью специального военного 
«командирского» автомобиля является клиренс 200 мм и возможность блокировки 
межосевого дифференциала, что повышает проходные качества автомобиля в условиях 

бездорожья. Богдан 2351 не только способен взять на борт 5 человек в обмундировании, но 
и перевозить груз массой до 1100 кг. Специальный военный «командирский» автомобиль 
Богдан 2351 произведено на мощностях ГП «Автосборочный завод №2» ПАО 
«Автомобильная компания« Богдан-Моторс »(м. Черкаси) с учетом требований ВСУ. 
Напоминаем, что среди продукции военного назначения компании «Богдан-Моторс» можно 
выделить: тактические бронированные автомобили Барс-6 и Барс-8, полноприводный 
рамный автомобиль «Богдан Карго», санитарный автомобиль Богдан 2252, военный 
санитарный автомобиль Богдан 2251 (4 × 4) , грузовой автомобиль Богдан Козак (6 × 6) на 
базе Богдан 6317, грузовые автомобили: Hyundai HD 120/65/78, Богдан 6317/5316 и 
многоцелевые кунги, которые могут устанавлмиваться на широкий спектр шасси.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
КБ «Артиллерийское вооружение» по итогам 2016 года  

продемонстрировало рост производства 
28.02.2017 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро 
«Артиллерийское вооружение» увеличило эффективность производства на 
87% по сравнению с 2015 годом.  

За 2016 год увеличена заработная плата на 30% и произошло увеличение трудового 
коллектива, повышенна квалификация 35% рабочих. Уплачено налогов и сборов 38 824,7 
тыс. грн, что по показателям в 2 раза больше чем в 2015 году. Предприятием проведена 
модернизация системы энергообеспечения по направлениям: энергонезависимость, 
обновление сети, энергосбережение. Состоялся переход на систему управления качеством 
ISO 9001-2016. С 01 января 2017 года введена электронная система государственных 
закупок ProZorro. В прошлом году Государственным предприятием «КБ «Артиллерийское 
вооружение» выполнены работы по двум государственным оборонным заказом, 
модернизировано шесть станков, введены четыре техпроцесса серийного производства. ГП 
«КБАО» наладило кооперацию с 16 партнерами, в сотрудничестве с 9 предприятиями 
концерна, Академией Наук, НИИ и учебными заведениями.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам milnavigator.com 
 

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
Замену Луганскому патронному заводу  

хотят создать на Львовщине 
01.03.2017 

На Львовщине могут наладить производство патронов вместо 
утраченного в оккупированном Луганске предприятия по изготовлению 
такой военной продукции, сообщает ukrinform.ru 

«Из-за оккупации отдельных районов Луганской области Украина потеряла 
контроль над Луганским патронным заводом.  Мы  уже подали проекты строительства 
такого завода в Кабмин, и, не исключено, что он появится на Львовщине», - сообщил 
гендиректор концерна "Укроборонпром" Роман Романов. По его словам,  относительно 
этого достигнуто понимание с областной властью, которая готова предоставить 
территорию и корпусы для размещения оборудования. Отметим, в Украине разработали 
уникальные пули, способные решать задачи артиллерии. Компания «Стилетто» особо 
гордится тем фактом, что ей удалось не только разработать высокоэффективные пули и 
боеприпасы, но и подтвердить все заявленные характеристики в ходе непосредственно 
огневых испытаний и получить международные сертификаты и патенты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrinform.ru 
 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
 

ГКАУ прорабатывает несколько вариантов сотрудничества с  
зарубежными партнерами по проекту РКК "Циклон-4"   

28.02.2017 
ГКАУ нацелено на обеспечение практической реализации проекта 

создания РКК "Циклон-4" с новым зарубежным партнером вместо 
вышедшей в 2015 году из проекта на этапе его завершения Бразилии. 

"Некоторое время назад появились разговоры, что "Циклон-4" - бесперспективная 
ракета. По нашему мнению, она имеет очень серьезную перспективу и востребована на 
международном рынке: сегодня нами прорабатывается, как минимум, три варианта 
сотрудничества с зарубежными партнерами по проекту созданию РКК "Циклон-4", - 
отметил и.о.главы ГКАУ Юрий Радченко. "В ближайшее время, я думаю, уже в марте-апреле, 
мы будем иметь какой-то промежуточный результат обсуждения перспективы заключения 
договоров с инопартнерами по этой программе", - сообщил Радченко. Он не детализировал 
отрабатываемые планы сотрудничества, уточнив лишь, что интерес к потенциалу РН 
"Циклон-4" проявляют, в том числе, в Северной Америке, а также в странах Ближнего 
Востока. "Есть предложение по созданию РКК в одной из арабских стран. Очень серьезное 
предложение. Мы провели переговоры в ходе международного космического форума в Абу-
Даби 1-2 февраля. Есть намерение подписать соглашение по сотрудничеству уже в апреле", 
- сказал он. Отметим, ГКАУ отрабатывает планы создания уже в первом квартале 2017 
года на базе ведущих предприятий космической отрасли Украины госконцерна на основе 
опыта госконцерна "Укроборонпром". И.о. главы ГКАУ акцентировал, что отрабатываемые 
планы повышения эффективности управления экономикой и финансами космической 
отрасли включают также создание финансовой площадки на базе АКБ "Новый" (Днепр). 
"Мы планируем сделать банк "Новый" безубыточным, провести там по согласованию с НБУ 
ряд мероприятий, которые позволят ему эффективно работать. Это будет финансовая 
площадка, которая будет работать, в том числе, при активном участии ГКАУ и под его 
контролем. Это позволит нам эффективно контролировать расходование средств и 
предприятий, и инвесторов", - сказал он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
У 2017 році уряд припинив фінансування української  

космічної програми – експерт 
01.03.2017 

У нинішньому році уряд фактично повністю припинило 
фінансування наукової космічної програми України, виділивши на неї 
символічну суму 29 млн грн, в той час як Державне космічне агентство 
України (ДКАУ) заморозило всі поточні та перспективні наукові проекти. 

Про це у статті для DT.UA пише директор Інституту космічних досліджень, член-
кореспондент НАН Олег Федоров. За його словами, ситуацію в державному управлінні 
вітчизняним космосом можна охарактеризувати як системну кризу: в космічному агентстві 
вже третій рік постійно змінюють очільників; все ще не вирішено питання з керівником 

https://defence-ua.com/index.php/home-page/2474-kpi-ta-liha-oboronnykh-pidpryyemstv-ukrayiny-domovylys-pro-spivpratsyu
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провідного підприємства космічної промисловості України – ДКБ "Південне"; зависла 
підготовка Загальнодержавної космічної програми на наступні п'ять років. Автор вказує, 
що в найближчі роки може не знайтися навіть формальних підстав для державного 
фінансування космосу. "Ситуація склалася така: верхам незрозуміло, хто і як виходитиме з 
нинішнього становища, і тому вирішено бюджетне фінансування припинити. Точніше, 
нинішнього року на космічну програму передбаченосимволічну суму (29 млн грн), а ДКАУ 
заморожує всі поточні й перспективні наукові проекти. Може, це і є втілення державної 
мудрості - не час у нинішніх умовах фінансувати наукові розвідки. Тим більше що 
компетентні органи досі ще розбираються з невдачами великих проектів, бразильського 
космодрому та супутника зв'язку. Ось розберуться й вирішать, чого саме ми потребуємо і 
скільки слід витрачати бюджетних грошей на космос", – йдеться в статті. На його думку, 
дана політика є непродуктивною, оскільки зазначені проблеми не вирішаться самі собою, а 
нинішні досягнення без фінансування можуть зійти нанівець. У той же час, від збереження і 
розвитку сьогоднішніх розробок українських вчених залежить здатність країни в 
перспективі забезпечити свою безпеку та модернізацію. Автор, при цьому, зазначає, що 
фінансування наукового космосу в Україні ніколи не відрізнялося обгрунтованістю. "Це не 
про те, що грошей у бюджеті мало, це знову про осмисленість. Ніколи за роки незалежності 
бюджет космічної програми не відповідав вартості замовленої продукції. Тобто у програмі - 
автомобіль, а в бюджеті - колеса. Ще незле, коли четверо, зазвичай - двоє з половиною. Усі 
суми в бюджеті породжені міркуваннями прецеденту, тобто прив'язані до фінансування 
1993 р. з певними коефіцієнтами.". "2016 р. приніс новацію, - кошти виділено наприкінці 
листопада й оголошено змагання, хто встигне укласти контракти і витратити гроші до 20 
грудня. Не всі виявилися переможцями, частину грошей повернули до бюджету, а процес 
перегонів слугуватиме корисною інформацією для подальших розглядів. Але вершиною 
слід визнати 2017 р., коли 29 млн грн виділені, очевидно, на осягнення прихованого смислу 
у вітчизняному бюджетному процесі", – уклав він. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
На ДП «Завод 410 ЦА» прибув літак Ан-26Ш  

для виконання капітального ремонту 
02.03.2017 

В середу, 01.03.2017 року на ДП «Завод 410 ЦА» для виконання 
капітального ремонту прибув літак Ан-26Ш Повітряних Сил Збройних 
сил України. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Протягом багатьох років підприємство виконує повний технологічний цикл 
капітального ремонту літаків Ан-24, -26, -30, -32 і авіаційних двигунів Д-З6 серії 1, 1А, 2А, 
для літаків Як-42, Ан-72, -74, ремонт агрегатів авіаційної техніки, а також роботи, пов'язані 
з відновленням авіаційних деталей. Завод здійснює комплекс робіт з продовження ресурсів 
літаків типу «Ан», потенціал яких незважаючи на „солідний вік“ далеко не вичерпаний. На 
базі льотно-випробувального експлуатаційного комплексу проводяться всі види технічного 
обслуговування ремонтованої на заводі авіатехніки, а також КВР-1,2,3 на літаку Ан-74, і КВО 
на літаку Ан-72. Капітальний ремонт кожного з типів повітряних суден не можна 
класифікувати як щось одноманітне. Хоча у них і є загальні ознаки, але кожен літак — це 
яскрава індивідуальність, яка має свою душу. Літак, який потребує ремонту, проходить 
діагностування, на основі якого виконуються відповідні роботи і оцінюється технічний 
стан силових елементів. Зношені деталі, агрегати і вузли підлягають заміні, 
ремонтопридатні - ремонтують. Проводиться необхідна доукомплектація, після чого літак 
збирають знову в єдине ціле.  

 

Читати повністю >>> 
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Для потреб повітряних сил України відремонтують  
12 двигунів для літаків Іл-76МД 

04.03.2017 
Командування ПС ЗСУ оголосило тендер на ремонт 12 двигунів Д-

30КП-2 для Іл-76МД. Про це повідомляє Національний промисловий 
портал з посиланням на ukrmilitary.com 

3 березня 2017 року на сайті державних закупівель ProZorro розміщено оголошення 
про проведення тендеру на середній ремонт 12-ти двигунів Д-30КП-2 для військово-
транспортних літаків Іл-76МД, на суму 49,8 млн гривень. В Україні ремонтом таких 
двигунів займається ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП». Для довідки: Іл-
76МД (модифікований дальній, англ. Candid-B за класифікацією НАТО) - модифікована 
версія Іл-76М. Посилена конструкція планера і шасі. Вантажопідйомність підвищена до 48 
тонн. Максимальна злітна маса збільшена до 190 тонн. Дальність польоту із 
навантаженням в 40 тонн збільшена до 4200 км. Для підвищення злітно-посадочних 
характеристик на ґрунтових аеродромах візки основного шасі розташовані упоперек 
корпусу. Час автономної експлуатації збільшений до двох місяців. Забезпечена можливість 
установки чотирьох додаткових пілонів для підвішування авіабомб і радіомаяків.  

 

Читати повністю >>> 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Україна поповнює військовий флот уживаними  

іноземними кораблями 
28.02.2017 

Міноборони України розглядає можливість купівлі на вторинному 
ринку Заходу військових кораблів. Про це 27 лютого в ефірі "5 каналу" 
заявив командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко. 

За його інформацією, кораблі Україна може отримати за спеціальними схемами 
оплати. "Групи (переговірників від України - ред.) виїжджали. Одна група офіцерів ВМС 
України повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, з-за кордону, де позитивно 
розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу", - розповів Воронченко. 
Він зазначив, що країни-партнери України "розглядають це питання як перспективне". За 
його словами, Україна - транзитна держава, що має гарантувати безпечне плавання всіх 
суден Чорним морем, і одним тральщиком "Генічеськ" тут не обійтися. Тому зараз 
вирішується питання про придбання мінно-трального комплексу. "Було розглянуто кілька 
варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який є у нас, ми зможемо придбати собі 
мінно-тральний комплекс. Те ж саме проробляється з придбання кораблів прибережної 
зони", - повідомив Воронченко. Як повідомлялося із посиланням на того ж командувача 
Військово-морськими силами, окупанти використовують українські кораблі, що 
залишилися в Криму, в якості донорів для своєї техніки. Тобто розбирають їх на 
запчастини, щоб лагодити свій флот.  

 

Читати повністю >>>                                                             Читати інтерв'ю повністю >>> 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ. МЕТРО & ТРАМВАЇ  

 
ПАТ “Укрзалізниця” планує купити 38 пасажирських  

вагонів і відремонтувати 50 
28.02.2017 

ПАТ “Укрзалізниця” до 3 квітня включно приймає пропозиції на 
закупівлю 38 пасажирських купейних спальних вагонів з очікуваною 
вартістю 875,52 млн грн з ПДВ. 

Також до 3 квітня включно триває прийом пропозицій щодо послуг з проведення 
капітально-відновлювального ремонту (КВР) пасажирських вагонів за трьома тендерами, 
оголошених ПАТ “Укрзалізниця” 24 лютого. В цілому в умовах заводів планується 
відремонтувати 50 пасажирських вагонів. Сумарна очікувана вартість – 510,2 млн грн. 
Зокрема, один тендер по послугах КВР оголошений на загальну суму 224,4 млн грн з ПДВ 
(передбачається охопити ним 22 вагона), другий тендер – з очікуваною вартістю 81,762 
млн грн з ПДВ (ремонт восьми вагонів) і третій – з очікуваною вартістю 204 млн грн з ПДВ 
(ремонт 20 вагонів). В цілому в 2017 році ПАТ “Укрзалізниця” планує здійснити капітально-
відновлювальний ремонт 200 пасажирських вагонів і поповнити парк 50 новими. 
Відзначимо, Укрзалізниця подала в суд на Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) за 
невиконання контракту. Йдеться про замовлення пасажирських вагонів. КВБЗ згідно з 
контрактом повинен був побудувати і здати в експлуатацію в 2016 р 21 вагон, але в 
Укрзалізниці заявили, що отримали лише 9 - поставка інших перенесена на 2017 р. "За 
невиконання своїх договірних зобов'язань ПАТ Укрзалізниця був направлений позов до 
суду на відшкодування збитків", - повідомили в Укрзалізниці. 

 

Читати повністю >>> 
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Вагоностроители просят Гройсмана поручить проведение аудита цен  
на их предприятиях и заводах "Уrрзализныци" 

28.02.2017 
Руководители украинских вагоностроительных предприятий просят 

Премьера дать поручение о срочном проведении независимого аудита 
калькуляций стоимости полувагона на их предприятиях и предприятиях 
ПАО "Укрзализныця". 

Соответствующая просьба изложена в открытом письме В.Гройсману, переданном 
агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой Крюковскго вагоностроительного завода и 
подписанном главой правления-директором КВСЗ Анатолием Шабалой, гендиректором 
ПАО "Днепровагонмаш" Олегом Корнецким, гендиректором ПАО "Азовмаш" Гией 
Ализаевым и и.о. гендиректора Попаснянского ВРЗ Анатолием Нетюхайло. "Считаем также 
целесообразным и просим Вас рассмотреть возможность проведения под Вашим 
председательством совместного совещания с участием вагоностроительных предприятий 
Украины и ПАО "Уrрзализныця" по организации сотрудничества и возможных условий 
новых тендеров на закупку грузовых вагонов", - отмечается в письме. Обосновывая 
вышеизложенную просьбу, вагоностроители отмечают, что установленная заказчиком 
цена полувагонов в рамках отмененных на днях тендеров на закупку 3 тыс. полувагонов 
(833 тыс. грн за полувагон) ниже сегодняшней их себестоимости, с учетом того, что она 
только на 5% выше цен прошлогодних тендеров, тогда как только стоимость отдельных 
материалов и комплектующих (комплект литья, металлопрокат и др.) на вагон 
увеличилась на 30-50%, плюс не учтены рост минимальной зарплаты, курса валют, 
стоимости энергоносителей. В то же время "Укрзализныця" при установлении цен на 
полувагоны ссылается на экономику их производства на собственных производственных 
мощностях. "Считаем, что указанная "Укрзализныцей" стоимость полувагона связана с 
применением при его изготовлении комплектующих, закупленных ранее 2017 года или 
бывших в употреблении. Такого подхода при изготовлении новых вагонов украинские 
вагоностроительные предприятия не могут себе позволить, так как согласно тендерным 
условиям должны устанавливать только новые комплектующие производства 2017 года", - 
отмечается в письме. Вагоностроители также отмечают, что в рамках проведения 
"Укрзализныцей" мониторинга цен на подвижной состав, производители предоставляли 
предложения с реальной рыночной ценой полувагона, с четким ее обоснованием, с учетом 
того, что поставка вагонов планируется во втором квартале 2017 года. Кроме того, 
указывается в документе, производители подвижного состава перед проведением тендеров 
предлагали "Укрзализныце" создать ценовую комиссию и приглашали на предприятия для 
проведения калькуляции стоимости полувагонов, но получили отказ. Помимо этого, 
Нацкомитет по развитию промышленности по поручению вагонзаводов 21 февраля (после 
отмены первых четырех из восьми тендеров – ИФ) обращался с письмом к вице-премьер-
министру Украины Владимиру Кистиону в надежде повлиять на ситуацию с закупкой 
вагонов. "Очевидно, что отказ "Укрзализныци" от проведения тендеров приведет к 
простою вагоностроительных предприятий Украины и дальнейшего оттоку 
квалифицированных кадров, а также приведет к углублению кризиса в отрасли", - считают 
вагоностроители. Они также подвергают сомнению возможность ремонтных заводов 
"Укрзализныци" изготовить "хотя бы 3 тыс. вагонов", тогда как закупке в этом году 
подлежат 9 тыс. ед. Как сообщалось, 20-24 февраля были отменены тендеры на закупку 
филиалом "Укрзализныци" – Дарницким ВРЗ 3 тыс. полувагонов почти на 3 млрд грн в 
связи с отсутствием заявок. Вагоностроители сочли заниженными цены на закупаемые в 
текущем году вагоны, тогда как "Укрзализныця" связывает невозможноcть повышения цен 
на них в том числе с нерешенностью вопроса о повышении тарифов на грузоперевозки и 
необходимостью внесения изменений в финплан на текущий год. В то же время она еще не 
приняла решения о проведении повторного тендера.  

 

Читать полностью >>>  
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Дніпропетровська область зацікавлена  

в виробництві тракторів ЮМЗ 
28.02.2017 

Дніпропетровська область закікавлена в підтримці виробництва 
тракторів, в рамках обласної програми розвитку агропромислового 
комплексу. Про це повідомляє портал uprom.info 

В ході робочої зустрічі заступника голови Дніпропетровської обласної ради Мгер 
Куюмчяна, депутатів облради з керівництвом і трудовим колективом підприємства, 
сторони обговорили процес складання нових тракторів. Співпрацювати будуть в рамках 
обласної програми розвитку агропромислового комплексу, яку прийняли на останній сесії 
обласної ради, – йдеться в повідомленні. У конкурсній програмі закладено компенсація – 
36% від вартості трактора. «Вона покликана зрівняти наш вітчизняний продукт у ціновій 
категорії з МТЗ на стадії запуску виробництва», – пояснюють в облраді. 
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Daewoo займется в Украине выпуском  
сельхозтехники 

28.02.2017 
Минагрополитики и корейская компания «Posco Daewoo» ранее 

подписали протокол о намерениях по обновлению парка 
сельхозтехники для малых и средних фермеров. Однако протоколом 
дело не закончилось. 

Как стало известно AgroPravda.com, 27 февраля прошел новый этап переговоров. И 
если ранее высказывались предположения о том, что корейцы ограничатся льготными 
кредитами или лизингом, то теперь можно утверждать, что в Daewoo намерены заняться 
выпуском сельхозтехники в Украине. «Для наших иностранных партнеров инвестирование 
в украинское сельхозмашиностроение является очень перспективным направлением. С 
каждым годом аграрный сектор в Украине становится все более мощным и спрос на 
качественную технику только растет», - отметил первый заместитель министра 
агрополитики Максим Мартынюк. По его словам, совместное производство техники в 
Украине будет выгодным для обеих сторон. Так, на сегодняшний день национальное 
машиностроение получило комплексную поддержку со стороны государства. Кроме того, 
новая техника может использоваться не только в Украине, но и поставляться в другие 
страны. Отметим, у компании Daewoo уже есть богатый опыт работы с Украиной: 
корейские "Ланосы" до сих пор уверенно бегают по нашим дорогам.  

 

Читать полностью >>>  
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Производитель агротехники "Эльворти" увеличил чистую  
прибыль в 2016 году в 6 раз 

28.02.2017 
ПАО "Эльворти" (ранее – "Червона Зирка"), по предварительным 

данным, завершило 2016 год с чистой прибылью в размере 170,43 млн грн, 
что в 5,5 раза превысило аналогичный показатель 2015 года. 

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО, 
намеченного на 12 апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2017 года составляла 
518,86 млн грн (на начало прошлого года – 348,39 млн грн). За прошлый год "Червона 
Зирка" сократила текущие обязательства на 15% – до 90,65 млн грн, долгосрочные – на 
14,2%, до 154,9 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ПАО на 1 января 2017 года 
составила 220 млн грн, что вдвое больше, чем годом ранее, а активы в целом выросли на 
19,5%, до 786,53 млн грн. Численность персонала ПАО "Червона зирка" выросла на два 
человека – до 1032 сотрудников. ПАО "Эльворти", входящее в группу предприятий 
"Эльворти Групп" бизнесмена Павла Штутмана, специализируется на выпуске посевной и 
почвообрабатывающей техники: сеялок для посева зерновых и пропашных культур, 
культиваторов для сплошной и междурядной обработки почвы, дисковых борон для 
ресурсосбрегегающей обработки почвы. Производственные мощности предприятия 
рассчитаны на выпуск 10,8 тыс. сеялок, 4,16 тыс. культиваторов, 868 дисковых борон. 
Компания в 2016 увеличила объем реализации на 43,3% по сравнению с 2015 годом, до 
938,4 млн грн, в том числе более половины продукции реализовано в Украине. В текущем 
году компания планирует увеличить объем производства и реализации продукции на 22%.  

 

Читать полностью >>>  
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Український виробник Rich Land  
закріплюється на ринку Італії 

01.03.2017 
Компанія Rich Land досягла домовленості про контрактний випуск 

продукції для європейських замовників під час виставки «Зернові 
Технології 2017».  Про це пише traktorist.ua 

Про початок співпраці з іноземними партнерами повідомив директор компанії 
Михайло Телін в  інтерв’ю для порталу Traktorist.ua. За його словами, Rich Land брала участь 
у виставці з іміджевих міркувань. «Маємо 100%  завантаження виробництва на 2017 рік, 
замовлення приймаємо тільки на наступний сезон», - говорить Телін. Під час виставки 
стендом компанії зацікавились кілька італійських та іспанських фірм і зараз переговори 
про контрактне виробництво на фінальній стадії. Конкретні імена партнерів Михайло Телін 
відмовився назвати, пообіцявши що більш детальну інформацію незабаром буде розміщено 
на офіційному сайті компанії. Підприємство з іноземними інвестиціями Rich Land засноване 
в 2013 році та має головний офіс в Чорнобаях Черкаської обл. М.Телін тривалий час жив та 
працював в Німеччині, в Україну повернувся щоб започаткувати виробництво якісної 
техніки з врахуванням набутого досвіду. Основна продукція - грунтообробна техніка. Також 
розвивається виробництво сівалок, картоплезбиральних агрегатів, виробництво самоскид-
них причепів та кузовів під будь-якого замовника та ремонт ізотермічних цистерн. 

 

Читати повністю >>>                                                                                        © Олексій Сирота 
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Трактори ХТЗ втричі дешевші  
за іноземні аналоги 

03.03.2017 
Вартість тракторів виробництва Харківського тракторного заводу в 3-

3,5 рази дешевше, ніж іноземні аналоги. Про це заявив власник ХТЗ 
Олександр Ярославський під час візиту на завод Президента України. 

Зокрема, Ярославський зазначив, що ХТЗ відновив роботу після 10-місячного 
простою 6 січня 2017 року, виробничі роботи поновилися 11 лютого. На сьогоднішній день 
завод виробив вже 70 машин. "Але ми плануємо виробляти 150 машин на місяць", - 
підкреслив Ярославський. Він зазначив, що вартість тракторів ХТЗ в 3-3,5 рази дешевша, 
ніж іноземні аналоги. За словами власника ХТЗ, на сьогоднішній день всі судові процеси 
навколо ХТЗ завершені, арешти з рахунків і майна заводу зняті. Ярославський подякував за 
допомогу у вирішенні проблем заводу президента. Нагадаємо, сьогодні на ХТЗ Порошенко 
заявив, що свідченням зростання економіки є відновлення Харківського тракторного 
заводу. "2000 харків'ян вийшли на роботу, плюс десятки тисяч виробників комплектуючих. 
Для вирішення проблем ХТЗ знадобилося втручання президента. В результаті знайдено 
інвестора, 74 мільйонів гривень вкладено в ліквідацію боргів із зарплати плюс 150 
мільйонів - в закупівлю комплектуючих", - сказав голова держави. Він також зазначив, що 
на днях затверджено державне оборонне замовлення на 2017 рік і на Харківському 
тракторному заводі планується відновити випуск бронетранспортерів МТ-ЛБ. Крім того, в 
рамках бюджетної програми виділено 600 мільйонів гривень на компенсацію 20% вартості 
вітчизняних тракторів при їх покупці селянами. Президент наголосив на важливості 
підтримки українського виробника. "Все це для того, щоб реалізувати головне - купуйте 
українське. Тому що це - якість, це - підтримка виробників, це - підтримка держави", - 
заявив Порошенко. За словами Президента, до кінця року заробітна плата працівників ХТЗ 
збільшиться в два рази. Президент зазначив, що держава буде допомагати повернути 
продукцію заводу на український ринок, а також знайти нові ринки, реструктурувати і при 
необхідності погасити бюджетну заборгованість. Харківський тракторний завод відновив 
свою роботу 6 січня 2017 роки після десятимісячного простою. На даному етапі 
підприємство активно набирає робітників основних професій. Загальний обсяг інвестицій 
групи DCH в ХТЗ складе від 300 до 500 мільйонів доларів США.  
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ПАО "АвтоКрАЗ" в 2016г увеличил 
убыток в 4,6 раза 

 
27.02.2017 

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг) завершил 2016, по предварительным 
данным, с чистым убытком в размере 1 млрд 431,35 млн грн, что в 4,6 раза 
превышает аналогичный показатель 2015 года. 

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении общего собрания 
акционеров компании 30 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года составил 1 
млрд 872,2 млн грн против 449,41 млн грн годом ранее. Как сообщалось, в 2015 году 
"АвтоКрАЗ" увеличил убыток в 2,4 раза к предыдущему году - до 313,91 млн грн. Согласно 
публикации, текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за 2016 год возросли на 5,6% - до 4 млрд 
351,4 млн грн, долгосрочные - на 6%, до 1 млрд 839 млн грн. Предприятие за год 
незначительно (на 4,2%) нарастило дебиторскую задолженность - до 3,13 млрд грн, а в 
целом его активы сократились на 17,8% - до 5 млрд 042 млн грн. Собственный капитал 
"АвтоКрАЗа" на 1 января 2017 года отрицательный - 1 млрд 148,4 млн грн, тогда как в на ту 
же дату 2016 года он имел положительное значение - 282,9 млн грн. Численность 
персонала автозавода за 2016 год сократилась 10,4%, или на 378 чел., - до 3,269 тыс. (за 
2015 год завод уволили только 53 работника). В повестку дня собрания внесены отчеты 
органов управления компании, а также перевыборы членов набсовета и ревизионной 
комиссии. Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос о реорганизации 
общества из публичного в частное АО. Как сообщалось, вопросы о реорганизации намерены 
также рассмотреть все входящие в группу КРАЗ предприятия.  

 

Група "АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций 
автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах 
Украины. Согласно последним обнародованным предприятием данным производства автомобилей, в 
январе-июле 2016 года их выпуск сократился на 30% к аналогичному периоду 2015 года - до 480 ед. По 
итогам года завод не обнародовал аналогичные показатели, а на 2017 год запланировал выпустить не 
менее 1,2 тыс. автомобилей. Гендиректор предприятия Роман Черняк неоднократно отмечал, что в 
2016 году, в частности, Минобороны закупило у "АвтоКрАЗа" значительно меньше заявленной в конце 
2015 года техники, а Нацгвардия и Госпогранслужба автомобили КрАЗ вообще не закупали. 
"АвтоКрАЗ" входит в состав финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит", подконтрольной 
украинскому бизнесмену Константину Жеваго. Уставный капитал ПАО составляет 565,74 млн грн. 
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 

 
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта"  

закупила 24 китайских грузовика 
27.02.0217 

Компания "Укрпочта" пополнила свой автопарк 24 грузовиками 
"Фотон" грузоподъемностью 4,75 тонн. Об этом порталу ЦТС сообщил первый 
заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский. 

"Договор на поставку автомобилей мы заключили в декабре по итогам тендера. Мы 
уже получили эти автомобили. Сейчас мы их перенаправляем в регионы. Каждая область 
получит по одной машине. Данное условие было прописано в условиях гранта Всемирного 
почтового союза. Эти автомобили оснащены гидробортами, что позволяет развозить 
крупногабаритную технику", - отметил Александр Перцовский. По данным системы 
ProZorro, поставку автомобилей Foton FKF-1061C-08 выполнила украинская компания 
"Укравтоинвест". Транспортные средства разработаны в Китае, но были собраны в Украине 
харьковской компанией "Автосборочное предприятие "Кобальт". Заднеприводные 
грузовики с объемом двигателя 3,7 литра обладают грузоподъемностью в 4,75 тонн. Все 
автомобили оснащены гидробортом, способным подымать груз весом до 1 тонны. Общая 
сумма сделки составляет 30,99 млн грн. Эти средства были выделены "Укрпочте" из 
специального фонда Всемирного почтового союза. 
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 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ 

 
Российские автобусы ПАЗ в феврале утратили  

лидерство на украинском рынке   
03.03.2017 

Продажи новых автобусов в феврале т.г., по данным ассоциации 
"Укравтопром", выросли на 73% по сравнению с тем же месяцем 2016 года - 
до 168 ед., при этом лидером продаж стали белорусские МАЗ (51 ед.). 

В то же время продажи российских автобусов ПАЗ, которые лидировали в январе с 
долей более 25% (42 ед.), в феврале сократились до 10 ед., что отбросило этот бренд на 
пятую строчку рейтинга. Вторую строчку заняли автобусы "Атаман" (производства ПАО 
"Черкасский автобус" – ИФ), продажи которых сократились на 10% к февралю-2016 и на 
5,4% - к январю текущего года, до 35 ед. Третий результат у львовского "Электрона" – 15 
автобусов против 10 в январе текущего года (в феврале 2016 они еще не продавались – 
ИФ). Отечественные автобусы "Богдан" в феврале расположились на шестом месте – их 
продано 10 ед. против 20 в январе-2017 и 4 ед. – в феврале-2016, автобусы "Эталон" – на 
восьмом месте с продажей 4 ед. против 9 ед. в январе текущего года. По данным 
ассоциации, по итогам января-февраля текущего года продажи новых автобусов выросли 
на 60% к аналогичному периоду прошлого года, до 327 ед., при этом лидером стал "Атаман" 
с долей 22%, а ПАЗы вышли на вторую строчку с долей 16% (по итогам 2016 года доля 
этого бренда на украинском рынке продаж новых автобусов составила 31%). Как 
сообщалось, в 2016 году продажи новых автобусов в Украине выросли вдвое по сравнению 
с 2015 годом - до 1293 ед. Ассоциация также сообщает, что в феврале продажи новых 
коммерческих автомобилей выросли на 49%, до 724 ед., при этом лидировали продажи 
техники российской "Группа ГАЗ" с продажей 112 ед. (на 58% больше февраля-2016). 
Второе место в продажах у Renault, которых продано 108 ед. (на 2% меньше), а далее 
расположились Fiat и Volkswagen с регистрацией по 85 автомобилей. "При этом, если Fiat 
продемонстрировал отрицательную динамику к своему показателю годичной давности – 
продажи упали на 3%, то у Volkswagen отмечен рост в 2,7 раза", - констатирует ассоциация. 
Согласно статистике "Укравтопрома", среди отечественных брендов лучшие показатели у 
коммерческих ЗАЗ, которых в продано 10 ед. (14 место в продажах), а автомобилей КрАЗ 
продано 6 ед. (против 22 ед. в январе текущего года и шести – в феврале прошлого). Всего 
за два месяца в Украине было зарегистрировано 1508 продаж новых коммерческих 
автомобилей – на 61% больше, а лидирует Renault с продажей 287 автомобилей (доля – 
19%), ГАЗ – на втором месте (200 авто или 13,3%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

  
 
 
 
 

http://www.ukragroconsult.com/news/daewoo-zaimetsya-v-ukraine-vypuskom-selhoztehniki
http://biz.censor.net.ua/news/3021638/proizvoditel_agrotehniki_elvorti_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_2016_godu_v_6_raz
https://traktorist.ua/news/455-ukrayinskiy-virobnik-rich-land-zakriplyuyetsya-na-rinku-italiyi
https://economics.unian.ua/industry/1807566-traktori-htz-vtrichi-deshevshi-za-inozemni-analogi-yaroslavskiy.html
https://bin.ua/companies/201820-pao-avtokraz-v-2016g-uvelichil-ubytok-v-46-raza.html
http://cfts.org.ua/news/2017/02/27/ukrpochta_zakupila_24_kitayskikh_gruzovika_39246
http://interfax.com.ua/news/economic/407028.html
https://www.daewoo.com/eng/
http://www.chervonazirka.com/
http://richland.pro/ru
http://xtz.ua/
http://www.autokraz.com.ua/rus/main.php


 

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

 

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

 
ДТЭК переведет свой парк из 500 авто  

на электромобили 
23.02.2017 

Компания ДТЭК, одна из крупнейших энергогенерирующих компаний 
Украины, планирует перевести свой автопарк на электромобили. Сегодня 
это около 500 автомобилей. 

Для начала в компании хотят прояснить перспективы такого хода. И ДТЭК объявил 
тендер на аренду электромобиля для тестирования в рабочих условиях. Об этом компания 
заявила в Facebook. «Мы намерены перевести наш корпоративный автопарк (сейчас 
составляет 500 авто) на электромобили. Сейчас мы изучаем перспективы такой замены. 
Для этого мы объявили тендер на месячную аренду электромобиля для тестирования в 
наших рабочих условиях», - говорится в сообщении компании. К тендеру привлекут 
ведущие компании, занимающиеся электромобилями в Украине: Tesla Club Ukraine, 
Electrocars, ELMOB, Oxygen Group, АвтоЭнтерпрайз, Z.E. mobiles, GREEN Motors, ECO CARS. По 
информации собственных источников Autogeek в компании ДТЭК, автопарк планируется 
перевести на электромобили среднего класса. «По нашему мнению, автомобили должны 
быть максимально похожи на обычные. При этом они не должны уступать обычным авто 
по уровню комфорта, как например Mitsubishi i-MiEV», - отметил наш собеседник. 
Напомним, что это не первый опыт компании, связанный с электромобилями. Еще в 2012 
году ДТЭК в рамках проекта по изучению перспектив развития отрасли электромобилей в 
Украине закупила несколько электромобилей Mitsubishi i-MiEV. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autogeek.com.ua 
 

Как за последние годы изменились позиции крупнейших  
операторов автомобильного рынка Украины 

27.02.2017 
AUTO-Consulting уже не первый год изучает автомобильный рынок 

Украины. За это время рынок переживал и стремительный рост и 
рекорды продаж и многократные падения.  

И лишь в 2016 г. ситуация начала стабилизироваться и появились предпосылки для 
будущего роста. Но если с автобрендами все более менее понятно и известно, то как же 
пережили кризис крупнейщие украинские автомобильные операторы? Последние годы 
дались многим очень не просто. Но лидер – неизменный. По итогам 2016, по данным AUTO-
Consulting, самым крупным оператором является корпорация «УкрАвто» с показателем 
16,1% украинского рынка. Уже два года подряд на втором месте – «Тойота Украина», 
которая за 2016 г. прибавила во влиянии и теперь занимает 12,4% рынка. На третьем месте 
по итогам прошлого года - «Рено Украина» с показателем 10,9%. Существенно прибавила во 
влиянии за последний год и «Порше Украина», продажи которой позволили занять 10,6% 
против 7,6% годом ранее. А замыкает Топ-5 украинского рынка крупнейщих операторов 
«Виннер Импортс Украина» с показателем 8,7%. Как видим, за кризисные годы на 
автомобильном рынке произошли значительные трансформации. Достаточно взглянуть на 
диаграмму крупнейщих операторов по итогам 2007 года, когда авторынок был на подъеме 
и кто тогда задавал тон в Украине. И сопоставить ее с нынешним положением дел. Потери 
понесли многие. А ряд компаний даже покинули украинский рынок или значительно 
сузили свое влияние. Сейчас – другие времена и другие лидеры. И другие объемы продаж. 
Украинский авторынок на пороге нового подъема, а значит – и позиции крупнейших 
операторов тоже могут измениться. И AUTO-Consulting обязательно расскажет об этом.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

ГК “АІС” відкриє в Україні 15 дилерських центрів Ravon  
в рамках співпраці з Укр-УзАвто 

03.03.2017 
ГК “АІС”, один з провідних українських автомобільних холдингів, і 

офіційний дистриб’ютор автомобілів бренду Ravon (виробництва General 
Motors Узбекистан) “Укр-УзАвто” уклали угоду про стратегічну співпрацю. 

Як повідомляється в прес-релізі АІС в четвер, за умовами угоди ГК “АІС” отримала 
право відкрити 15 дилерських центрів Ravon в найбільших містах України – Київ, Дніпро, 
Одеса, Запоріжжя, Львів, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг та інших. АІС буде займатися 
роздрібною реалізацією автомобілів Ravon, їх гарантійним та сервісним обслуговуванням, 
просуванням бренду в регіонах присутності. Відкриття перших центрів Ravon ГК АІС 
заплановано на квітень поточного року, а у всіх містах присутності мережу буде розгорнута 
протягом місяця. У прес-релізі наголошується, що представлений модельний ряд – Ravon R2 
і Ravon R4 (моделі 2017 модельного року), є прем’єрами авторинку. Поставляються в 
Україну автомобілі R2 і R4 випускаються на заводі General Motors в Узбекистані, вони 
побудовані на платформі Chevrolet Spark і Chevrolet Cobalt. “У перші ж місяці присутності на 
ринку модель Ravon R2 стала бестселером продажів автомобілів в А-класі, випередивши по 
продажах багато популярних моделей в найбільш масовому компакт-класі. У березні 2017 
року стартує продаж новинки – Ravon R4”, – наголошується в повідомленні. За оцінкою 
генерального директора ГК АІС Олександра Пугача, що приводиться в прес-релізі, 
запорукою успішної роботи з “Укр-УзАвто”, перш за все, стане 25-річний досвід роботи АІС 
на авторинку, велика клієнтська база, особливо в лоу-кост сегменті. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
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KSG Agro реструктуризировала 
долг на €4 млн 

28.02.2017 

KSG Agro SA успешно завершила юридический процесс 
реструктуризации долга перед Big Dutchman Intenational GmbH на €4 
млн. Об этом сообщается на Варшавской фондовой бирже. 

Согласно достигнутым договоренностям, компания будет погашать долг растущими 
платежами в течение 10 лет, начиная с 2017 г. Для справки: KSG Agro - один из ведущих 
агрохолдингов Украины, европейская инновационная группа компаний, работающая по 
принципу вертикальной интеграции. Акции холдинга включены в листинг Варшавской 
фондовой биржи. Основной деятельностью KSG Agro является обработка земли и 
производство сельхозкультур, а также производство свинины.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 

 
 

Портові елеватори ДПЗКУ перевалили 
 1,5 млн т. зерна 

28.02.2017 
З початку 2016/2017 МГ портові елеватори  Державної продовольчо-

зернової корпорації України перевалили майже 1,5 млн. тонн зерна. Про це 
повідомив директор департаменту логістики ПАТ «ДПЗКУ» Дмитро Шмокарєв.  

При цьому, за його словами, проблемною залишається ситуація із доставкою зерна  
держкорпорації з елеваторів у порти. «У лютому із заявлених 3 тис вагонів ми отримали 
лише половину. В середньому рівень забезпечення зерновозами складає 45-50%. Це суттєво 
відображається на наших обсягах перевалки та експорту», - зауважив Дмитро Шмокарєв. Як 
повідомлялось раніше, для вирішення проблеми дефіциту вагонів-зерновозів, у ДПЗКУ 
опрацьовують проект зі створення власного парку рухомого складу, в рамках якого у 2017 
році планують закупити до 500 вагонів для забезпечення власних вантажоперевезень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «ДПЗКУ» 
 

Прибуток ПАТ «Аграрний фонд» за 2016 р. 
склав 48,7 млн грн. 

28.02.2017 
За підсумками 2016 р. дохід склав 2,1 млрд грн, прибуток до 

оподаткування - 410,0 млн грн. Після нарахування резерву сумнівних боргів та 
податку на прибуток, чистий прибуток Товариства склав 48,7 млн грн.  

Виконання фінансового плану підприємства становить 101%. Протягом 2016 року 
ПАТ «Аграрний фонд» було реалізовано 269,9 тис. тонн зерна та 246,2 тис. тонн борошна. 
Таким чином, частка ПАТ «Аграрний фонд» на ринку борошна зросла до 12,2%. Реалізація 
борошна відбувалася як оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних 
мережах під власною торгівель маркою. Також в минулому році Товариство почало 
реалізацію фасованої гречки, вівсяних пластівців та суміші пластівців під власною ТМ. В 
2016 року ПАТ «Аграрний фонд» було сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів 
на суму 667,3 млн грн, тому числі дивіденди - 116 млн грн. ПАТ «Аграрний фонд» продовжує 
формувати резерв сумнівних боргів під втрачені державні кошти в банках, і в 2016 році 
було сформовано 325,4 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Аграрний фонд» 
 

Крупнейший производитель подсолнечного масла  
сократил чистую прибыль на 17,6% 

28.02.2017 
Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных 

групп, во втором квартале 2017 финансового года, начавшегося в июле 
2016 года, сократил чистую прибыль на 17,6% - до $97,032 млн. 

Согласно отчету на сайте компании во вторник, ее выручка за указанный период 
выросла на 6,2% - до $659,28 млн, валовая прибыль снизилась на 5,5% - до $157,14 млн, 
операционная - на 10,9%, до $116,08 млн. Показатель EBITDA в октябре-декабре снизился 
на 10% - до $130 млн из-за высокой конкуренции на рынке семян подсолнечника, а также в 
связи с изменениями в структуре продаж в агронаправлении. Эти факторы 
компенсируются высоким урожаем зерна и хорошей инфраструктурой бизнеса, отмечает 
компания. Выручка от продаж наливного масла за второй квартал 2017 ФГ выросла на 4,6% 
- до $331,4 млн, от продаж бутилированного сократилась - на 9,4%, до $37,2 млн, зерна - на 
7,2%, до $277,1 млн, услуг по перевалке в экспортных терминалах - $16,4 млн (на 5,7% 
меньше), по хранению сельхозкультур - $32,2 млн (на 41,9% больше). В первом полугодии 
2017 ФГ "Кернел" нарастил чистую прибыль на 13,7% - до $161,3 млн, выручку - на 4,5%, до 
$1,04 млрд, валовую прибыль - на 4,7%, до $251,8 млн, операционную - на 2%, до $174,6 
млн. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 ФГ составил $202,24 млн, что на 0,5% 
больше, чем в первом полугодии 2016 ФГ. Чистый долг компании во втором квартале 2017 
ФГ возрос на 19% - до $554 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ в 
связи с регулярным увеличением потребности в рабочем капитале в декабре. Вся 
задолженность по состоянию на 31 декабря 2016 года покрыта высоколиквидными 
запасами, такими как кукуруза, пшеница, подсолнечное масло и семена, общей стоимостью 
$572 млн. Совет директоров Kernel Holding SA также сообщил, что дивиденды в размере 
$0,25 на акцию за 2016 ФГ будут выплачены до 27 апреля 2017 года в соответствии с 
реестром акционеров, который будет составлен до 20 апреля. Агрохолдинг "Кернел" - 
крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий 
производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Завод по производству топливных пеллет компании "Креатив"  
выставлен на продажу 

02.03.2017 
Завод по производству топливных пеллет в Кировоградской области, 

принадлежащий ранее компании "Креатив", выставлен на продажу. Об этом 
сообщает anyfoodanyfeed.com 

Согласно объявлению в "Системе электронных торгов арестованным имуществом" 
(СЕТАМ), мощности завода по производству пеллет из соломы составляют 40 тыс. тонн в 
год. Стартовая цена объекта составляет 20,5 млн грн, торги состоятся 27 марта. Группа 
"Креатив" в августе 2015 года сообщила о переговорах с инвесторами относительно 
реструктуризации своей задолженности перед украинскими и зарубежными банками. 
Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в 
его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" - и БТА Банке (Киев). В сентябре 
2015-го основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава 
акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство 
жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам. ЧАО "Креатив" в мае 2016 года 
обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать его банкротом. В интервью 
изданию "Forbes Украина" один из новых собственников компании Рысбек Токтомушев 
сообщил, что является одним из инвесторов и не представляет в сделке БТА Банк. По его 
словам, еще одним собственником стал бизнесмен Артур Гранц, выступающий финансовым 
инвестором. Доля кредитов ЧАО "Креатив" в государственных банках по состоянию на 
конец марта 2015 года составляла около 80%, или более 11,3 млрд грн. Основная часть 
долга приходится на государственные Ощадбанк (6,73 млрд грн), Укргазбанк (2,04 млрд 
грн), Укрэксимбанк (2,54 млрд грн). Среди кредиторов также есть Landesbank Berlin, 
UniCredit Bank (Германия), UniCredit Bank (Чехия), Райффайзен Банк (Чехия), Укрсоцбанк и 
др. В феврале 2016 года Кабинет министров одобрил продажу Укргазбанком аграрной 
группе "Кернел" права требования на маслоэкстракционный завод "Эллада" 
(Кировоградская обл.), принадлежащий группе "Креатив", за $96,7 млн  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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Ів Піке відповідатиме за підрозділ  

Crop Science в Україні 
01.03.2017 

Ів Піке відповідатиме за підозділ Crop Science в Україні, додатоково до 
своїх обов’язків в ролі керівника регіону СНД підозділу Crop Science в Росії. 
Про це повідомляє прес-служба Компанії. 

«Я радий очолювати команду Crop Science в Україні. Я бачу Україну як надзвичайно 
важливу країну з великим потенціалом для всього Європейського регіону. Я впевнений, що 
наші міжнародні інноваційні продукти та рішення допоможуть українським аграріям 
дасягти високих показників врожайності», - прокоментував Ів Піке. Він закінчив 
Льовінській Університет (Katholieke Universiteit Leuven, Брюссель, Бельгія), де отримав 
диплом агронома і ступінь в галузі управління виробництвом. Ів Піке почав свою кар'єру 
агрономом в дистриб'юторській компанії, де відповідав за один з регіонів Бельгії. З 1996 - 
1998 рік Ів Піке працював в компанії DuPont, де очолював відділ маркетингу та продажів у 
франкомовній частині Бельгії. У 1998 році перейшов в компанію Rhone-Poulenc на посаду 
директора з продажу. Два роки по тому в результаті злиття утворилася компанія Aventis 
CropScience, де Ів Піке керував цим же напрямом. У 2002 році Ів Піке перейшов в Bayer на 
позицію керівника відділу продажів, а пізніше ще й відділу логістики. З 2009 по 2012 роки 
очолював Bayer Crop Science в Румунії. У 2012 році Ів Піке був призначений керівником 
Bayer CropScience в Північному СНД: Росія, Білорусія, Казахстан. З березня 2017 року до зони 
його відповідальності входить також аграрний підрозділ ТОВ «БАЙЄР» в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Байєр Україна» 
 

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

 
 

Експорт гороху з України виріс  
майже вдвічі 

27.02.2017 
У 2016 р. з України експортовано 358 тис. т гороху, що в 1,9 рази 

перевищує показники минулого року. Основними ринками збуту культури 
стали Індія – 145 тис. т, Пакистан – 56,8 тис. т та Туреччина  –  28,7 тис. т.  

В цілому, Україна входить у п’ятірку найбільших експортерів цієї бобової культури, 
поступаючись лише Канаді, Росії та США. Нарощення обсягів експорту було зумовлене 
зростанням виробництва всередині країни з 377,7 тис. т до 745 тис. т за рахунок 
підвищення урожайності культури на 41% та зростаючому попиту на міжнародному ринку 
на бобові. Завдяки  експортній орієнтованості та розвитку технології вирощування горох 
відвойовує свою частку у сучасній сівозміні та стає перспективною альтернативою 
традиційним культурам. За оцінками УКАБ, рентабельність гороху може становити від 56% 
до 111%. Детальніше про ринок гороху можна дізнатись у дослідженні УКАБ «Нішеві 
напрямки агровиробництва. Горох». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 

 
Днями в Україні розпочнуть  

сіяти ранні зернові 
27.02.2017 

У залежності від погодних умов, південні регіони України днями 
розпочнуть сіяти ранні ярі зернові культури. Загалом по країні ярі зернові 
будуть посіяні на площі 7,2 млн га, у тому числі ранні – 2,4 млн га. 

За попередніми даними вся посівна площа під урожай 2017 року очікується у межах 
26,8 млн га (на рівні 2016 року). Зернові культури прогнозується посіяти на площі 14,4 млн 
га (54% від посівних площ). Такий баланс відповідає оптимальному співвідношенню 
культур у сівозмінах. За попередніми даними найбільша частка в прогнозованій структурі 
посівних площ припаде на пшеницю (23,6% від посівної площі), соняшник – (20%), 
кукурудзу на зерно (16,4%), ячмінь (9,7%) та сою (7,2%). В залежності від умов перезимівлі 
озимих культур структура зернового клину під урожай 2017 року може корегуватися за 
рахунок оптимізації площ ярих зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх 
круп’яних культур. У період весняно-літніх польових робіт 2017 року передбачається 
використати 958 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив. Станом на 24 лютого 
аграріями придбано 723 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив (75% до заявки, у 
2016 р. – 714 тис. тонн). Потреба у засобах захисту рослин на період весняно-літніх робіт 
становить близько 28,6 тис. тонн проти 27,8 тис. тонн у минулому році, у тому числі в 
гербіцидах – 18,9 тис. тонн. За оперативною інформацією Держспоживслужби, вже 
закуплено 14,5 тис. тонн пестицидів (51% до потреби), у тому числі 10,0 тис. тонн 
гербіцидів (53%). Потреба сільгосптоваровиробників у пальному на 2017 рік становить 
близько 1,4 млн тонн дизпалива та 323 тис. тонн бензину. У тому числі на проведення 
весняно-польових робіт - 401 тис. тонн дизпалива та 95 тис. тонн бензину.  

  

Читати повністю >>> Читайте також: В Україні стартували 
весняно-польові роботи >>> 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

Определен топ-5 экспортеров  
зерна из Украины 

01.03.2017 
В январе 2017 г. Украина в сравнении с предыдущим месяцем 

сократила поставки на внешние рынки зерновых, зернобобовых культур и 
муки в сравнении с предыдущим месяцем на 15,8% - до 3,8 млн.  т. 

При этом, по данным компании "ПроАгро", снизился экспорт всего зерна, и только по 
ржи он увеличился (до 0,2 тыс. т) ввиду возобновления зарубежных поставок этой 
культуры после предшествовавшего четырехмесячного перерыва. Больше всего - на 48,4% - 
в январе в сравнении с декабрем снизились внешнеторговые поставки украинского ячменя, 
а его доля в зерновом экспорте месяца упала до 4,3%. Также снизилась и доля пшеницы - до 
32,2%, зато часть кукурузы в общих зерновых поставках выросла до 61,4%. До минимума с 
начала сезона в январе сократились месячные поставки проса и овса. Также самый низкий 
результат продемонстрировала и мука. Но если в первом случае падение поставок 
объясняется в том числе и сокращением запасов ранних зерновых, то в снижении экспорта 
муки, как и кукурузы, основной причиной является затухание торговой активности в 
период новогодних праздников. Всего за первые семь месяцев 2016/17 МГ (июль-июнь) 
Украина поставила на экспорт 27,1 млн. т зерновых, что 3 млн. т или на 12,5% больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого сезона. В общем объеме поставок ячмень составил 16,6%, 
кукуруза- 33,9%, пшеница - 47%. Существенных изменений в составе стран-покупателей 
украинского зерна по итогам январского экспорта не произошло: по-прежнему ведущим 
покупателем отечественной пшеницы остается Индия (20,1% от поставок зерновой), 
кукурузы - Иран (17,3%), хотя "коллективное первенство" все же принадлежит странам ЕС 
(37%), а ячменя - Саудовская Аравия (42%). … 

 

ТОП-5 экспортеров основных зерновых культур в Украине с начала 2016/17 МГ >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 

 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 
 РИНОК ЯГІД. РИНОК КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ. РИНОК ГОРІХІВ. РИНОК ВИНОГРАДУ. РИНОК БАХЧІ 

 
Китайці хочуть вкласти півмільярда доларів  

в українське садівництво 
28.02.2017 

Асоціація Укрсадпром і державна китайська компанія China Haisum 
Engineering Co, Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння, в рамках 
якого передбачено виділення $515 млн інвестицій на українські проекти по 
садівництву. 

"З допомогою китайської корпорації українські садівники зможуть отримати $515 
млн інвестицій протягом наступних двох років", - говорить глава асоціації Укрсадпром 
Дмитро Крошка. За його словами, заплановані інвестиції в рамках партнерства будуть 
освоєні в 16-ти областях України. "Всі інфраструктурні проекти наших членів (асоціації 
Укрсадпром – ред.) будуть розглянуті, і я розраховую, що більшість з них буде 
профінансовано. На сьогоднішній день відібрано 18 проектів, суми інвестицій в яких від 
$200 тис. до $25 млн", - зазначив Крошка. Він також повідомив, що у підписаному 28 лютого 
меморандумі сторони визначили напрямки для інвестування. Мова йде про 
плодопереробку, будівництво фруктосховищ, трьох виробничо-логістичних комплексів, 
впровадження системи зрошення на 35 тис. га. "На плодопереробку ми передбачили $170 
млн, які повинні забезпечити додаткові потужності і переробку до 500 тис. тонн свіжої 
плодово-ягідної продукції. За фруктосховищами - це $130 млн і мінімальні потужності, які 
ми повинні досягти - це 500 тис. тонн додатково до того, що ми маємо. На сьогодні ми 
маємо близько 280 тис. тонн одночасного зберігання", - сказав Крошка. Голова асоціації 
також зазначив, що фінансовим оператором в рамках цього проекту може стати один з 
українських державних банків. Генеральний директор департаменту з міжнародних 
зв'язків China Haisum Engineering Co Гонг Чжюн уточнив, що на форумі в Пекіні 14-15 
травня 2017 року планується підписання офіційного документа між представниками 
України і Китаю по спільному інвестуванню в Україні і одним з проектів буде садівництво.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

 ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 РИНОК ОВОЧІВ. РИНОК ЗЕЛЕНІ. РИНОК СПЕЦІЙ & ПРЯНОСТЕЙ. РИНОК ГРИБІВ 

 
В Україні прогнозується скорочення площ 

під овочами мінімум на 20% 
01.03.2017 

Прогнози робити ще рано, але, швидше за все, посівні площі під 
овочевими культурами і урожай овочів в Україні знизяться на 20-30% в 
порівнянні з торішнім сезоном. Про це повідомив експерт Антон Барнак. 

За словами експерта овочевого ринку і представник ТОВ «Сакура Юкрейн», причина 
такої ситуації в тому, що в 2016 році в Україні було перевиробництво овочів. «У 2015 році 
врожайність овочів була близько 9,2 млн тонн. У 2016 р. ми отримали овочів 9,7 млн тонн. 
Відповідно, через це було перевиробництво, тому була висока собівартість, і низька ціна на 
овочі», - зазначив Барнак. Він додав, що ситуація зі зменшенням посівних площ під 
овочевими культурами спостерігалася з 2013. У 2013 р. посівні площі овочів в країні склали 
480 тис. га. Потім змінилася ситуація в країні, немає ринку в Росії, в окупованому Криму, на 
Донбасі. Але в 2016 році посівні площі овочів збільшилися до 470 тис. га, адже в 2015 році 
через погодні умови був низький урожай і ціна на овочі була високою. «Фермери отримали 
надприбуток на овочевому наборі у 2015 р. Прибуток, націнка маржинальна становила десь 
200-300% від собівартості», - сказав експерт. Зазначається, що за інформацією 
Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА, в області, яка є найбільшим в 
Україні виробником овочів, у 2017 р. посівні площі під овочевими культурами в порівнянні 
з минулим роком зменшаться на 2 тис. га (всього планується посіяти 38,8 тис. га).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Нідерланди допоможуть Україні у налагодженні  
збуту продуктів картопле переробки 

01.03.2017 
Нідерланди і Україна починають дослідження разом з FoodTechLink 

ринків сусідніх з Україною держав на предмет можливостей збуту 
продуктів переробки картоплі. Дослідження буде завершено через півроку.  

Про це повідомила радник з питань сільського господарства Посольства Королівства 
Нідерланди в Україні Каролін Спаанс в інтерв’ю propozitsiya.com. Також вона зауважила, що 
багато голландських компаній пропонують українським аграріям технології 
доопрацювання, глибокої переробки та зберігання картоплі. На них є сенс звернути 
особливу увагу, адже це ультрасучасні досягнення. Спаанс висловила сумніви, що в ЄС буде 
попит на сиру українську картоплю, навіть якщо державі якимось чином вдасться зняти 
карантин. А ось на продукти переробки картоплі ці обмеження не поширюються. «Саме в 
цій області Україна має дивовижний потенціал. До речі, коли я приїхала сюди, то була 
відверто здивована, що Україна досі є нетто-імпортером крохмалю», - зазначила вона. За 
словами радника, між країнами в картоплярстві вже зараз діє проект з підтримки бізнесу, 
зосереджений на тому, щоб допомогти українським аграріям досягти високої якості 
продукції, щоб вона стала конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. В рамках цього 
проекту здійснювалася передача українським аграріям передових знань про хвороби цієї 
культури, технології її вирощування і живлення. Пріоритетні напрямки в роботі К. Спаанс – 
рослинництво, особливо картоплярство і тепличне господарство, молочне тваринництво, 
біоенергетика і безпека продуктів харчування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 

 

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

 
 

 

http://www.bayer.ua/media/news/2017_03_01_new_member_in_bayer.php
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/eksport_gorokhu_z_ukraini_viris_mayzhe_vdvichi
http://minagro.gov.ua/uk/node/23327
http://minagro.gov.ua/uk/node/23326
http://minagro.gov.ua/uk/node/23326
http://www.proagro.com.ua/news/ukr/13110.html
http://biz.nv.ua/ukr/economics/kitajtsi-hochut-vklasti-pivmiljarda-dolariv-v-ukrajinske-sadivnitstvo-724578.html
http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-prognozuetsa-skorocenna-plos-pid-ovocami-minimum-na-20
http://uprom.info/news/agro/niderlandi-dopomozhut-ukrayini-u-nalagodzhenni-zbutu-produktiv-kartoplepererobki
http://www.agrotex.com.ua/
http://agrotecnica.com.ua/
http://www.bayer.ua/about/bayer-in-ukraine/
http://www.ukrsadprom.com/


 

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

 

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
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В Украине рекордно упало  
поголовье скота 

28.02.2017 
В Украине зафиксирована самая низкая численность поголовья 

крупного рогатого скота по сравнению с годами, когда велся учет. Об этом 
заявил эксперт сельскохозяйственных рынков Андрей Панкратов. 

"Этот год Украина начинает с низким поголовьем: численность крупного рогатого 
скота по состоянию на начало 2017 составляет 3 млн 675 тыс голов - это наименьший 
показатель за всю документированную историю", - сообщает Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO). 
Панкратов отмечает, что количество поголовья свиней также сократилось до 6 млн 689 
тыс. Этот показатель также является одним из самых низких среди предыдущих лет. 
Эксперт добавляет, что сокращение поголовья приведет к сокращению производства мяса 
в Украине. Панкратов отмечает, что объемы производства говядины (295 тыс тонн) и 
свинины (621 тыс тонн) на 2017 год будут одними из самых низких по сравнению с 
предыдущими годами. Производство мяса птицы наоборот может возрасти. Так, по мнению 
эксперта, если будут расти объемы его экспорта, то производство может вырасти до 1174 
тыс тонн. "Общий объем мяса в Украине, учитывая субпродукты и жир, в 2017 снизится на 
1%", - акцентировал Панкратов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

  

Прогноз: импорт мяса в Украину  
вырастет на 20% 

28.02.2017 
В Украине поголовье свиней и крупного рогатого скота продолжает 

уменьшаться, поэтому спрос будет удовлетворяться импортированным 
сырьем, в частности в 2017 году импорт мяса вырастет на 20% по 
сравнению с 2016 годом.  

Такие прогнозы доет Ассоциация животноводов Украины. Так, по данным 
Продовольственной организации ООН (ФАО), в Украине поголовье крупного рогатого скота 
за последние 12 лет сократилось на 47% и по состоянию на сегодня составляет 3,675 млн 
голов. Еще в 2005 году животных было 6,903 млн голов. Относительно свиней, то если в 
2007 году поголовье составляло 8,055 млн голов, то по состоянию на начало 2017 года – 
6,689 млн голов. Сокращение составляет более 17%. Причем, по мнению экспертов, 
негативная тенденция к сокращению, скорее всего, сохранится и в текущем году. Так, по 
прогнозам ФАО, в 2017 году импорт мяса вырастет на 20% по сравнению с 2016 годом. В 
страну, как прогнозируется, завезут 95 тыс. тонн мяса птицы, 80 тыс. тонн субпродуктов и 
жиров, 15 тыс. тон свинины и 2 тыс. тонн говядины. Отмечается, что по итогам 2016 года 
украинские животноводы произвели 295 тыс. тонн говядины, 621 тыс. тонн свинины и 
1,174 млн тонн курятины. В сфере производства готовой продукции также наблюдается 
негативная динамика. Такая ситуация в сфере животноводства уже привела к тому, что 
Украина – агарная житница Европы и ведущий мировой экспортер сельскохозяйственной 
продукции - вынуждена будет завозить значительные объемы мяса из-за рубежа. 
"Тенденция сокращения поголовья и увеличение объемов импорта мяса очень тревожная. 
Это общая иллюстрация тех процессов, которые происходят в украинском животноводстве. 
Сегодня отечественные производители имеют опыт и возможности не только 
удовлетворить внутренний спрос, но и стать локомотивом развития, удовлетворять 
потребности в экспорте. Но для этого нам необходима серьезная государственная 
поддержка. Прежде всего должны быть устранены эпизоотические вызовы, такие как АЧС. 
Вместе с правительством необходимо работать над открытием новых рынков сбыта. 
Украинское животноводство имеет значительный потенциал, и не развивать его, по 
крайней мере, не рационально с экономической точки зрения", - говорится в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Валова продукція тваринництва у 2017 році прогнозується  
на рівні 68,8 млрд грн 

01.03.2017 
Протягом останніх років склалася негативна тенденція щодо 

скорочення поголів’я худоби та птиці, перш за все у господарствах населення. 
Вона впливатиме на обсяги виробництва продукції тваринництва у 2017 році. 

Про це повідомив завідувач відділення організації виробництва та земельних 
відносин Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН 
Віктор Месель-Веселяк, передає прес-служба ННЦ. За розрахунками науковців Інституту 
аграрної економіки, валова продукція тваринництва прогнозується на рівні 68,8 млрд грн, 
що на 0,6% менше, ніж торік. Крім того, за умов збереження до кінця року поголів’я корів, 
овець та кіз у підприємствах населення та сільгосппідприємствах обсяги виробництва м’яса 
- вирощування худоби і птиці - у 2017 році прогнозується на рівні 3,2 млн т, що на 0,5% 
менше минулорічних показників. Зазначається, що обсяги виробництва м’яса великої 
рогатої худоби зменшаться на 2,7% - до 566 тис. т. «При збереженні поголів’я свиней у 
господарствах населення та у сільгосппідприємствах м’яса свиней буде вироблено до 988 
тис. т, що на 1,4% менше рівня 2016 року», - зазначив науковець. За його словами, після 
незначного спаду обсягів виробництва м’яса птиці у 2015 році до 1,5 млн т торік намітилася 
тенденція до його збільшення - 1,52 млн т. Вона зберігатиметься й у 2017 році. Очікується 
збільшення обсягів виробництва м’яса птиці на 1,1% проти 2016 року - до 1,54 млн т. 
Виробництво м’яса овець та кіз становитиме 26,9 тис. т, що на 2,2% менше показників 2016 
року. «Зберігатиметься тенденція до зменшення обсягів виробництва молока. З 11,1 млн т у 
2014 році, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у 2017 році вони 
зменшаться до 10,3 млн т, тобто будуть на 1% менші, ніж торік», - повідомив Месель-
Веселяк. Він додав, що виробництво яєць скоротилося з 19,6 млрд шт. у 2014 році до 17 
млрд шт. у 2015 році. Минулого року виробництво яєць зменшилося до 15,1 млрд шт. За 
розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, 2017 року відбудеться певна 
стабілізація: яєць прогнозується одержати 15,2 млрд шт., або на 0,5% більше, ніж торік. 

 

Читати повністю >>> 
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На Дрогобиччині відкрили відновлений  
тваринницький комплекс 

01.03.2017 
У вівторок, 28 лютого, у с. Літиня Дрогобицького району відкрили 

реконструйований тваринницький комплекс із розведення та вирощування 
свиней ТзОВ "Літенське".  

Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА. 
Участь у відкритті комплексу взяла директор департаменту агропромислового розвитку 
ЛОДА Наталія Хмиз та керівники Дрогобицької райдержадміністрації. За словами Наталії 
Хмиз, за кошти власників на території підприємства проведено благоустрій  території та 
реконструкцію  приміщення  на 1600 голів свиней. Приміщення обладнали сучасними 
технологіями та устаткуванням для утримання свиней. Варто зазначити, що крім галузі 
свинарства підприємство також займається  молочним скотарством і має статус племінного 
репродуктора із розведення великої рогатої худоби симентальської породи. На сьогодні в 
господарстві  утримується 346 голів  великої рогатої худоби молочного стада та 855 голів 
свиней. За 2016 рік  тут вироблено 451 тонн молока та 15 тонн м’яса.  

 

Читати повністю >>> 
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
У 2017 році Держрибагентство сконцентрується  

над розвитком аквакультури в Україні 
27.02.2017 

Розвиток рибного фермерства або аквакультури є напрямом, на 
якому Держрибагентство сконцентрує основні зусилля у 2017 році. Про це 
повідомив Голова відомства Ярема Ковалів. 

«У 2016 році частка фермерської риби у світовому вилові становила 52%, а в Україні 
– всього 25%. При цьому наша держава має найбільшу площу внутрішніх водойм в Європі. 
Ми бачимо колосальний потенціал у розвитку аквакультури, щоб стати європейським 
лідером у галузі», - заявив Ковалів під час прес-конференції 24 лютого. За словами, Голови 
Держрибагентства, вже в травні 2017 року українським фермерам стануть доступні кошти в 
рамках фінансової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком. Угода 
передбачає виділення ЄІБ 400 млн євро кредиту на розвиток аграрного комплексу, частина 
з яких буде направлена у рибну галузь. «За всю історію незалежності міжнародна фінансова 
установа вперше виокремила аквакультуру та переробку риби як окремий напрям 
фінансування агросектору. Частину коштів буде направлено на кредитування наших 
підприємців, частину – на державні інфраструктурні проекти», - додав Ковалів. Разом із 
експертами Офісу підтримки реформ Держрибагентство працює над законопроектом про 
сертифікат походження риби. Такий сертифікат завадить реалізації браконьєрської риби, 
тим само відкривши нові ніші для легальних виробників. Наразі продовжується робота над 
законопроектом про створення Фонду підтримки рибної галузі. Кошти з Фонду будуть 
розподілятися на програми зариблення, меліорації та підтримку підприємців аквакультури. 
Обидва законопроекти планують направити до ВР вже наприкінці весни 2017 року. 
Відзначимо, за останні 2 роки вилов риби у морях та внутрішніх водоймах збільшився на 
25%. В 2016 році він склав приблизно 80 тисяч тонн. Про це повідомив Голова 
Держрибагентства Ярема Ковалів 24 лютого 2017 року під час публічного звіту про роботу 
Держрибагентства в 2016 році. «У 2014 році у морях та внутрішніх водоймах України вилов 
склав 59,8 тис. тонн, а у 2015 – 68, 1 тис тонн, а у 2016 – 79,5 тис тонн. Тобто, без урахування 
обсягів морського вилову у Чорному морі, вилов 2016 року є найбільшим за останні 20 
років, починаючи з 1996», - повідомив Ярема Ковалів. Збільшення обсягів вилову пов’язане 
з дерегуляцією та стимулюванням рибалок-промисловиків показувати реальні обсяги 
вилову. В рамках дерегуляції наприкінці 2015 року було скасовано 7 дозвільних документів 
та бюрократичних послуг, що заважали роботі підприємців.  
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 МОЛЮСКИ 

В Україні відкрилася перша  
устрична ферма 

02.03.2017 
Житель Херсонської області Андрій Пигулевский 10 років займався 

ІT-бізнесом, а потім відкрив першу в Україні устричну ферму. Передає 
Національний промисловий портал, з посиланням на Agronews.org 

Історія ферми «Устриці Скіфії» бере початок у 2014 році, коли Андрій розпрощався зі 
сферою IT і вирішив зайнятися тим, чим на той момент в нашій країні не займався ніхто – 
устричним бізнесом. Підприємець довгий час вивчав ринок і з’ясував, що ніша порожня. У 
той же час майбутній фермер зробив для себе важливе відкриття: виявилося, що в XIX 
столітті Україна була великим експортером устриць, якого знали в усьому світі, а це 
означало, що вирощувати делікатес в наших широтах можна і, при тому, досить успішно. 
Устриці Скіфії співпрацюють з Академією Наук, яка на базі фермерського комплексу 
проводить наукові дослідження. Вирощуються устриці на березі Чорного моря в екологічно 
чистому місці Херсонської області, в безпосередній близькості від Чорноморського 
біосферного Заповідника, що охороняється ЮНЕСКО. Зараз Андрій Пигулевский вирощує до 
40 тонн устриць в рік. Його «вихованців» можна назвати «екстрімалами» – вони 
витримують нетипові для устриць температури. 
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 МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
У фирмы, связанной с экс-генпрокурором, отсудили  

15 тысяч га охотничьих угодий 
28.02.2017 

Прокуратура Киевской области в апелляционной инстанции отстояла 
свою позицию по возвращению государству охотничьих угодий площадью 
более 15 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

Они были незаконно предоставлены в пользование близкому окружению бывшего 
генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. "Благодаря последовательной и 
обоснованной позиции прокуратуры Киевской области в апелляционной инстанции, 
оставлено без изменений решение суда первой инстанции от 10 ноября 2016 года, которым 
удовлетворен иск Фастовского межрайонного прокурора и признано незаконным решение 
Киевского областного совета о предоставлении обществу в пользование охотничьих 
угодий площадью более 15,3 тыс. га на территории Фастовского района", – сказано в 
сообщении. Суд также признал недействительным договор об условиях ведения данного 
хозяйства и обязал ответчика вернуть государству указанные охотничьи угодья. Как 
отмечают в ГПУ, охотничьи угодья были переданы в пользование ООО 
"Укрмистобудпроект", связанное с сыном бывшего генпрокурора Виктора Пшонки… 
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Названы схемы фальсификации продуктов 
питания в Украине 

01.03.2017 
Ситуация на рынке продуктов питания ухудшается. Этому, в 

частности, способствуют моратории на проверки предприятий и 
реорганизации контролирующих служб. 

«Например, в 2014-2015 год был запрет на проверку бизнеса. Плюс реорганизация 
служб, она (Госпродпотребслужба - ред ..) по факту существовала на бумаге, но не работала. 
И еще один момент, это то, что у населения катастрофически падают доходы, и 
потребители по-максимуму стараются экономить и не думают о последствиях. Просто с 
людьми никто не работает и никто не проводит с ними разъяснительную работу», - 
рассказал исполнительный директор Всеукраинской общественной организации «Союз 
потребителей Украины». «Фальсификаторы, в свою очередь, разработали схему, потому что 
знают что нет никакого контроля. Они создают «фирмы-однодневки». Выпускают 200-300 
тыс. пачек масла, например, завозят это масло в крупные национальные супермаркеты под 
акционным предложением. И, например, вы этим маслом отравились и вы пишете жалобу в 
Госпродпотребслужбу, а эта служба выходит на проверку, а по факту, по этому адресу 
никого нет. Или еще например, штрафуют предприятие, а оно просто на какого-то бродягу 
зарегистрировано. Все доходит до суда, и получается, что предприятие кроме пару тысяч 
уставного капитала ничего не имеет и оштрафовать никого нельзя. И тот потребитель, 
который обращается абсолютно ничего не докажет. Никому это просто не интересно, и 
никто эти промышленные объекты не проверяет. Сейчас такие смутные времена, что всем 
все равно на потребителей», - рассказал он. … 

 

Читать полностью >>>  
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На кого вплине відмова уряду в Україні  

від регулювання цін 
01.03.2017 

Уряд України планує відмовитися від регулювання цін на соціально 
значимі продукти, націнка на які не могла перевищувати 15%. Від цього 
можуть постраждати соціально незахищені громадяни, але бізнесу буде 
легше. 

 
Український уряд планує перестати регулювати ціни на соціально значимі 

продукти харчування. Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, який 
оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у вівторок, 28 лютого. 
Державне регулювання цін на 15 категорій товарів було запроваджено у 1996 р. До них 
відноситься борошно, хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, рис, яловичина і 
свинина, м'ясо птиці, курятина, ковбаса варена, коров'яче молоко, масло вершкове і 
соняшникова, сир, курячі яйця, цукор і овочі. Націнка виробників на них не могла 
перевищувати 15%. Відміну цієї норми МЕРТ пояснює тим, що нинішнє цінове регулювання 
є неефективними. Такий висновок міністерство зробило після трьохмісячного 
експерименту з тимчасового призупинення дії державного регулювання цін, який відбувся 
наприкінці минулого року. "За результатами моніторингу практично доведено відсутність 
дієвості такого регулювання, як встановлення нормативів рентабельності у розмірі від 2 до 
15% залежно від регіону та виду продукції. Фактична рентабельність виробництва 
харчових продуктів за даними Держстату становила 4,8 відсотка за 2015 рік",- повідомили 
DW у міністерстві. 

 
Постраждають бідніші люди. Відміна регулювання може негативно вплинути на 

малозабезпечених. За даними Пенсійного фонду, зараз майже вісім мільйонів українців 
отримують мінімальну пенсію - 1247 гривень на місяць. Також 3,7 мільйона громадян 
отримують мінімальну зарплатню, яка після сплати податків складає 2500 гривень. При 
тому, за підрахунками Кабміну, розмір споживчого кошика зараз складає 3200 гривень на 
місяць. "У третьому кварталі минулого року громадяни витрачали 46 відсотків своїх 
доходів на продукти, тобто грошей вистачає тільки на їжу. Цікаво, що субсидії на оплату 
комунальних послуг є, а на продукти - немає", - прокоментував DW голова Асоціації 
постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. При цьому рівень цін на продукти 
харчування можна порівняти з європейським. "В Україні ціни на зернові і на деякі сорти 
м’яса нижчі за європейські. Але на більшу частину товарів ціни або європейські, або навіть 
перевищують їх", - констатує Олексій Дорошенко. Так, у Німеччині десяток яєць коштує 1,09 
євро, що в перерахунку лише дещо дорожче, ніж в Україні, де за яйця доводиться платити 
близько 25 гривень. Не згодні з відміною держрегулювання цін і деякі депутати. На 
минулому тижні депутати від Опозиційного блоку подали в парламент законопроект, яким 
пропонується відновити нагляд уряду за цінами. Вони вважають, що уряд принаймні має 
надати людям якусь альтернативу регулювання цін. "Скасовуючи практику 
держрегулювання цін, (…) уряд навіть не вважає за потрібне впроваджувати відповідні 
компенсаторні механізми - наприклад, у вигляді адресних продовольчих програм, які 
розраховані на найбільш соціально уразливі категорії населення", - йдеться у 
пояснювальній записці депутатів до законопроекту. Тим не менш, в міністерстві не згодні з 
тим, що від скасування державного регулювання цін хтось постраждає. "Результат 
моніторингу довів, що призупинення державного цінового регулювання істотно не 
вплинуло на динаміку цін на ринку та споживчі настрої громадян. Отже, істотного впливу 
на соціально незахищені верстви громадян не очікується", - пояснює міністерство. 

 
Продавці отримають вільний ринок. Водночас регулювання цін стримувало 

розвиток бізнесу. Продавці товарів вважають, що його скасування дозволить виробникам 
покращити конкурентні умови. "Якщо б не було державного регулювання цін, то більша 
кількість компаній була б зацікавлена у виробництві товарів для масового сегменту, які 
зараз менше представлені на ринку і яких не вистачає. Тому конкуренція була б вищою і 
ціни самі б знижалися. А замість цього, зараз необхідно погоджувати ціни на всі етикетки і 
упаковки. Цей процес погодження може затягуватися на невизначений строк", - розповів 
DW співвласник мереж магазинів "Таврія-В" і "Космос" Борис Музальов. У випадку, якщо 
торговельні мережі почнуть масово підвищувати ціни на продукти, альтернативою 
залишаться ринки та маленькі крамниці. Відмова від державного регулювання цін не має 
спровокувати загальний ріст інфляції, яка в цьому році за очікуваннями Нацбанку має бути 
на рівні дев`яти відсотків. "Це був зайвий головний біль, регулювання держави давало 
можливості для корупції", - прокоментував DW виконавчий директор Центру економічної 
стратегії Гліб Вишлінський. У той же час учасники ринку вважають, що зараз не найкращий 
час для відмови від впливу держави на ціни. "Зараз купівельна спроможність українців 
перебуває на рівні 1994-95 років. Вільне ціноутворення треба запроваджувати, але не 
одразу, а десь через два-три рок", - констатує Олексій Дорошенко. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

ДП «Артемсіль» перевиконало лютневий план  
з виробництва солі 

02.03.2017 
ДП «Артемсіль», що входить до сфери управління Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, в лютому 2017 року виконало 
план з видобутку солі на 108,1%, що склало 154,3 тисячі тонн солі.  

Цей показник на 25% вище, ніж у минулому році. За підсумками роботи у лютому 
2017 року ДП «Артемсіль» видобуло і переробило 154,3 тисячі тонн солі при запланованих 
142,8 тисячі тонн. У результаті підприємство перевиконало виробничий план на 8,1%. Крім 
того, за лютий 2017 року вдалося виробити на 25% або 31 тисячу тонн більше, ніж було 
вироблено в лютому 2016 року. Нагадаємо, що в січні 2017 року колектив підприємства 
також перевиконав планові показники з виробництва. Всього з початку року видобуто 333 
тисячі тонн солі, що на 10,6% більше, ніж заплановано та на 32% перевищує показник 
минулого року. З початку року ДП «Артемсіль» зміцнило свої позиції на експортних ринках і 
збільшило обсяги постачань до країн дальнього зарубіжжя. Так, за 2 місяці 2017 року 
європейським споживачам відвантажено на 122,1 тисячі тонн більше продукції, ніж за 
аналогічний період 2016 року. Зокрема, істотно зріс експорт до Польщі (на 59,2 тисячі тонн) 
та Угорщини (на 56,3 тисячі тонн). 

 

Читати повністю >>> 
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 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Залежність України від КНДР як ключового ринку збуту  

борошна поступово скорочується 
01.03.2017 

За останні кілька сезонів залежність України від КНДР як ключового 
ринку збуту борошна поступово скорочується, і йде процес заміщення даних 
обсягів. Про це заявив директор асоціації «Борошномели України» Родіон 
Рибчинський. 

«За 6 місяців 2016/17 МР близько 40% поставок українського пшеничного борошна 
здійснювалося в зазначеному напрямку, однак не безпосередньо, а через інші країни. При 
цьому раніше був період, коли частка експорту в цей регіон доходила до 60% від загального 
обсягу. У першому ж півріччі 2016/17 МР українське борошно експортувалася в більш ніж 
45 країн, такі як Домініканська Республіка (118 тонн), Венесуела (112 тонн), Джібуті (96 
тонн), Камбоджа (72 тонни), В'єтнам (43 тонни) і навіть Індія (88 тонн)», - зазначив 
експерт. До того ж він додав, що за останні роки істотно розширилася географія експорту 
українського борошна в країни Чорної, Екваторіальної і Південної Африки, які є досить 
перспективними напрямками експорту даної продукції. Зокрема, поставки українського 
борошна почали здійснюватися в такі країни, як Сьєрра-Леоне, Бенін, ПАР, Мадагаскар, Кот-
д'Івуар, Гана і т.д. Також він уточнив, що за перше півріччя 2016/17 МР з України було 
експортовано 203 тис. тонн борошна, що на 10% вище за показник аналогічного періоду 
попереднього сезону. «Якщо така динаміка збережеться, то за підсумками сезону в України 
є всі шанси вийти на прогнозований рекордний обсяг експорту в 370 тис. тонн, про який 
асоціація "Борошномели України" заявляла ще у вересні 2016», - додав експерт. 

 

Читати повністю >>> 
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Украина вошла в тройку мировых  
производителей гречки 

03.03.2017 

Национальные производители полностью удовлетворяют 
внутренний спрос на крупы. Доля украинской продукции в 2012-2016 гг. на 
внутреннем рынке составляла более 99%, а доля импорта - всего 0,5-0,9%, 
сообщает Landlord. 

В частности, ежегодно украинцы потребляют от 155 тыс. т до 180 тыс. т гречки. В 
последние годы предложение на крупу на рынке падает. В 2016 г. производство гречки 
сократилось на 20% в основном по причине низкой рентабельности и девальвации 
национальной валюты. Тем не менее, на мировом рынке Украина вошла в тройку 
крупнейших производителей гречки, уступив только России и Китаю. В связи с аннексией 
Крыма, в 2014-2015 гг. существенно сократились объемы производства риса. На 
полуострове остались основные производственные мощности - поля и заводы. Однако в 
2016 г. отечественный рынок риса вырос на 54%. Увеличение объемов произошло из-за 
увеличения посевных площадей в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Кроме 
того, благодаря применению капельного орошения, выращивание этой культуры в 
Украине вышло на новый уровень. Также сообщается, что на третьем месте по объемам 
потребления в Украине - пшеничная крупа. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
На Черкащині беруться реанімувати Іваньківський  

цукровий завод, що на Маньківщині 
27.02.2017 

Обласна адміністрація звернулась до Кабінету Міністрів України з 
ініціативою одержання права розпорядження підприємством органами 
виконавчої влади, вивівши його з підпорядкування Агентства Держрезерву.  

Це дасть змогу в подальшому залучити інвестора, котрий зможе відновити 
діяльність заводу, модернізувавши його виробничі потужності. У цьому переконані 
маньківчани, вважаючи, що це – єдиний шлях його порятунку, адже сьогодні завод – один із 
найбільш проблемних боржників регіону. Голова Маньківської районної адміністрації Ігор 
Віштак, який прибув на засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати, каже, що на початок лютого цього року завод мав заборгованість 
по зарплаті в 1,7 млн. грн. Наразі ж неможливо навіть розробити графік погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати, у зв’язку з відсутністю фінансування 
підприємства з Державного агентства резерву України, якому воно нині підпорядковане, – 
зауважив очільник Маньківщини. У той же час за період з квітня 2016 року до січня 2017 
року за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги від товаровиробників вдалось 
дещо зменшити заборгованість по зарплаті – на 570 тисяч гривень. Важливо, що сьогодні 
безпосередньо колектив заводу, товаровиробники, районне керівництво зацікавлені у 
збереженні підприємства, – сказав у ході засідання директор заводу Іван Бевз, – адже на 
території району вирощується достатня кількість цукрових буряків – лише торік близько 
2,5 тис. га. А тому ми впевнені, у заводу є майбутнє. Обласна влада підтримує ініціативи, що 
передбачають збереження та розвиток перспективних підприємств, – наголосив перший 
заступник голови ОДА Віталій Коваль. … 
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Експорт українського цукру  
збільшився в 33 рази 

28.02.2017 
Україна у 2016-2017 маркетинговому році, у порівнянні з попереднім 

періодом, збільшила експорт цукру в 33 рази. Про це заявив міністр агарної 
політики та продовольства України Тарас Кутовий. 

Таким чином експорт цукру державою збільшився до 344 тисяч тонн, що стало 
можливим завдяки злагодженій роботі всієї виробничої ланки – від виробників цукрових 
буряків до переробників. "Визначний момент попереднього року – збільшення у цукровій 
галузі всіх показників. Це великі показники, які фактично створюють передумови для 
подальшого зростання галузі", - наголосив Кутовий. Понад те, за його словами, покращення 
якості сировини дало змогу отримати 6,9 тонн цукру з одного гектару, що втричі більше, 
ніж в 2010 році. Зокрема, валовий збір цукрових буряків із площі 290 тисяч га склав 13,2 
мільйонів тонн, це сталося завдяки гарній врожайності минулого року. При цьому, 17 років 
тому, таку ж кількість цукросировини було зібрано із площі 747 тисяч га. "2016 рік можна 
визначити як рік чіткої динаміки. На 25% до попереднього року збільшилися площі під 
цукровим буряком, на 30% - виробництво цукросировини, на 40% - виробництво цукру. 
Така динаміка вражає, якщо говорити про світову практику", - підсумував Кутовий. 
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Україна вичерпала річну квоту на 2017 рік на  
безмитний експорт цукру в ЄС 

01.03.2017 
Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний 

експорт цукру до країн Європейського Союзу. Про це згідно з даними 
Мінагрополітики пише «УНІАН». 

«Тарифну квоту на 2017 рік на експорт вітчизняного цукру до країн ЄС (20,07 тис. 
тонн) використано повністю», - зазначили в міністерстві. За даними Мінагрополітики, за 
підсумками 2016 року основними споживачами вітчизняного бурякового цукру були країни 
Азії, Африки та СНД. Також українські підприємства освоїли нові ринки збуту, такі як Шрі-
Ланка, М'янма, Бенін, Македонія, Джибуті, Китай та Південна Африка. Нагадаємо, поточного 
маркетингового року за сезон цукроваріння (вересень-грудень 2016 р.) наші підприємства 
експортували 344,5 тис. тонн цукру, що в 33 рази більше порівняно з аналогічним періодом 
роком раніше (у вересні-грудні 2015 року експорт становив 10,4 тис. тонн).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
В Україну масово імпортують  

пальмову олію 
27.02.2017 

За оцінками, у вересні-січні 2016/2017 маркетингового року 
вітчизняними підприємствами вироблено 2,6 млн тонн масел рослинних, 
що на 22% більше, ніж у відповідному періоді минулого сезону. 

В Економічному дискусійному клубі повідомили, що із загального обсягу 
виробництва на внутрішній продовольче споживання направлено 238 тис тонн, або 5,6 кг в 
розрахунку на одну людину. Експорт склав 2,3 млн тонн, що на 19% перевищує показник за 
вересень-січня 2015/2016 років. Більше половини українського експорту олії надійшло на 
ринки Індії, Китаю і Нідерландів. Імпорт масел склав 96 тис тонн, з нього майже 90% – це 
пальмова олія, яке імпортується, в основному, з Індонезії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Кипрский "Оптимус Агро Холдинг" оформил контроль над  
Запорожским маслоэкстракционным заводом 

03.03.2017 
Компания "Оптимус Агро Холдинг Лтд" (Кипр) оформила контроль 

над ПАО "Запорожский маслоэкстракционный завод" (Запорожье). Об 
этом сообщает портал bin.ua 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), "Оптимус Агро Холдинг Лтд" стал 
собственником 99,48% акций Запорожского МЭЗ. Ранее указанной долей в уставном 
капитале ПАО владела аффилированная с "Оптимус Агро Холдинг" - "Щедро Групп Лтд" 
(Schedro Group Ltd, Кипр). "Оптимус Агро" - агропромышленная компания, один из 
крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, который 
занимается производством подсолнечного масла, шрота и лузги. На украинском рынке 
компания входит в ТОП-5 украинских переработчиков семян подсолнечника по 
установленным мощностям. Для улучшения операционной деятельности по переработке 
семян подсолнечника, более качественного контроля принимаемого сырья, выходов и 
качества готовой продукции, в сентябре 2016 года компания взяла в аренду целостный 
имущественный комплекс ПАО "Запорожский маслоэкстракционный завод".  

 

"Оптимус Агро" в Украине объединяет сеть элеваторов в Днепропетровской, Кировоградской, 
Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Черкасской обл. общей мощностью 
единовременного хранения свыше 1,1 млн тонн зерновых. Мощности по переработке подсолнечника 
Запорожского маслоэкстракционного завода составляют 900 тыс. тонн/год. На мощностях 
Запорожского МЭЗ свою продукцию производил ТД "Щедро". В 2015 году Атимонопольный комитет 
Украины завершил рассмотрение дел о концентрации компаний Schedro Group Ltd (Кипр), ООО 
"Торговый дом "Щедро" (Днепропетровск), ПАО "Львовский жиркомбинат" (Львов) и ПАО 
"Запорожский масложировой комбинат" (Запорожье). … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Качество сыра ТМ «Ферма» подтверждено  

потребительской экспертизой 
27.02.2017 

ГП «Харьковстандартметрология» обнародовало собственные 
результаты исследования подлинности твердых сыров известных 
украинских торговых марок.  

Эксперты проверили фасованную продукцию 7 известных производителей на 
предмет отсутствия растительных жиров, полноту маркировки, вкус и качество упаковки. 
По результатам исследования, сыр «Сметанковий» ТМ «Ферма» успешно прошел все этапы 
проверки и подтвердил соответствие высоким стандартам качества и безопасности. Важно 
отметить, из всех образцов только сыр ТМ «Ферма» производится по государственным 
стандартом ДСТУ. Напомним, что в 2015-2016 годах продукция собственных брендов 
компании «ТЕРРА ФУД» уже успешно проходила потребительскую проверку ГП 
«Харьковстандартметрология», а именно: масло сливочное крестьянское ТМ «Ферма» 73%, 
сметана ТМ «Біла лінія» 20% и растительно-сливочная смесь ТМ «Тульчинка» 62,5%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ООО «ТЕРРА ФУД» 

ТМ «Яготинское» поддержала  
украинских издателей 

27.02.2017 
Известный украинский молочный бренд - «Яготинское» - выступил 

меценатом церемонии награждения XXVIII Всеукраинского рейтинга 
«Книга года-2016». Всего в конкурсе приняло участие 1098 изданий. 

Церемония награждения состоялась в Национальной библиотеке имени 
Вернадского в Киеве. «Для полноценного развития украинской нации нужна не только 
качественная еда, как залог физического здоровья, но и умная и добрая книга. Мы уверены, 
что только сочетание физического здоровья украинцев с их высоким уровнем духовного и 
интеллектуального развития, позволит совместными усилиями построить Украину нашей 
мечты», - подчеркнул Глава Наблюдательного совета АО «Молочный альянс» Сергей 
Вовченко. В финал конкурса издателей было отобрано 63 участника из 11 городов 
Украины. Киев был представлен 40 издательствами (95 книг в шорт-листах), Львов - 6 
издательствами, 26 книг; Харьков - 6 издательствами, 22 книги; Черновцы - 3 
издательствами, 4 книги; семь городов представлены по одному издательству Винница, 
Жовква, Ирпень, Мукачево, Симферополь, Тернополь и Ужгород. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра АО «Молочный альянс» 
 

Баштанский сырзавод завершил 2016г с чистой  
прибылью почти 43,9 млн грн   

28.02.2017 
ПАО "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.), одно из 

крупнейших сыродельных предприятий Украины, в 2016 году получило 
чистую прибыль в размере 43,93 млн грн против 3,95 млн грн чистого 
убытка за 2015 год. 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его 
активы за прошлый год увеличились на 0,3% - до 331,59 млн грн, а нераспределенная 
прибыль составила 129,69 млн грн (156,94 млн грн в 2015-м). Суммарная дебиторская 
задолженность компании увеличилась на 4,2% - до 194,47 млн грн. Баштанский сырзавод 
входит в "Молочный альянс", созданный в июне 2006 года в качестве холдинговой 
компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из 
долгосрочных финансовых инвестиций. "Молочный альянс" объединяет Пирятинский 
сырзавод, Яготинский маслозавод, Баштанский сырзавод, Городенковский, Тростянецкий, 
Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, "Варвамаслосырзавод", а также сбытовые 
предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон". Предприятия холдинга 
производят молочную продукцию под ТМ "ПирятинЪ", "Славия", "Яготинское" и 
"Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Украинцев ждет новая волна подорожания  
молочных продуктов 

03.03.2017 
Молоко в Украине подорожает еще больше. Уже в марте поднимутся 

цены на твердые сыры. Об этом сообщил председатель правления ПАО 
«Дубномолоко» Олег Волошин.  

 
По его словам, отечественные производители вынуждены поднимать отпускные 

цены из-за роста себестоимости продукции - пишет УБР. «Это подорожание покупатели 
заметят в марте, когда закончится производственный цикл и на полки попадет товар по 
новым ценам. В результате такие сыры как «Российский» или «Голландский» будут стоить 
170-180 грн./кг», - рассказал Волошин. Напомним, сейчас в магазинах перечисленные виды 
сыров продаются в среднем по 155-165 грн./кг. А по 170 грн./кг (в пересчете на 
килограммы) реализуется только продукт в мелкой фабричной фасовке (по 200-220 г). 

 
«Российский» по цене польського. В стоимости сыра 85-90% приходится на сырье, 

закупочные цены на которое в последнее время существенно выросли. После подорожания 
сырого молока прошлой осенью на 40-55% его стоимость так и сохраняется на высокой 
отметке. После запланированного переписывания ценников отечественный продукт снова 
начнет конкурировать с импортом, который за последние три года сильно сдал свои 
позиции. Девальвация гривны и падение покупательской способности населения привели к 
тому, что украинцы переключились на более дешевые товары. «Например, сегмент 
элитных импортных сыров просто умирал с 2014 года», - заметил директор по 
стратегическому развитию компании Nielsen (Украина и Беларусь) Виталий Брык. По 
данным эксперта «Экономического дискуссионного клуба» Игоря Гарбарука, доля 
отечественной продукции на продуктовых полках составляет 85%. Теперь же, как отмечает 
Олег Волошин, импорт снова будет сопоставим по цене с отечественным сыром. «В Польше 
молоко сейчас дешевле, чем в Украине. Польские сыры заходят к нам примерно от 170 
грн./кг и они вполне конкурентного качества. Кроме того, есть продукт, специально 
производимый для нашего рынка», - говорит председатель правления ПАО «Дубномолоко». 
Что касается остальной молочки, то и она будет дорожать, так как фермеры продолжают 
вырезать молочное стадо, а вслед за ним падают объемы сырья и производства молочных 
продуктов. Темп подорожания, по словам экспертов, будет зависеть от многих факторов: от 
фактической цифры спада надоев до изменений валютного курса и мировой конъюнктуры 
на продукты переработки молока. Например, как отмечает гендиректор Ассоциации 
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в последнюю декаду февраля среди 
молочных продуктов больше всего подорожала сметана - на 42 копейки за литр и теперь ее 
средняя стоимость в розничной сети составляет 42 грн/л. 

 
Сырья не хватает. Как отмечают в Ассоциации производителей молока, в 2016 

году поголовье коров в Украине сократилось на 2,7%, до 2,1 млн голов. По словам ведущего 
аналитика Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Анны Бурки, за последний 
год производство молока также упало на 3%, до 10,3 млн тонн. По ее прогнозам, в 2017 году 
спад составит еще 1-5%. Дефициту сырья будет способствовать и переориентация 
переработчиков на выпуск экспортной продукции — сухого молока и сливочного масла. 
Скажем, в прошлом году при падении производства обработанного молока 
(пастеризованного и т.п.) на 4%, а сыров на 8%, выпуск сливочного масла остался прежним 
- 101 тыс. тонн. Оптимизм внушает лишь тот факт, что в Украине постоянно увеличивается 
доля так называемого промышленного молока и соответственно, растет выпуск 
высококачественного сырья. Так, по данным UFEB, за последние пять лет доля молока 
экстра-класса и высшего сорта увеличилась с 36,5% до 51,3%. Об устойчивости этой 
тенденции свидетельствует и статистика Ассоциации производителей молока, согласно 
которой в январе 2017 года хозяйства населения произвели всего 362,5 тыс. т молока, что 
на 2,6% меньше, чем в том же месяце год назад. Кроме того, как отмечает старший 
специалист по работе с производителями безалкогольных напитков Nielsen Михаил 
Гафуров, объем потребления молочных продуктов в Украине почти не снизился. «Это 
связано с тем, что, по сравнению с другими напитками и продуктами, молочная группа 
остается сравнительно доступной по цене», - говорит Гафуров. По словам Анны Бурка, в 
прошлом году производство кисломолочной продукции упало меньше всего - на 1%, до 420 
тыс. тонн. А выпуск кисломолочного сыра даже вырос на 4%, до почти 70 тыс. тонн. 
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Молочные вкуси.Как показало исследование Nielsen, в прошлом году увеличивались 
продажи ультра пастеризованного молока (+21%), а также молока с добавленным вкусом 
«мороженое/ваниль» (+25%). В 2015 году лидером продаж было молоко со вкусом какао. 
Правда, молоко с добавками занимает менее 5% в общем объеме продаж. Но сама 
тенденция показывает, что украинцы, в общем-то, не против экспериментировать с 
молочкой. Чаще всего наши сограждане приобретают молоко в упаковках объемом 910 мл 
(многие производители для поддержания более низкой цены давно применяют упаковки 
не 1 л, а меньше). Такой формат за год прибавил в продажах 137%. Молоко жирностью 3,4% 
стало продаваться лучше на 36%. «Молочные продукты в упаковках Пюр-пак (Pure-pack, 
более современный вид тары, с крышечкой), стали продаваться на 148% больше. Ранее в 
основном лидировал Тетра-пак», - Гафуров. Также растут продажи йогуртов, особенно тех, 
что можно пить на ходу через специальную трубочку. Это эксперт считает единственной 
серьезной новацией. По словам Гафурова, в целом за 2016 год новинок (товар, 
отличающийся по весу, жирности, технологии производства) было всего 4% от общего 
ассортимента (в 2015 году было 10%). Например, по молоку производители уменьшали 
жирность и предлагали увеличенную упаковку. Тем самым компании стараются нарастить 
выручку за счет увеличения емкости тары. По сметане было отмечено два таких случая, а 
по творогу - три. Зато по кефиру наблюдается обратная тенденция: зафиксировано два 
случая выпуска уменьшенной упаковки и один случай полностью новой упаковки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Диплом І ступеня 

03.03.2017 
Весна почалася для ПАТ "Київхліб" з гарних відзнак. 2 березня 

відбулося нагородження учасників Всеукраїнського конкурсу 
хлібобулочних та борошняних виробів "Безпечно, смачно та корисно".  

Дипломами І ступеня нагороджені хлібобулочні та кондитерські вироби ПАТ 
"Київхліб", а саме: Хліб "Зерновий" (Цех №1), Хліб "Гречаний" (Цех №4), Торт "Морквинка" 
(Цех №12). Мета конкурсу - ровиток культури споживання хліба, популяризація продукції 
хлібопекарської галузі, втілення цікавих ідей для розширення асортименту хлібобулочних 
виробів для здорового харчування, в тому числі, призначених для профілактики деяких 
захворювань. Урочисте нагородження переможцівконкурсу "Безпечно, смачно та корисно" 
відбулося під час проведення Круглого столу "Безпечність та якість харчових продуктів, що 
пройшов у рамках міжнародної виставки "Хлібопекарська та кондитерська індустрія". 
Вітаємо наших переможців! 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ "Київхліб" 
 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Сбербанк забирає майно в "АВК"  

через борги на $57 млн 
26.02.2017 

Вищий господарський суд 20 лютого 2017 року відмовився 
задовольнити касаційну скаргу ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. 
Дніпропетровськ" та лишив без змін рішення судів нижчих інстанцій. 

Цими рішеннями компанії було відмовлено в задоволенні заяви про скасування 
рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації 
"Союз інвесторів України" від 03.06.2016. Згідно з судовими матеріалами, 15.10.2009 між 
Сбербанком і ЗАТ "АВК" (правонаступником якого є ПрАТ "АВК") був укладений договір про 
відкриття кредитної лінії №04-В/09/22/ЮО. Тоді ж Сбербанк уклав договір застави з ЗАТ 
"Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Дніпропетровськ" (правонаступником якого є ПАТ 
"Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Дніпропетровськ"), за яким підприємство передало 
банку в заставу обладнання для виготовлення кондитерських виробів (276 одиниць). 
24.10.2013 у кредитний договір були внесені зміни, відповідно до яких спори між 
сторонами мають вирішуватися в постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській 
громадській організації "Союз інвесторів України". 03.06.2016 постійно діючий третейський 
суд при "Союзі інвесторів України" задовольнив позовні вимоги Сбербанку та вирішив 
звернути стягнення на предмет застави - обладнання для виробництва кондитерських 
виробів, яке належить ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Дніпропетровськ"; було 
встановлено спосіб реалізації предмету застави шляхом продажу через прилюдні торги; від 
продажу зазначеного майна вирішено задовольнити вимоги Сбербанку в сумі 
заборгованості за кредитом у розмірі 56,8 млн дол. Оскаржуючи це рішення, ПАТ 
"Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Дніпропетровськ" серед іншого вказувало, що спори про 
стягнення грошових коштів в іноземній валюті непідвідомчі третейським судам і що у спір 
у цій справі стосується прав та обов`язків нерезидента України. Водночас Вищий госпсуд 
зауважив, що рішенням третейського суду безпосередньо не стягнуто заборгованість в 
іноземній валюті, а звернуто стягнення на предмет застави з його подальшим продажем 
через прилюдні торги з оплатою в національній валюті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

ROSHEN стала переможцем українського конкурсу  
"Зірка упаковки 2017" 

27.02.2017 
Подарункова коробка для цукерок TRUFFLE від ROSHEN стала 

переможцем українського конкурсу "Зірка упаковки 2017". Упаковка 
виконана з металізованого картону, гібридного лаку, золотистої 
серединки та бантика.  

Дизайн коробки був розроблений спеціально під унікальну колекцію цукерок, які 
виготовляються вручну, що дозволяє забезпечити ніжну структуру і витончений смак. Саме 
так форма і зміст відповідають один одному! Нагадаємо, за результатами дослідження 
споживчих переваг, яке проводилося протягом 2016 року в рамках щорічного конкурсу 
«Фаворити Успіху» в Україні, торгова марка ROSHEN уже 5-ий рік поспіль посіла перше 
місце в народному рейтингу суспільної довіри. Сумарно протягом 2016 року було опитано 
38 419 респондентів із усіх регіонів України, за винятком Криму й окупованих частин 
Донбасу (статистика). Аудит результатів опитування проводять маркетингова 
дослідницька компанія InMind та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). 
Рейтинг торгових марок, що складається в рамках конкурсу «Фаворити Успіху», цілком 
некомерційний. Відзначимо, Кондитерська Корпорація ROSHEN – один з найбільших 
світових виробників кондитерських виробів. ROSHEN виробляє понад 320 найменувань 
високоякісних кондитерських виробів (шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, 
печиво, вафлі, бісквітні рулети та торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 
450 тисяч тон на рік. Головний офіс Корпорації розташований у м. Київ, Україна. До складу 
Корпорації входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька та дві виробничі 
площадки у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft 
(Будапешт, Угорщина), дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), 
а також Вінницький молочний завод, який забезпечує фабрики корпорації натуральною 
високоякісною молочною сировиною. Також Корпорація ввела в експлуатацію власні 

логістичні центри для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для 
оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі. Виробничі 
об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних 
стандартів якості та безпеки продуктів харчування. На підприємствах корпорації ROSHEN 
працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001:2008, та система 
управління безпечністю харчових продуктів, яка відповідає вимогам стандарту ISO 
22000:2005, що підтверджується наявністю у кожної з фабрик Корпорації сертифікатів 
відповідності. Усі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN забезпечені обладнанням для 
моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Розробкою технологій і 
запуском високоякісних кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли 
атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах. Продукція представлена в 
Україні, США, Канаді, Естонії, Латвії, Литві, Ізраїлі, Росії, Казахстані, Узбекистані, 
Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Молдавії та інших країнах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «ROSHEN» 
 

Врио гендиректора "Конти" назначена  
финансовый директор 

02.03.2017 
Врио генерального директора ПАО "Конти" назначена финансовый 

директор Татьяна Козодерова, сообщила компания в системе раскрытия 
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Соответствующее решение было принято набсоветом 28 февраля. Ранее должность 
гендиректора занимал Сергей Мишалов, который пришел на этот пост в октябре 2015 года. 
Группа "Конти" основана в 1997 году. Основными производственными активами являются 
Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики 
в Курске (Россия). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", 
BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 
 
 

 
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В Україні знову зросли акцизи  
на алкоголь 

01.03.2017 
Згідно з прийнятими в кінці 2016 року змінами до Податкового кодексу 

України, ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби з 1 березня збільшилися 
на 20% - до 126,96 грн/ літр 100%-го спирту. 

Акцизна ставка на сухі вина з 1 березня зберігається на рівні 0,01 грн/літр, на 
кріплені вина і вермути підвищується на 12% - до 8,02 грн/літр, на ігристі вина – на 12%, до 
11,65 грн/літр, повідомляє Інтерфакс-Україна. З 1 січня 2017 року в Україні також 
підвищилися акцизи на пиво на 12% - до 2,78 грн/літр. Акциз на цигарки за специфічною 
ставкою зріс на 40% - до 445,56 грн за 1 тис. шт. без підвищення адвалорної ставки (12%). 
Відзначимо, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні (без урахування 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині 
зони проведення антитерористичної операції) у січні 2017 р. до відповідного місяця 2016 р. 
зменшилася на 18%, склавши 1 млн 535 тис. дал. Про це повідомляє Державна служба 
статистики (Держстат) в сьогоднішньому звіті щодо промислового виробництва в Україні. 
При цьому до грудня 2016 р. виробництво горілки впало на 19,3%. Виробництво пива 
солодового, включаючи пиво безалкогольне і з вмістом алкоголю менше 0,5%, в січні 2017 
р. в річному обчисленні скоротилося на 11,6% - до 7,2 млн дал, у місячному - на 44,7%. 
Виробництво коньяків і бренді в січні 2016 р. зменшилося на 1,1% порівняно з січнем 2016 
р. і склало 156 тис. дал, у порівнянні з груднем 2016 р. - на 65,1%. Виробництво лікерів, 
солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртних напоїв у січні 2017 р. проти 
січня 2016 р. зросло на 62% і склало 350 тис. дал, а в порівнянні з груднем 2016 р. - впало на 
32,4%. Виробництво сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, 
в січні 2017 р. порівняно з аналогічним місяцем 2016 р. зменшилося на 1,6% і склало 6,1 
млрд штук, у порівнянні з груднем 2016 р. - впало на 31,5%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 
 

 
 РИНОК СПИРТУ 

ДП «Укрспирт» отримало 97 млн грн  
прибутку у 2016 р. 

03.03.2017 
ДП «Укрспирт» повідомляє, що за підсумками роботи 

підприємства у 2016 році, відповідно до поданої фінансової звітності ДП 
«Укрспирт», отримано чистий прибуток у розмірі 97,1 млн грн. 

Відтак, у  2016 р. обсяг товарної продукції збільшився на 39,8 млн гривень порівняно 
з 2015 роком і склав 1 822,4 млн гривень. Із загального обсягу товарна продукція по спирту 
етиловому збільшилася на 2,8 відсотка і склала 1 704,1 млн гривень. Питома вага товарної 
продукції по спирту етиловому складає 93,5 відсотка від загального обсягу. Також 
зауважимо, що у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилась кількість працюючих МПД з 
23 до 25 МПД. Виходячи з цього ДП «Укрспирт» нараховано до бюджету 72,8 млн грн 
державних дивідендів. Щодо роботи підприємства у 4 кварталі 2016 року необхідно 
зазначити, що завдяки скоригованим діям керівництва та неухильному виконанню 
фінансового плану 4 квартал 2016 року ДП «Укрспирт» отримало чистий прибуток 32,4 млн 
грн. Також у відповідності до вимог чинного законодавства була підприємством проведена 
річна інвентаризація активів та зобов’язань, відповідно до Листа /Розпорядження 
Міністерства аграрної політики та продовольства України була створена комісія по 
опрацюванню зауважень аудиторів ТОВ «БДО» при проведенні аудиту фінансової звітності 
за 2015 рік. У результаті роботи даної комісії зауваження аудиторів частково були прийняті 
комісією та подані відповідні коригуючі звіти. За результатами коригування раніше 
відображений чистий фінансовий результат (збиток) 2015 року збільшився і становить 84 
млн грн збитку. У ході роботи комісії, відповідно до затверджених нею звітів та висновків, 
була виявлена необхідність коригування звітності за 2014 рік. Так, встановлено суттєве 
перекручення показників фінансової звітності та завищення збитків від проведення 
господарської діяльності у 2014 році. У результаті здійснення коригування показників 
фінансової звітності відображені раніше збитки у розмірі 522,3 млн грн. були виправлені і 
станом на 28.02.2017 показник «Чистий фінансовий прибуток» становить 20,4 млн гривень. 
При проведенні даних коригувань за 2014 рік ДП «Укрспирт» додатково задекларувало та 
сплатило до бюджету державні дивіденди за 2014 рік у розмірі 3 млн гривень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП «Укрспирт» 
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Компания «Баядера Групп» запустила новую ТМ  

в категории Light Fruit Spirit 
02.03.2017 

Стартовали продажи бренда Fresh Shot в мире. Тем самым «Баядера 
Групп» запустила новую марку в категории Light Fruit Spirit, 
разработанную специально для рынков экспорта. 

Линейка белых легких водок на основе ароматных спиртов – новинка и для 
украинского рынка. Крупнейший алкогольный холдинг восточной Европы открывает 
новую категорию, которая уже подтвердила популярность в мире. Спрос на «легкий» и 
«вкусный» алкоголь – свежий международный тренд.  Индивидуальность бренда Fresh Shot 
– фруктовые вкусы и легкая крепость 28%. Ассортимент представлен 5 позициями: 
Cranberry, Lime&Mint, Melon, Grapefruit и White Tea. Популярные фруктовые вкусы Fresh 
Shot идеальны в чистом виде со льдом и  рекомендованы для употребления без закуски. В 
поддержку развивающейся коктейльной культуры бренд предлагает оригинальные 
авторские рецепты, размещенные прямо на этикетке.  Роман Вашколуп, директор по 
маркетингу «Баядера Групп»: «В то время как украинский рынок алкоголя продолжает 
падение  – мы открываем «голубой океан» и смело запускаем новую категорию. Однако, 
наши основные цели для бренда FreshShot ориентированы на экспортные рынки. Продажи 
внутри страны составят не более 25%».  Наравне с Украиной стартуют экспортные продажи 
в Великобритании, Германии, Израиле и Польше. В ближайшей перспективе карта экспорта 
составит  не менее 15 стран. Амбициозные планы и по завоеванию Украины - 10% 
отечественного рынка уже к концу 2017 г.   

 

«Баядера Групп» - крупнейший алкогольный холдинг Восточной Европы, созданный в 1991 
году. Объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибуторские компании и 
собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и 
коньяков, а также является эксклюзивным импортером известнейших мировых алкогольных брендов 
в Украине. Карта экспорта насчитывает более 40 стран мира. В штате компании работает более 6 
тысяч человек. Основные торговые марки: ТМ «Хлібний Дар», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Перша Гільдія», 
ТМ «Перепёлка», ТМ «Воздух», ТМ «Цельсій», ТМ Rada, ТМ Koblevo, ТМ Marengo.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Грибов и Кипиш увеличили свою долю в Nemiroff до 100%  
по итогам решения Лондонского суда   

03.03.2017 
Яков Грибов и Анатолий Кипиш стали 100%-ми акционерами 

компании Nemiroff Vodka Ltd, говорится в пресс-релизе компании. 
Ранее их суммарная доля в уставном капитале Nemiroff Vodka Ltd составляла 74,96%. 

"Шестилетний конфликт внутри компании завершился передачей всех акций, 
принадлежащих Степану Глусю, мажоритарным акционерам в качестве компенсации 
судебных издержек (по решению Лондонского суда - ИФ)", - говорится в пресс-релизе. Как 
сообщалось, между акционерами Nemiroff с 2011 года длился корпоративный конфликт. 
Единственным владельцем Nemiroff Holdings Limited является Nemiroff Vodka Ltd., в 
которой Я.Грибову и его сестре Белле Финкельштейн принадлежали по 20%, Анатолию и 
Виктору Кипишам - 34,96%, Степану Глусю (отец А.Глуся) - 25,04%. В 2012 году Я.Грибов и 
А.Кипиш учредили в Москве подконтрольное Nemiroff Vodka Ltd ООО "Немирофф Водка 
Рус". Производство было организовано на заводах "Башспирта", на белорусском заводе 
"Минск Кристалл", а также на мощностях "Росспиртпрома". Nemiroff - один из крупнейших 
мировых производителей алкоголя. В Украине производственные мощности компании 
расположены в Немирове (Винницкая область). Суммарная проектная мощность 
разливочных линий завода составляет 120 млн литров готовой продукции в год. По 
информации Nemiroff, она является самым крупным экспортером украинской водочной 
продукции, занимая более 40% в общем объеме продаж на внешних рынках, а также входит 
в топ-10 мировых поставщиков водки в сегменте Duty Free&Travel Retail. Продажи Nemiroff 
охватывают более 60 стран в Европе, Ближнем Востоке, Средней и Юго-Восточной Азии. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Carlsberg Ukraine поддерживает высокий уровень объемов повторного  

использования стеклянных бутылок 
27.02.2017 

Стратегия устойчивого развития компании Carlsberg Ukraine 
предполагает соблюдение принципа рационального и эффективного 
использования природных ресурсов на каждом этапе производства.  

Мы стремимся уменьшить степень своего влияния на окружающую среду и 
оптимизировать использование ресурсов в производственной деятельности для того, 
чтобы построить лучшее будущее. Одной из составляющих успеха в выполнении этой 
задачи является сбор и использование оборотной бутылки. В 2016 году Carlsberg Ukraine 
вторично использовала более 175 млн стеклянных бутылок. Благодаря этому компании 
удалось не только уменьшить расходы на закупку новой стеклянной тары, но также 
существенно сократить количество твердых бытовых отходов, загрязняющих окружающую 
среду. Для производства 1 т. стеклянных бутылок расходуется около 1,2 тонны природного 
сырья (в том числе 0,59 тонны кварцевого песка, 0,172 тонны известняка, 0,186 тонны соды 
и 0,072 тонны полевого шпата), а также около 4 мВт/год электроэнергии. Энергии, которая 
расходуется на изготовление всего 1 стеклянной бутылки, хватит на 7-часовую работу 
компьютера или на сутки работы энергосберегающей лампы. Кроме социальных выгод 
использование оборотной бутылки имеет и положительный экономический аспект. Только 
4 крупных тарных оператора в Украине, являясь добросовестными налогоплательщиками, 
каждый год отчисляют в бюджет значительную сумму налогов и сборов. А для наименее 
социально защищенных слоев населения сдача стеклянной бутылки - минимальный, но 
тем не менее нужный для выживания источник доходов. В странах ЕС повторное 
использование стеклянной бутылки поощряется. Более того, приоритет повторного 
использования стеклотары над ее переработкой и захоронением закреплен 
законодательно - специальной директивой Европарламента. В Швеции, Дании и 
Финляндии государство стимулирует сбор оборотной стеклянной тары за счет высокого 
налога на ее утилизацию. В Финляндии собирают до 100% стеклянной тары, в среднем 
бутылка вращается 33 раза. В Швеции количество напитков в одноразовой стеклянной 
бутылке не превышает 2%. Фактический показатель возврата бутылки заводами компании 
в Запорожье, Киеве и Львове, достигнутый по результатам 2016 года, превысил уровень 
52% от объема вторичных продаж пива в стеклянной упаковке на рынке Украины. Таким 
образом, мы способствуем уменьшению уровня эмиссии СО2 в окружающую среду, который 
выбрасывается в большом количестве при производстве новых стеклянных бутылок. 
Carlsberg Ukraine разработала и внедрила целевую программу по использованию 
оборотной тары еще в 2008 году. С момента старта проекта компании удалось обеспечить 
высокий уровень оборачиваемости бутылки. … 

 

Читать полностью >>>  
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Славутский солодовый завод закончил 2016 г.  
с прибылью 79,8 млн гривен 

03.03.2017 
Крупный производитель солода Славутский солодовый завод 

(Хмельницкая область), по предварительным данным, закончил 2016 год с 
чистой прибылью 79,823 млн гривен.  

Активы на конец 2016 года составили 730,832 млн гривен, текущие обязательства - 
436,787 млн гривен, дебиторская задолженность - 178,607 млн гривен. Как сообщали 
Українські Новини, 2015 год Славутский солодовый завод, согласно международным 
стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 1,060 млн гривен, сократив 
чистый доход на 2,8%, или на 13,732 млн гривен до 478,706 млн гривен по сравнению с 
2014 годом. 67% акций завода владеет "Международная компания Солодовень" (Франция), 
24% - Европейский банк реконструкции и развития  

 

Читать полностью >>>  
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Україна готова приєднатися до Протоколу про ліквідацію  
незаконної торгівлі тютюновими виробами 

01.03.2017 
Уряд схвалив законопроект, що дозволить ратифікувати Протокол 

про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами в Україні. Про 
це повідомляє урядовий портал kmu.gov.ua 

Приєднання до даного Протоколу один із наступних кроків України, пов'язаний із 
ратифікацією Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби з тютюном. Текст Протоколу про 
ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами підготували і узгодили за участі всіх 
сторін-учасників конвенції. Незаконна торгівля тютюновими виробами – суттєва проблема 
для громадського здоров’я. Залежність поширеності тютюнопаління від ціни – визнаний 
факт. Нелегальний обіг здешевлює тютюнові вироби і робить їх доступнішими. Незаконні 
цигарки особливо привабливі для осіб із низьким рівнем доходів і категорій населення 
молодшого віку, що становлять левову частку споживачів тютюнових виробів. Крім того, 
державні бюджети країн втрачають кошти, через несплату податків та акцизів. Україна 
значиться у переліку країн, звідки походить значна кількість незаконних цигарок. Ще до 
цього переліку належать Китай, Парагвай, Російська Федерація, Об’єднані Арабські Емірати, 
Білорусь, Молдова, Кенія і Зімбабве. Наслідком боротьби з нелегальними тютюновими 
виробами стане покращення здоров'я населення: від зниження рівня хронічних 
захворювань до суттєвої економії фінансових коштів, які в іншому випадку були б 
витрачені на медичну допомогу. Протокол вже ратифіковано 25 країнами з 54, які 
підписали його. У разі приєднання до Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі 
тютюновими виробами Україна матиме можливість поглибити співпрацю з іншими 
державами. За даними Всесвітньої митної організації, зростання масштабів незаконної 
торгівлі тютюновими виробами залишається небезпечним явищем у всьому світі і стійким 
джерелом фінансування інших незаконних видів діяльності. Тих, що підривають 
громадський порядок, систему управління і верховенство закону. Незаконна торгівля 
тютюновими виробами – проблема, актуальна в усіх куточках світу. Вона підриває здоров'я 
населення, обумовлює 6 мільйонів смертей на рік, а також сприяє зростанню злочинності і 
зниженню податкових надходжень. Сторони Протоколу отримують широкі переваги від 
такого міжнародного співробітництва, починаючи від підтримки національної безпеки до 
збільшення податкових надходжень і, що найважливіше, охорони здоров'я населення, 
зокрема вразливих груп. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Крупнейший производитель табачной продукции JTI назначил  
нового вице-президента по СНГ 

02.03.2017 

Крис Копеч назначен новым генеральным директором табачной 
фабрики «Петро», крупнейшего производства Japan Tobacco International, а 
также вице-президентом JTI по производству в СНГ, сообщает компания.  

С 2006 года Копеч занимал должность руководителя отдела по обслуживанию 
клиентов «Петро» в Санкт-Петербурге, с 2007 года - службы производства предприятия. С 
2011 г. занимал должность директора фабрики JTI в Алматы, в 2013 г. стал главой службы 
планирования, логистики и обслуживания клиентов в Женеве. Под его руководством 
сейчас находятся пять фабрик, три из которых - в России. «Руководство фабриками JTI в 
СНГ - огромная ответственность. У Криса есть все качества для этой позиции, он очень 
сильный системный менеджер и талантливый человек. Кроме того, он много лет работал в 
этом регионе - трудился и в России, и в Казахстане и отлично знает местную специфику», - 
отметил вице-президент JTI по глобальному производству Эндрю Ньютон.  
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На Херсонщині СБУ затримала на хабарі  
директора державного лісгоспу 

03.03.2017 
Директора одного з державних лісомисливських підприємств 

Каховського району Херсонщини викрила на хабарництві Служба 
безпеки України спільно з Військовою прокуратурою. 

 
Чиновник вимагав від місцевого підприємця 19 тисяч гривень за нестворення 

перешкод під час укладання договору на вирубку та купівлю лісу. Співробітники СБУ 
затримали здирника в його робочому кабінеті під час отримання частини неправомірної 
вигоди у розмірі 14 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 
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У Держлісагентстві відбулося засідання  

Науково-технічної ради 
03.03.2017 

Під час роботи було розглянуто сім проектів нормативно-правових 
документів представлених Українським науково-дослідним інститутом 
лісового господарства та агромеліорації та один проект рекомендацій. 

Після обговорення схвалено 7 документів УкрНДІЛГА, а саме, «Рекомендації з 
ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення», «Рекомендації щодо 
визначення якісного та кількісного впливу шкідливих комах і збудників хвороб на стан 
лісових культур, створюваних на великих згарищах», «Нормативи кількісних показників 
впливу шкідливих комах на стан дерев сосни і дуба в деревостанах рівнинної частини 
України та гірського Криму», «Методика визначення придатності ґрунтів для 
лісорозведення», «Рекомендації до застосування польових ГІС. Програмне забезпечення і 
Посібник користувача», «Технічне завдання на Інформаційну  розподілену систему «Ліси 
України» в складі трьох підсистем», «Програмне забезпечення і Посібник користувача на 
ДІС «Ліси України» в складі трьох підсистем») та один документ УкрНДІгірліс 
(«Рекоментації з проведення поступових і вибіркових рубок в гірських лісах Карпат». 
Документи рекомендовані до їх впровадження. 
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Картон ММВ-80 та DivoLiner® отримали  
Сертифікати відповідності BfR 

03.03.2017 
Картон для споживчої упаковки ММВ-80 і картон DivoLiner® LIN 

виробництва Київського КПК пройшов тестування у Німеччині на 
відповідність Директиві Європейського Союзу №1935/2004. 

В результаті тестування отримані Сертифікати відповідності BfR, які підтверджують, 
що дані марки картону можуть бути безпечно використані при виготовленні харчової 
упаковки для прямого контакту з сухими не жирними продуктами харчування. Відзначимо, 
Київський картонно-паперовий комбінат вперше візьме участь у виставці Interpack 2017, 
що проходитиме у місті Дюссельдорф, Німеччина. Міжнародна виставка Interpack 
вважається найбільшою виставковою подією у сфері упаковки в Європі. У травні 
виставковий центр в Дюссельдорфі стане комунікаційною платформою для виробників 
сировини, обладнання та споживачів упаковки. Цього року захід збере в одному місці 
більше 2670 експонентів із більш ніж 70 країн світу. Запрошуємо усіх відвідати стенд 
комбінату, на якому ми будемо представляти пакувальні матеріали: картон та папір, на 
виставці Interpack 2017. Нагадаємо, в лютому 2017 року на комбінаті успішно пройшов 
наглядовий аудит інтегрованої системи управління якістю, навколишнім середовищем і 
безпекою продукції (ІСУ) на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2008, 
ISO 14001: 2004 та ресертіфікаційний аудит на відповідність вимогам державних 
стандартів ДСТУ ISO 9001: 2009 , ДСТУ ISO 14001: 2006. Були підтверджені дії міжнародних 
сертифікатів і видані нові сертифікати відповідності національним стандартам. 

 

Читати повністю >>> 
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За изготовление контрафактной спортивной одежды  
одесситка пойдет под суд 

28.02.2017 
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 

организатора деятельности незаконного цеха по пошиву 
фальсифицированной одежды. Об этом сообщает портал sud.ua 

Одесская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении 
гражданки по ч. 2 ст. 229 УК Украины. Женщина подозревается в организации незаконного 
изготовления контрафактной продукции, что причинило ущерб в значительном размере. 
Согласно материалам дела, в течение 2014-2016 гг. подозреваемая организовывала 
деятельность цеха по изготовлению контрафактной спортивной одежды. Во время обыска 
обнаружили и изъяли швейные машинки, утюги, клише с товарными знаками «Nike». По 
данным экспертизы, в сфере интеллектуальной собственности компания «НАЙК ІННОВЕЙТ 
К.В.» причинила ущерб на сумму более 230 тыс. грн. Досудебное расследование в уголовном 
производстве осуществлял Малиновский отдел полиции.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sud.ua 
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Інформація про тематичний семінар з питань  

технічного регулювання 
 

Відбувся тематичний семінар «Актуальні питання технічного 
регулювання у легкій промисловості», організований Українською 
асоціацією підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» для керівників галузевих 
виробничих підприємств.  

Спікерами на семінарі виступили фахові експерти Департаменту технічного 
регулювання Мінекономрозвитку Є.О.Доільніцин, Національного органу стандартизації ДП 
«УкрНДНЦ» С.В.Павлов і О.З.Луковнікова, ДП «Укрметртестстандарт» Ю.В.Гілевич і 
Н.В.Азуліна, голова галузевого технічного комітету ТК-125 В.Д.Омельченко, відділу 
ринкового нагляду Держпродспоживслужби С.В.Литвиненко, представник в Україні 
австрійського Інституту екології, техніки та інновацій (ТОВ «ЕТІ») Р.Шутов. В обговоренні 
взяли участь також представники ТДВ «УкрНДІшвейпром», спеціалізованої лабораторії з 
питань експертизи та досліджень ДФС України, Київського національного університету 
технологій та дизайну Слізков А.М. В рамках семінару учасників ознайомлено з основними 
засадами державної політики, базовими законодавчими та нормативними актами у сфері 
технічного регулювання, організаційними заходами із введення в дію у 2018 році 
міжнародних стандартів, зокрема обговорено питання стану імплементації міжнародних 
стандартів у сфері легкої промисловості (ІSO, EN); готовності спецлабораторій до 
проведення контрольних досліджень; можливостей визнання вітчизняних сертифікатів 
якості на міжнародному рівні. У ході семінару висвітлено питання щодо особливостей 
ринкового нагляду за товарами легкої промисловості на внутрішньому ринку та можливих 
заходів боротьби з неякісною продукцією. Планові перевірки здійснюються згідно з 
секторальним планом, де зазначено види продукції, які будуть перевірені у наступному 
році (оприлюднено на сайті http://www.consumer.gov.ua). Зауважено, що позапланові 
перевірки здійснюються фахівцями Держпродспоживслужби за зверненнями споживачів 
(фіз.осіб, підприємств, громадських організацій тощо) у разі виявлення невідповідності 
продукції заявленому маркуванню, ознак її небезпечності для здоров’я людини та ін. 
Поінформовано про стан, перспективи розробки галузевих стандартів та результати 
роботи ТК-125, що реалізує державні вимоги з розробки і впровадження національних 
стандартів у легкій промисловості. Комітет створений згідно з Наказом Держстандарту 
України №529 від 24 липня 1998 р. "Про створення технічного комітету стандартизації ТК 
125 "Легка промисловість", який у своїй структурі має підкомітети по трикотажу, одягу, 
текстилю, взуттю, іграшкам. До 1 січня 2018 р. в Україні у галузі легкої промисловості діє 
706 ГОСТів (бувшого СРСР, розроблених до 1992 р.). Наразі, згідно з розпорядженням 
Мінекономрозвитку передано пропозиції щодо можливого перегляду та подовження в 
частині випробувань 369 документів. Нині в Україні діє 468 національних галузевих 
стандартів (ДСТУ, ISO, ДСТУ EN, ДСТУ ГОСТ), розроблених ТК 125 після 01.01.1992 р. З них - 
195 стандартів, розроблених і гармонізованих з європейськими і міжнародними 
стандартами, у т.ч. 128 – на текстильну продукцію, 15 - одяг, 40 – взуття, 12 – іграшки. 
Висвітлено досвід австрійського Інституту екології, техніки та інновацій із впровадження 
міжнародних стандартів з сертифікації Oeko Tex для стимулювання експорту на зарубіжні 
ринки. (Детальніше про перелік основних сервісів ТОВ «ETI» у презентації за посиланням).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» 
 
 

 

 
 

 
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 

 

 
 

За незаконне використання торгового знаку "PROCTER & GAMBLE" злочинному 
угрупуванню із волині повідомили про підозру 

28.02.2017 
Трьом жителям Луцька, які організували підпільне незаконне 

виробництво підроблених засобів догляду та побутової хімії «Ariel», «Tide», 
«Head&Shoulders», «Fairy» та «Vanish», інкримінують незаконне 
використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо 
великому розмірі. 

Нагадаємо, працівники відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області та 
безпосередньо Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції, 
прокуратурою обласного центру викрили підпільне незаконне виробництво побутової хімії 
«Ariel», «Tide», «Head&Shoulders», «Fairy» та «Vanish» у Луцьку. На сумнівну якість порошків 
та шампунів поскаржилися рівнянини, які купували продукцію у мережі Інтернет, зокрема і 
через соцмережі. За фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, 
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару за частиною 3 
статті 229 Кримінального кодексу України відкрили кримінальне провадження. До 
розслідування поліцейські долучили і представників компанії «Procter & Gamble», які були 
обурені появою на ринку величезних партій контрафактної продукції. Адже зловмисники 
збували підроблений товар на території Рівненської, Волинської, Київської, Одеської та 
Дніпропетровської областей. 28 квітня торік поліцейські провели на території Рівненської 
та Волинської областей вісім санкціонованих обшуків: у виробничих приміщеннях, 
автомобілях та помешканнях зловмисників. Правоохоронці вилучили близько 40 тонн 
підроблених товарів, інгредієнтів для їх виробництва, тару для пакування, механічні 
пристрої для виготовлення та фасування, поліграфію, комп’ютерну техніку, на якій 
проводився облік товарів, банківські картки, призначені для проведення розрахунків за 
продукцію, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи. Загальна вартість 
вилученої продукції становить понад мільйон гривень. У ході досудового розслідування 
слідчі встановили, що 33-річний житель Луцька, маючи на меті систематичне отримання 
незаконних доходів шляхом виробництва та реалізації на території Рівненської та 
Волинської областей фальсифікованої продукції із незаконним використанням знаку для 
товарів і послуг, права власності на які належать компанії «The Procter & Gamble Company», 
організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців 29-річного та 
28-річну жителів Волині. Діючи як організатор та керівник, він розробив «бізнес-план», 
схвалений всіма учасниками, відповідно до якого і розподілив функції задля досягнення 
спільної злочинної мети. Так, у січні 2016 року в м. Луцьк він організував оренду приміщень 
для виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції: закуповував пральний 
порошок невідомого походження, тару для пакування, а також етикетки з нанесеними 
позначеннями торгівельних марок, які в подальшому передавав 29-річному поплічнику для 
переміщення та постачання продукції. Також організатор забезпечував групу 
транспортними засобами, контролював процес виробництва та реалізації фальсифікованої 
продукції, розподіляв отримані кошти між членами організованої групи, а частину грошей 
використовував для подальшої злочинної діяльності. 28-річна лучанка під чітким 
керівництвом через Інтернет на різних сайтах та спеціально створеному інтернет-магазині 
розміщувала оголошення про продаж продукції, приймала телефоном замовлення від 
клієнтів, знімала грошові кошти, перераховані клієнтами на рахунок. Таким чином 
організована група в складі трьох осіб незаконно використала знак для товарів і послуг, 
права на які належать «The Procter & Gamble Company», чим завдала правоволодарям 
матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму майже 50 тисяч грн. .. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами npu.gov.ua  
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

Строительная отрасль Украины демонстрирует  
стабильный рост 

02.03.2017 
По итогам января текущего года предприятия Украины выполнили 

строительные работы на сумму 3,9 млрд. гривен, индекс строительной 
продукции по отношению к январю 2016 составил 135%.  

«Рост показателя строительных работ уже в этом году в январе составил 35% по 
сравнению с январем прошлого года. По итогам 2016 индекс составлял более 13%. Это 
очень положительная тенденция, которая показывает, что, хотя 2016 год был непростым 
для экономики страны, это начало устойчивого роста. Это свидетельствует о том, что у нас 
есть все шансы, чтобы этот год стал годом прогресса для строительной отрасли Украины », 
- сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на строительном конгрессе в рамках выставки 
KyivBuild Ukraine 2017 1 марта. Также он отметил, что положительная динамика ВВП по 
итогам 2016 дает основания утверждать, что в 2017-м Украина сохранит такую тенденцию 
и значительно улучшит результат. «ВВП страны по итогам прошлого года вырос на 1,8%, а 
по прогнозам на этот год мы можем получить 3%. Растет доля строительной продукции в 
развитии ВВП, в страну приходит гораздо больше инвестиций. Все эти показатели говорят, 
что мы наконец сдвинулись с мертвой точки и тенденция будет сопровождать Украины в 
этом и последующих годах », - подчеркнул замминистра. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 

 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  

 
Геннадій Зубко назвав умови успішного  

розвитку будівельної галузі 
01.03.2017 

В першу чергу це дерегуляція і спрощення дозвільних процедур для 
учасників будівельного ринку. Вже скорочені процедури розгляду 
будівельних норм, цього року заплановано скасування 27 ДБН.   

«Також у Парламенті на розгляді знаходяться два законопроекти, які уможливлять 
залучення інвестицій в будівельну галузь. Це законопроект №3610 щодо скасування 
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та законопроект №5587 щодо 
поліпшення умов ведення будівельного бізнесу. Головний результат, який отримають 
будівельники від ухвалення законопроектів – у рази скорочення дозвільних процедур, а 
відтак строків, в які можна розпочати будівництво. Це також потужний сигнал для 
інвесторів й приходу у будівельну галузь фінансового ресурсу», - зазначив Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час 
будівельного форуму в рамках виставки KYIVBUILD UKRAINE 2017. … 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Уряд вдвічі скоротив процедури 
затвердження будівельних норм >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Посадові особи нестимуть посилену відповідальність  
за законність будівництва 

02.03.2017 
Закон № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної діяльності» підвищує 
відповідальність органів держархбудконтролю за надані забудовнику 
дозвільні документи. 

Раніше недоброчесні забудовники, використовуючи прогалини в законодавстві, 
свідомо занижували категорію складності. Таким чином вони мали можливість будувати  
об’єкти за спрощеним декларативним принципом. При цьому посадові особи органів 
держархбудконтролю, реєструючи декларативні документи, зобов’язані були перевіряти 
тільки повноту вказаних даних, а не їх зміст. Відповідно, порушення нерідко виявлялися 
вже на етапі закінченого будівництва. В результаті – невтішна статистика щодо 
незаконного будівництва та тисячі скарг від обуреного населення. З прийняттям змін до 
містобудівного законодавства ситуація докорінно змінюється. «Дозвіл на будівництво 
житлових комплексів, багатоповерхівок, торговельно-розважальних комплексів буде 
видаватися тільки після перевірки повного пакету документів, – зауважив Голова 
Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев. – А проходження будівельної експертизи 
унеможливить прагнення деяких забудовників зекономити на якості та безпеці забудов. 
Кінцевий інвестор отримає в результаті чітке розуміння – що і де він купує і наскільки це 
законно». Тепер, зауважив очільник ДАБІ, якщо забудовник вносить зміни в проект, 
добудовує паркінг чи прибирає раніше заявлений дитячий майданчик, він повинен 
повідомити про це протягом трьох днів. Інакше  –  будівельні роботи зупиняються до 
з’ясування законності таких змін. Крім того, новий закон підвищує штрафні санкції для 
порушників містобудівного законодавства. … 

 

Читати повністю >>> 
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Отримання КБУ статусу само- 
регулівної організації 

 27.02.2017 

Статтею 161 Закону України «Про архітектурну діяльність» 
передбачена можливість створення в Україні саморегулівних організацій 
у сфері архітектурної діяльності. 

Цією ж статтею передбачено, що саморегулівні організації визначають правила і 
стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма 
членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, 
завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, 
виконання робіт (послуг) неналежної якості. Питання про отримання КБУ статусу 
саморегулівної організації піднімали на Раді директорів у вівторок, 21 лютого 2017 року. На 
попередніх засіданнях Ради директорів були прийняті стандарти професійної діяльності 
Конфедерації будівельників України. Зокрема це «Вимоги до членів Конфедерації 
будівельників України та до якості виконуваних (наданих) ними робіт (послуг)», «Контроль 
за дотриманням членами Конфедерації будівельників України стандартів професійної 
діяльності», «Механізм відшкодування збитків, завданих споживачам при виконанні 
будівельно-монтажних робіт неналежної якості членами Конфедерації будівельників 
України». КБУ своїм листом № 279/11 від 11 листопада 2016 року, звернулося до 
Мінрегіону з проханням погодити стандарти професійної діяльності Конфедерації 
будівельників України, який своїм листом від 26 грудня 2016 року № 7/17-15477 надав 
інформацію про їх погодження. Робота з отримання КБУ статусу саморегулівної організації 
у сфері архітектурної діяльності триває.  

 

Читати повністю >>> 
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Круглий стіл «Індустріальне домобудування: основний ресурс  

збільшення масового будівництва» 
28.02.2017 

28 лютого 2017 року Президент Будівельної палати України, Герой 
України П.С.Шилюк взяв участь у засіданні круглого столу «Індустріальне 
домобудування: основний ресурс збільшення масового будівництва».  

Захід, організований Будівельною палатою України та виданням «Будівельний 
журнал», проходив на базі Корпорації «ДБК-Житлобуд». У форумі взяли участь керівники 
будівельних компаній і заводів залізобетонних виробів, представники іноземних компаній-
виробників будівельного обладнання, а також керівники громадських об'єднань і 
організацій будівельної галузі. Вітаючи учасників круглого столу П.С.Шилюк відзначив 
важливу роль індустріального домобудування у вирішенні актуального соціально-
економічного завдання - забезпечення співвітчизників доступним житлом. При цьому він 
особливо підкреслив необхідність модернізації заводів залізобетонних виробів та 
домобудівних комбінатів, існуючих в Україні. «Тут  було б доцільно мати відповідну 
державну програму, як це було зроблено у деяких наших сусідів», - наголосив П.С. Шилюк. 
Президент Будівельної палати висловив ряд  практичних рекомендацій та побажав 
учасникам круглого столу успіхів у виробленні конструктивних рішень. На засіданні 
круглого столу виступили віце-президент Будівельної палати України, президент 
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів І.М. Салій, член президії Будівельної 
палати, голова правління Публічного акціонерного товариства «Домобудівний комбінат 
№4» С.А. Тимошенко, голова правління Богуславського заводу залізобетонних конструкцій 
М. Г. Сидоренко, віце-президент ПБГ «Ковальська» В.Ю. Суруп та інші. Представники 
іноземних компаній Elematic (Фінляндія) та Moldtech (Іспанія) розповіли про досвід 
застосування обладнання цих виробників, поділилися досвідом будівництва масового 
житла в Європі. Учасники заходу дійшли висновку, що для того, щоб індустріальне 
домобудування  стало основним ресурсом збільшення масового будівництва необхідна 
модернізація існуючих підприємств, а це можливо при розробці механізму стійкого 
кредитування цього процесу, створення відповідної законодавчої бази.  
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На Сумщині поліція припинила незаконне  
видобування піску 

04.03.2017 
Співробітники УЗЕ в Сумській області встановили підприємця, який 

організував незаконне видобування корисних копалин у м. Ромни. Про це 
повідомляє портал npu.gov.ua 

Підприємець займався видобуванням піску з дна річки Сула, який в подальшому 
реалізовувався суб'єктам господарюванням. Будь-які дозволи на зайняття даним видом 
діяльності у нього відсутні. За попередніми даними сума збитків становить понад 6 
мільйонів гривень. На руслі річки співробітники Управління захисту економіки в Сумській 
області ДЗЕ Нацполіції та Роменського відділу поліції виявили земснаряд для добування 
піску, 6 металевих буїв для прокладання труб, 32 поліпропіленові труби та тимчасові 
побутові приміщення. За фактом незаконного видобування корисних копалин відкрито 
кримінальне провадження за ст. 240 Кримінального кодексу України. На даний час 
проводяться заходи для встановлення остаточної суми збитків та кола осіб, які також 
можуть бути причетні до незаконної діяльності. 

 

Читати повністю >>> 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Землю возле Батыевой горы  
вернули Киеву 

01.03.2017 

Суды первой и второй инстанций признали законными требования 
прокурора об отсутствии у частного общества права застраивать земельный 
участок площадью около 2 тыс. 400 кв. м. возле Батыевой горы в Киеве.  

Участок стоимостью более 15 млн. грн. находится в Соломенском районе столицы. 
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. В марте 2016 года между 
Киевским городским советом и частной структурой заключено соглашение о 
возобновлении договора аренды земли, которая была отведена обществу еще в 2007 году 
для строительства офисно-жилого комплекса. Однако, как выяснилось, общество 
использовало участок на протяжении 9 лет и не имело права на возобновление договора 
аренды. Кроме того, согласно градостроительной документации, решением Киевсовета 
участок отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования, а поэтому 
возобновление договора аренды земли, который предполагает ее застройку, не отвечает 
интересам территориальной громады Киева. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 
 
 

 

 ЖИТЛОВА 

Уряд вирішує, що робити з тисячами  
«хрущовок» 

05.03.2017 
Термін експлуатації більшості так званих «хрущовок» закінчується, і в 

уряді заговорили про їх реконструкцію або знесення. Тільки в Києві 
«хрущовок» налічується більше трьох тисяч.  

Питання знесення або реконструкції цих будинків стоїть перед урядом України з 
початку 2000-х років. Сучасні закони щодо знесення будинку - невигідне для забудовників, 
оскільки передбачає згоду на знесення всіх без винятку мешканців будинку. Тому готується 
законопроект, який зменшить відсоток мешканців, які мають узгодити знесення будинку, 
розповів заступник профільного міністра Лев Парцхаладзе. В Київській міськадміністрації 
пояснили, що ремонтувати старі будинки можна за однієї умови - якщо їх жителі 
об’єднаються в ОСББ і самі профінансують чверть ремонту. Але навіть якби городяни 
погодилися на таку пропозицію, у місцевого бюджету грошей вистачить тільки на 1 % від 
будинків, які потребують капремонту. Між тим, закінчується термін експлуатації панельних 
хрущовок, і ніхто не береться гарантувати безпеку їхніх мешканців. Разом з тим, цегляні 
п’ятиповерхівки, за словами експертів, можуть простояти і 150 років з моменту зведення.  
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 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 
В Киеве на Оболони будет обустроен большой  

пешеходный маршрут 
28.02.2017 

В одном из микрорайонов жилого массива Оболонь в Киеве, вдоль 
улицы Северная, достаточно большой пешеходный маршрут. Об этом 
рассказал депутат Киевсовета Владислав Михайленко. 

“Посреди микрорайона есть большая пешеходная аллея, которую люди быстренько 
пробегают, - из троллейбуса в метро или наоборот. Мы хотим, чтобы эта аллея стала 
местом, где люди будут прогуливаться и общались. Чтобы аллея стала зоной отдыха для 
молодых семей”, – говорит Владислав Михайленко. По словам депутата, уже этой весной во 
время обустройства зеленой зоны для молодых семей установят так называемые кабинки 
для переодевания малышей. Это будет закрытое помещение, с пеленальным столиком, 
средствами для гигиены мусорным баком. “Ключи от таких домиков беременным 
женщинам и мамам младенцев будут выдавать представители социальных служб по месту 
жительства. За порядком будут следить коммунальщики. Закрытость помещения – 
гарантия того, что туда не будут попадать посторонние, которые могут там насорить или 
испортить имущество”,  – отметил Михайленко, выступивший инициатором нововведения. 
Также он сообщил, что необходимые средства на реализацию этого проекта уже заложены 
в Программе соцэкономразвития на 2017 год. 
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 КОМЕРЦІЙНА 

Суд снял наложенный по иску ВТБ арест с 
поручителя киевского «Каравана» 

28.02.2017 
Киевский апелляционный хозсуд разблокировал счета поручителя 

собственника столичного ТРЦ «Караван» ЧАО «Лекс Холдинг» - ЧП «Симер», 
освободив их от арестов, наложенных в интересах банка «ВТБ» (РФ). 

В частности, отмечается, что решение было принято по итогам рассмотрения 
апелляционной жалобы компании «Симер», выступающей поручителем по обязательствам 
«Лекс Холдинга», на решение, вынесенное судьей Хозяйственного суда города Киева. 
Комментируя решение суда, в компании отметили, что украинской судебной системой 
были допущены «вопиющие нарушения», которые и стали причиной незаконного ареста 
счетов «Симер», ныне отмененного. «Во-первых, решение об аресте счетов было принято 
судом без вызова сторон, после чего судья, принявшая решение, в тот же день ушла в 
отпуск. Во-вторых, указанные меры должны были быть отменены еще месяц назад, однако 
суд первой инстанции нарушил все возможные сроки по отправке апелляционной жалобы, 
по факту чего в суде было проведено служебное расследование. В-третьих, суд 
апелляционной инстанции вернул первую апелляционную жалобу, не имея на то законных 
оснований. По сути, имело место максимальное затягивание неправомерного ареста счетов 
предприятия в интересах ВТБ, с целью блокировки его хозяйственной деятельности. К 
счастью, сейчас вопрос решен и справедливость восторжествовала», - заявляют в компании. 
По данным СМИ, первопричиной ситуации является отказ ВТБ от согласованного 
сторонами формата пролонгации (реструктуризации) задолженности «Лекс Холдинг». 
Использовав в качестве предлога действия ОГИС по взысканию штрафа, предъявленного 
компании ГАСК, банк инициировал ряд судебных производств, в ходе которых по 
отношению к «Лекс Холдинг» и его поручителей (в частности ЧП «Симер») 
предпринимаются многочисленные попытки незаконного ограничения прав, отмечают 
издания. Ранее в СМИ сообщалось, что в интересах ПАО «ВТБ Банк» уже был наложен арест 
на ТРЦ «Караван», в чем юристы «Лекс Холдинга» усматривают признаки состава 
преступлений, предусмотренных ст. 364, 375 Уголовного кодекса Украины. «Сейчас 
находится в процедуре банкротства, которая 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 экспертов на 
мысль о намерении захватить имущество «Лекс Холдинг», - сообщили в комментарии 
журналистам юридические представители «Лекс Холдинг».  
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 ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Презентовано Концепцію децентралізації у сфері  

дорожньої інфраструктури 
27.02.2017 

У п'ятницю, 24 лютого, на стратегічній сесії щодо децентралізації в 
системі управління дорожнім господарством України  визначено матрицю 
реформи, операційні цілі та завдання до 2020 року.  

Сесію ініційовано Мінрегіоном спільно з Мінінфраструктури, Мінфіном, 
представниками Проектного офісу секторальної децентралізації, Проектів EDGE та 
USAID/«DOBRE». Презентована Концепція, визначає оптимальні шляхи реформування 
системи державного управління автомобільними дорогами на основі гармонійного 
поєднання принципів децентралізації та централізованого управління автомобільними 
дорогами, розширення і посилення повноважень та відповідальності місцевих органів 
виконавчої влади за управління автомобільними дорогами місцевого значення. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами decentralization.gov.ua 
 

За 2016 год в Украине отремонтировали  
1% дорог 

28.02.2017 
В 2016 г. в Украине удалось отремонтировать только 1% дорог от 

потребности, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства. 

"Я сам езжу по нашим дорогам, я понимаю, и более того – разделяю возмущение 
людей, но я хочу напомнить, что 95 процентов украинских дорог – в непригодном 
состоянии, и за зиму они не превратились в европейские автобаны", – отметил он. Министр 
добавил, что в 2017 году вопрос контроля качества дорог в Украине будет приоритетным. 
10 февраля во время визита в Ивано-Франковскую область Петр Порошенко заявил, что в 
2017 году в Украине построят более 2 тыс. км новых дорог.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Подписано постановление об использовании  

системы FIDIC 
28.02.2017 

Подписано постановление о применении системы FIDIC в ходе всех 
дорожных работ в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры во 
время презентации отчета CoST по проектам, финансируемым МФО. 

"Я благодарю премьер-министра, который сегодня подписал принятое 30 декабря 
2016 года постановление о применении системы FIDIC для всех дорожных работ в Украине. 
Министерство хочет распространить практику контрактов FIDIC на все капитальные 
ремонты и реконструкции, которые выполняются также за бюджетные средства, например, 
на Администрацию морпортов по выполнению дноуглубления. Соответственно, 
распространить практику независимого надзора инженера-консультанта за ходом 
выполнения работ, как это предусмотрено контрактами FIDIC", - заявил министр Владимир 
Омелян. Омелян добавил, что министерство хочет путем прозрачности обеспечить 
подотчетность подрядчиков перед гражданами и бизнесом, поощрить и привлечь больше 
украинских и иностранных компаний, увеличить рыночную конкуренцию, распространить 
практику прозрачности на проекты, финансируемые за счет МФО.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Китайцы хотят инвестировать инфраструктурные  
объекты в Киеве 

28.02.2017 
Киевская городская государственная администрация ведет 

переговоры с китайской компанией CRBC о финансировании и строительстве 
в Киеве трех масштабных инфраструктурных объектов. 

А именно: Кольцевая дорога, магистраль Нивки-Бровары, развязка около Шулявки. 
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Илья Сагайдак. «Китайские партнеры работают 
очень оперативно. В середине февраля Киев посетит делегация CRBC для расчета и 
создания технико-экономического обоснования», – рассказал Сагайдак. Он добавил, что, 
вероятно, придется столкнуться с некоторыми техническими трудностями при 
строительстве развязки возле метро «Шулявская». Вероятная развязка будет проходить 
через территорию бывшего завода «Большевик». Отмечается также, что сейчас 
рассматривается несколько вариантов финансирования проектов, среди которых – 
кредитные средства. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам accbud.ua 
 

Уряд розширив на всю територію України експеримент з фінансового  
забезпечення розвитку автомобільних доріг 

01.03.2017 
Кабмін затвердив проект постанови “Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. №726” (експеримент з 
фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг).  

Документ поданий  Міністерством фінансів. Експеримент з розвитку автомобільних 
доріг загального користування було запроваджено з 1 вересня 2015 року і він діяв у 
Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях та місті Києві. Прийняте рішення 
розширює проведення експерименту на всю територію України та пропонує продовжити 
термін його дії до 1 січня 2018 року. Реалізація цього проекту не потребуватиме додаткових 
витрат із державного та місцевих бюджетів. Крім того, передбачається, що у разі 
перевиконання надходжень митних платежів по всій території України, 50% такого 
перевиконання направлятиметься на дороги конкретним регіонам. Прийняття проекту для 
проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів позитивно 
вплине на соціально-економічний розвиток регіонів. Окрім того, це надасть можливість 
провести реалізацію заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Компания "Альтком" обязана завершить ремонт трассы  
Киев-Одесса до конца 2017г 

03.03.2017 
Финансово-промышленная группа "Альтком" должна завершить 

ремонт трассы Киев-Одесса до конца 2017 года, заявил министр 
инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

"Мы договорились с компанией "Альтком", которая является многолетним 
подрядчиком по ремонту трассы Киев-Одесса в Киевской области, что это последний год 
для их ремонта этой трассы. Больше продолжать этот проект мы не будем, и я очень 
надеюсь, что это единственный позитивный для них сценарий - завершить полностью 
ремонт тех участков, которые они должны были сделать еще два года назад", - сказал он в 
ходе брифинга в Киеве в среду. До этого, в августе 2016 года, глава Мининфраструктуры 
дал ФПГ "Альтком" "последний шанс" в виде ремонта дороги Николаев-Днепр. Финансово-
промышленная группа "Альтком" объединяет ряд предприятий, занимающихся добычей, 
изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, а также выполняет 
работы по проектированию, промышленному и гражданскому строительству и 
строительству автодорог любой категории. Учредителями и владельцами ФПГ "Альтком" 
являются Александр Тисленко и Сергей Павличев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

И. о. замглавы "Укравтодора" уволен после  
видеозаписи его переговоров   

03.03.2017 
Исполняющий обязанности заместителя руководителя 

Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Владимир 
Сущенко уволен с занимаемой должности по решению Кабинета министров. 

Ранее в интернете появилось видео, на котором, как утверждается, лицо, похожее на 
В.Сущенко, обсуждает "дорожный" бюджет и рассказывает о планах строительства личной 
недвижимости. Это видео также было продемонстрировано в эфире телеканала. "Этот 
человек уволен за сам факт разговоров. Как только мы получили информацию о том, что у 
него возникли такие желания, сразу руководителем "Укравтодора" было внесено 
представление на имя премьер-министра и решение было проголосовано в Кабмине. Этот 
человек больше не работает в "Укравтодоре", - сказал министр. При этом он отметил, что 
каких-либо точных фактов о том, действительно ли на видео именно В.Сущенко и ведет ли 
он такие переговоры нет, но этот вопрос будут – прерогатива правоохранителей. "Мне 
сложно говорить о происхождении этого видео, но считаю: если человек находится на 
государственной службе, даже разговоры такого характера несоизмеримы с его 
должностью. Мы будем работать с правоохранителями, чтобы завершить этот дело", - 
резюмировал министр. Как сообщалось, В.Сущенко назначен и. о. замглавы "Укравтодора" 
распоряжением правительства от 1 июня 2016 года. Ранее он, в частности, занимал 
должность начальника дорожно-эксплуатационного управления Печерского района Киева.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
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Формат роботи Укртрансбезпеки найближчим  
часом буде змінено 

03.03.2017 
Формат роботи Укртрансбезпеки найближчим часом буде змінено, а 

службу модернізовано за європейськими стандартами.  Про це  повідомив 
заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.  

Заступник Міністра інфраструктури України наголосив на тому, що одним з кроків з 
модернізації Укртрансбезпеки буде переведення надання адміністративних послуг в 
електронний формат: «Незабаром надання адмінпослуг Укртрансбезпекою буде 
здійснюватися виключно в електронному режимі, це дозволить усунути людський чинник 
та мінімізувати корупційні ризики у зазначеній сфері». Юрій Лавренюк звернув увагу  на  
проблему з діяльністю пунктів видачі дозволів на пасажирські та вантажні перевезення: 
«Державна служба України з безпеки на транспорті повинна якнайшвидше врегулювати 
роботу пунктів видачі дозволів. Особливо це стосується пунктів видачі дозволів у столиці, в 
місті Чоп та в місті Чернівці. Зважаючи на великий транзит зі Сходу країни, який йде на 
кордон Північної і Західної України через місто Київ, наголошую на тому, що ПВД у столиці 
повинен працювати цілодобово». Заступник Міністра інфраструктури України зауважив, що 
важливим питанням, яке на сьогоднішній день залишається відкритим, є питання щодо 
внесення змін до  нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту з метою 
приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу, що дозволить виконати 
вимоги Хартії Якості: «У 2017 закінчиться дія трирічного мораторію на зміну базових квот 
для країн-учасниць та умов виконання перевезень по багаторазових дозволах ЄКМТ, тому 
Державна служба України з безпеки на транспорті повинна якісно відпрацювати свій 
сегмент роботи у цьому напрямку та якнайшвидше надати пропозиції Міністерству 
інфраструктури щодо внесення змін у відповідні нормативні-правові акти задля того, щоб 
зберегти базову квоту на використання дозволів ЄКМТ у 2018 році». Також в ході засідання 
Колегії було розглянуто питання щодо удосконалення та посилення контролю за морською 
та річковою галуззю. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінінфраструктури України 
 

 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ) 
 

 
 

Аэропорт "Киев" временно закроется на  
проведение ремонта 

01.03.2017 
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) не будет принимать и 

отправлять рейсы в период с 14 по 24 мая 2017 г. В это время будет 
проводиться капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.  

"Эта зима была сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными 
дождями и оттепелью. Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но 
и на состоянии ВПП", - заявили в аэропорту. Полеты, которые ранее выполнял аэропорт 
"Киев", во время ремонта ВПП, будет выполнять Международный аэропорт "Борисполь". 
Сообщается, что для координации действий в связи с подготовкой к капитальному 
ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями, а также для строгого 
выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Кабмин назначил нового руководителя  
МА "Борисполь" 

01.03.2017 
Кабмин назначил гендиректором государственного предприятия 

"МА "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. Решение было принято на 
правительственном заседании 1 марта. 

Напомним, правительственный комитет по назначениям в декабре 2016 г. отобрал 
для назначения на должность гендиректора МА "Борисполь" экс-заместителя министра 
транспорта Украины Павла Рябикина, однако правительство затягивало с его назначением 
на эту должность. Владимир Омелян в начале февраля заявлял, что Мининфраструктуры не 
видит веских причин для затягивания с этим назначением. "У нас происходит странная 
ситуация: кто-то с кем-то торгуется, точно не я. Мой торг заключался в том, что я всем 
претендентам на эту должность озвучивал публичные условия работы. Все сказали, что 
согласны. Все документы мы оформили, все процедуры Рябикин прошел, но до сих пор он 
не назначен", - констатировал министр. Павел Рябикин имеет 29 лет профессионального 
опыта, в частности в авиакомпании "Экспресс Авиа", ООО "ЖК Партнеры", ООО "РОЦ 
"Зеленый порт". Он также был депутатом Украины ІІІ созыва, а в 2005-2006 гг. занимал 
должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 г. работает в Киевской горгос-
администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

 
Одной из украинских авиакомпаний приостановили  

действие сертификата 
27.02.2017 

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) 
приостановила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании 
"Дарт" (Киев), сообщает Интерфакс-Украина. 

В пресс-службе Госавиаслужбы сообщили, что решение принято в связи с несоответ-
ствием сертификационным требованиям. Сертификат приостановлен до устранения 
замечаний. Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. 
Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ) 
 МОРСЬКІ ПОРТИ. РІЧКОВІ ПОРТИ. МОРСЬКІ ВОКЗАЛИ. РІЧКОВІ ВОКЗАЛИ 
 

 
 

Украина оказалась совладельцем одного  
из крупных портов Азии 

28.02.2017 
Порт - актив разграбленного Черноморского морского пароходства, 

и Украина намерена требовать дивиденды. Об этом сообщил министр 
инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.   

"Только некоторые посвященные знают, что в Украине на один порт больше. Наше 
государство является владельцем 37% порта Лотос, у г. Хошимин во Вьетнаме", - написал 
он. По словам Омеляна, порт входит в число крупнейших во Вьетнаме. "27 февраля 
делегация Министерства инфраструктуры Украины во главе с арбитражным управляющим 
ЧМП Евгением Лахненко, выехала во Вьетнам с целью проведения аудита общего 
украинско-вьетнамского предприятия "Лотос", которое с 2011г не выплачивало дивиденды 
украинской стороне в связи с противоправной деятельностью представителя ЧМП во 
Вьетнаме. В состав делегации также вошли представители СБУ, которые передали вызов на 
допрос в НАБУ вышеупомянутому лицу. Основная задача нашей делегации - полный аудит 
совместного украинского-вьетнамского предприятия "Лотос" и выплата дивидендов 
украинской стороне, потому что ущерб от недополучения прибыли уже оцениваются в 
сотни тысяч долларов США. Сейчас этот вопрос находится под личным контролем у моего 
заместителя Юрия Лавренюка", - проинформировал Владимир Омелян.  

 

Читать полностью >>>  
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Морпорты в январе-феврале сохранили грузоперевалку  
на прошлогоднем уровне   

02.03.2017 

Перевалка грузов в морских портах Украины в январе-феврале 2017 
года составила 19,842 млн тонн, что соответствует показателям 
аналогичного периода 2016 года. 

Как сообщила пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) 
со ссылкой на оперативные данные ее главной диспетчерской, показатели перевалки 
обусловлены, в том числе, смещением ледовой кампании в украинских портах на февраль, 
тогда как в прошлом году ледовая кампания преимущественно проводилась в январе. 
Грузоперевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 15,627 млн тонн 
(рост на 4,8% к показателям 2016 года), импортных — 2,846 млн тонн (снижение на 4,4% 
по сравнению с аналогичными показателями 2016 года). Перевалка транзитных грузов 
составила 1,291 млн тонн (67,5% от показателей 2016 года), внутреннего сообщения — 77,2 
тыс. тонн (рост на 58,3% к соответствующим показателям прошлого года). Перевалка 
контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 14,7% и составила 100,484 
тыс. TEU, что вместе с ростом перевалки зерновых грузов компенсировало снижение 
перевалки рудных и наливных грузов. Государственными портовыми операторами, 
входящими в структуру управления Мининфраструктуры, было перевалено 3,925 млн тонн 
(19,8% от общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной 
формы собственности) на всех причалах было перевалено 15,917 млн тонн (80,2% общего 
объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы 
собственности) через причалы АМПУ — 8,495 млн тонн (42,8% общего объема). 

 

Читать полностью >>>  
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 ТЕРМІНАЛИ 

Группа ТИС в 2017 году нарастила  
грузооборот на 5% 

01.03.2017 
Терминалы группы ТИС в январе-феврале 2017 года переработали 

4,306 млн тонн грузов – на 5% больше, чем в январе-феврале 2016 года. Об 
этом сообщили в ее пресс-службе. 

Почти вдвое нарастил объемы контейнерный терминал ТИС – с начала 2017 года он 
обработал более 0,5 млн тонн различных грузов. Группа терминалов ТИС оперирует 
собственными грузовыми терминалами в акватории порта «Южный». В группу входят 
терминалы «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Руда», «ТИС-Уголь» и «ТИС-
Контейнерный терминал». Грузооборот группы в 2016 году составил 21,5 млн тонн.  

 

Читать полностью >>>  
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У Мінінфраструктури задумалися про створення  
днопоглиблювальної держкомпанії 

03.03.0217 
У Міністерстві інфраструктури розмірковують над створенням 

державної компанії, яка буде займатися днопоглиблювальними роботами 
при контролі незалежних компаній. 

“Коментуючи питання про тимчасово недоступних активах за кордоном, підзвітних 
Міністерству підприємств, він вказав, що в Туреччині перебуває український земснаряд 
“Азовське море”. “Це таке унікальне судно, яке займається днопоглибленням. В силу того, 
що стільки скандалів навколо днопоглиблення, ми замислюємося над тим, щоб створити 
свою державну компанію, яка буде займатися днопоглиблювальними роботами при 
контролі незалежних компаній”, – повідомив чиновник. Разом з тим, в Адміністрації 
морських портів України ЦТС повідомили, що держпідприємство відчуває дефіцит 
днопоглиблювальної техніки, але поки мова йде про те, що АМПУ вивчає можливість 
покупки власного сучасного земснаряда, який зможе виконувати роботи з 
експлуатаційного днопоглиблення в акваторіях вітчизняних гаваней. “В АМПУ також 
нагадують, що, з огляду на обсяг потреб українських портів в днопоглибленні, керівництво 
підприємства прагне максимально відкрити ринок днопоглиблення і знизити вартість 
даних робіт. “Для цього ми активно залучаємо іноземних підрядників зі своїм сучасним 
флотом для якісного і швидкого виконання таких завдань”, – повідомили в АМПУ. У 2017 
році лише частина днопоглиблювальних робіт буде здійснена власним флотом – в зв’язку з 
недостатньою кількістю техніки у АМПУ. На сьогодні власний флот компанії складається з: 
Несамохідного земснаряда “Скіф”, в складі якого – мотозавозня “МЗ-348”; Самоотвозного 
землесоса “Меотида”; Самоотвозного землесоса “Тилігульський”; Самоотвозного землесоса 
“Інгульський”; Земкараван “Ріон”, в складі якого – багаточерпаковий земснаряд “Ріон”, дві 
шаланди “Кримська 3” і “Кримська 9”, а також мотозавозня “МЗ-318”. Проте наголошується, 
що цей флот значно застарів – морально і технічно, потребує постійного ремонту. Винятки 
становлять лише землесоси “Меотида” та “Інгульський” (2012 року побудови). 
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Прокуратура и СБУ провели 15 обысков в рамках расследования  
злоупотреблений в "Укрзализныце" 

02.03.2017 
Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ 2 

марта провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве 
относительно злоупотреблений на ПАО "Укрзализныця". 

"Обыски проходят в "Укрзализныце", по местам жительства фигурантов 
производства, а также в офисах предприятий-контрагентов и в страховой компании", - 
написала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в сети 
Facebook. Кроме того, заместитель прокурора города Киева Андрей Андреев в комментарии 
"УНН" добавил, что эти обыски связаны с уголовным производством относительно 
злоупотреблений, которые допускались при взаимодействии "Укрзализныци" со страховой 
компанией "Интер-Полис" (Укрзализныця" является основным акционером - ИФ). Кроме 
того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала News One в 
четверг вечером напомнил о поданных им в НАБУ документах о злоупотреблениях в 
"Укрзализныце", и подтвердил, что идет ряд обысков по расследованиям этих 
злоупотреблений. Между тем глава "Укрзализныци" Войцех Балчун заявил, что работа 
специальных служб в тех или иных делах в отношении должностных лиц "Укрзализныци" и 
принятых ими решений - нормальная практика в правовом государстве. "Задачей 
правоохранителей является расследование возможные злоупотреблений и доказывание 
серьезности обвинений в суде. Последний должен ставить точку. Все подразделения и 
службы компании должны сотрудничать ради установления справедливости", - написал он 
на своей странице в сети Facebook. Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной 
прокуратуры Украины проводили в четверг следственные действия в филиале "Центр 
обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Там также уточнили, что следственные 
действия касаются закупок топлива для нужд железнодорожной отрасли. 
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ПАО "Укрзализныця" в январе-2017  

увеличила доход на ¼   
03.03.2017 

ПАО "Укрзализныця", по оперативным данным, в январе 2017 года 
получила 6,3 млрд грн дохода, что на 26% больше, чем в январе 2016 года. 
Об этом сообщает портал interfax.com.ua 

"Как результат деятельность "Укрзализныци" в январе текущего года была 
прибыльной. За январь перевезено 28,3 млн тонн грузов, что выше январских показателей 
прошлого года на 25%. При этом транзитные перевозки грузов возросли на 23%", - написал 
на своей странице в сети Facebook глава компании Войцех Балчун. По его словам, услугами 
железных дорог воспользовалось 14,4 млн пассажиров, что на 6% превышает отчетные 
данные января-2016. ""Укрзализныця", согласно законодательству, своевременно 
уплачивает налоги и обязательные платежи в бюджет и государственных целевые фонды. 
За январь 2017 года уплачено 904,1 млн грн", - сообщил В.Балчун. 
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По материалам interfax.com.ua 
 

ПАТ “Укрзалізниця” відремонтує 25 пасажирських платформ  
та здійснить реконструкцію 4 вокзалів 

03.03.2017 
У 2017 році ПАТ “Укрзалізниця” відремонтує 25 пасажирських 

платформ та здійснить реконструкцію 4 вокзалів. Про це повідомили в 
прес-службі підприємства. Передає ЮК. 

На ці цілі планують витратити майже 129 млн грн. Залізничники планують повністю 
оновити 25 пасажирських платформ та 4 пасажирських вокзалу на суму 66,7 млн. Грн. Крім 
того, на поточний і капітальний ремонт пасажирського комплексу буде направлено 62 млн 
грн. При виконанні робіт будуть враховуватися потреби людей з інвалідністю. Зокрема, 
будуть реконструйовані вокзальні комплекси на станціях Сянки і Хуст у Львівській області 
та станціях Бугаз, Одеса-Східна в Одеській області. Тут залізничники планують здійснити 
реконструкцію покрівлі, фасадів та інтер’єрів, поліпшення систем голосового і візуального 
інформування, створення безбар’єрного середовища для людей з особливими потребами, 
вжити додаткових заходів щодо забезпечення безпеки і комфорту пасажирів. 
Реконструкцію перонів і пасажирських платформ планується виконати на станціях 
Кремінна, Насвітевіч (регіональної філії «Донецька залізниця») на станціях Мардарівка, 
Затишшя, Єреміївка, Перехрестове, Веселий Кут, Одеса-Застава-2 (регіональної філії 
“Одеська залізниця”) на станції Гребінка та зупиночних пунктах Коротич, Вербівка 
(регіональної філії “Південна залізниця”) на станціях Браїлів, Тюшки, Олександрівка, 
Княжичі, Святошин, Новобіличі, Макійчуковое (регіональної філії “Південно-Західна 
залізниця”) на станціях Підстепна, Запорізька Січ і ст .168км (регіональної філії 
“Придніпровська залізниця”). Також для утримання в належному технічному стані вокзалів 
і пасажирських платформ в 2017 році планується провести капітальний і поточний ремонти 
пасажирських платформ та станційних приміщень. 
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Україна отримає найбільший в Європі  
автопарк електротаксі 

28.02.2017 

У Києві з’явиться один з найбільших автопарків електротаксі в 
Європі. Про це на спеціальному заході заявила представник компанії 
“Oxy-Taxi” Олена Квачевська, передає uprom.info 

За її словами, на сьогодні в службі працює 70 електромашин. «У нашому автопарку 
вже є такі машин як Tesla Model S, Nissan Leaf та інші. В майбутньому ми хочемо розширити 
автопарк за рахунок нових моделей і зробити його ще більшим. Вже до кінця цього року в 
нашій службі з’явиться приблизно 200 електрокарів. Таким чином ми увійдемо до п’ятірки 
найбільших служб електротаксі в Європі», – заявила О.Квачевська. Також вона зазначила, 
що служба таксі “Oxy-Taxi” поки працює виключно в межах столиці. Компанія не має планів 
підкорення решти українського ринку, проте такі перспективи все ж існують.  
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Жетоны в киевском метро будут изъяты  
из оборота до конца года 

27.02.2017 
Киевский метрополитен полностью откажется от использования 

жетонов для оплаты проезда до конца 2017 г., сообщает пресс-служба КП 
"Киевский метрополитен". 

"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать 
жетоны в автоматах. В скором времени в кассах их не будет совсем. Для разовых поездок 
стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Это значительно 
сэкономит время и деньги", - говорится в сообщении пресс-службы КП. Как и раньше, 
собственники банковских карт с PayPass смогу оплачивать проезд сразу на турникетах 
желтого цвета. 
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Украина получила €300 млн на строительство трех  

станций метро в центре Днепра   
27.02.2017 

Президент Украины рассчитывает, что строительство трех станций 
метрополитена в центре г.Днепр будет завершено в ближайшие 4 года. Об 
этом сообщает портал interfax.com.ua 

Как заявил глава государства во время осмотра одной из строительных площадок 
метрополитена, процедура формирования ресурсов за счет кредитов Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) уже 
завершена. "Благодаря решению Верховной Рады, правительству и, в том числе, указам 
президента, мы получили 300 млн евро для строительства метро. Работы начались… 
Строительство днепровского метро – это символ сотрудничества ЕС и Украины", - сказал 
П.Порошенко. Как сообщается на официальном сайте главы государства, в связи с 
необходимостью продолжения строительства первой очереди метрополитена в г.Днепр по 
проекту "Завершение строительства метрополитена в г.Днепр" между Украиной и ЕБРР 
было заключено Кредитное соглашение на сумму EUR152 млн евро, и на такую же сумму - 
между Украиной и ЕИБ. По словам президента, в городе ждали достройки трех станций 
метрополитена более 22 лет. "Это делается в условиях войны и агрессии Российской 
Федерации, но это стало возможным благодаря процессу децентрализации и росту 
экономики", - сказал П.Порошенко. Городской голова Днепра Борис Филатов во время 
разговора с президентом, попросил его активизировать передачу ПАО "Днепрометрострой" 
в коммунальную собственность города, что позволит и активизировать работы, и решить 
финансовые вопросы предприятия, которому государство должно более 60 млн грн. 
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Ин Тайм планирует развивать сеть  
отделений малых грузив 

24.02.2017 
Логистическая компания Ин Тайм запустила новый формат 

франчайзинга. Поскольку начал расти сегмент малых отправок, в 
компании открыли направление доставки грузов до 30 кг.  

Компания занимается отгрузкой и доставкой больших грузов и преимущественно 
работает с большими складами. Теперь, кроме таких отделений без ограничения веса, 
появятся отделения, в которых будут доставлять товары  до 30 килограммов. «У наших 
партнеров-франчайзи появилась потребность отправлять мелкие грузы. Поэтому мы 
сделали формат экспресс-доставки таких грузов как по Украине, так и по всему миру», - 
говорит Сергей Грачев. Чтобы внедрить такие изменения, компания инвестирует в 
развитие операционной деятельности и IТ. «Перестраивается вся инфраструктура 
компании, у нас много систем в запуске. Из запущенных – CRM-система на базе решений 
компании SAP и часть логистических систем на базе решений компании Oracle», - 
рассказывает генеральный директор. В 2017 году приоритетным будет развитие сети 
отделений до 30 кг прежде всего в Киеве, Харькове и Одессе. В малых населенных пунктах 
открывать отделения нового формата не будут, потому что там есть отделения для грухов 
разных размеров, и два отделения сразу не «выживут». В компании также улучшают работу 
логистических процессов. В Днепре открывают новый логистический центр перегрузки и 
обработки грузов. На очереди склад на Западной Украине и перестройка склада в Киеве. По 
Украине работает 366 франчайзинговых и 207 собственных отделений Ин Тайм.  

 

Читать полностью >>>  
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Компания «Укрпошта» запускает программу  
доставки Kyiv never sleeps 

27.02.2017 
Национальный почтовый оператор «Укрпошта» работает над 

ускорением доставки посылок и писем по Киеву. Об этом сообщил первый 
заместитель гендиректора государственного предприятия Александр 
Перцовский. 

"Сейчас мы тестируем программу под внутренним названием Kyiv never sleeps (Киев 
никогда не спит). В чем ее суть? До последнего времени в Киеве больше 60% 
корреспонденции, которые сдавались на отделения, там же и оставались ночевать, потому 
что последний забор был в два часа дня. Когда мы начали разбираться, то оказалось, что 
большинство корреспонденции попадает на отделения после этого забора. В результате, 
доставка посылки писем по Киеву затягивалась. На прошлой неделе мы запустили третий 
забор, мы перебросили часть автомобилей с другого маршрута. Это значительно ускорит 
доставку корреспонденции по Киеву. Сейчас мы дорабатываем эту систему. Надеемся, что 
она хорошо покажет себя", - заявил Александр Перцовский.  Отметим, что из-за отсутствия 
забора в послеобеденное время доставка посылок или писем по Киеву могла затянуться на 
два или три дня. Кроме ненужной ночевки в отделении, корреспонденция оставалась в 
логистическом центре, поскольку прибывала туда в пиковый период. При этом сортировка 
корреспонденции в логистических центрах «Укрпошты» происходит вручную. Напомним, 
НКРСИ одобрила проект решения «Укрпошты» об увеличении предельных тарифов на 
пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей и пересылки заказных отправлений на 
59,6% и пересылки посылок по Украине на 22%. Таким образом, уровень повышения 
тарифов в среднем составит 49,4%. Согласно ему, 10 февраля было проведено заседание 
рабочей группы по разработке предельных тарифов на универсальные услуги почтовой 
связи, на которой профсоюзы и работодатели, являющиеся сторонами, поддержали 
предложение «Укрпошты» о повышении граничных тарифов. Далее это решение будет 
подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции и вступит в силу со дня 
его официального опубликования. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 

https://bin.ua/companies/202099-prokuratura-i-sbu-proveli-v-chetverg-15-obyskov-v.html
http://interfax.com.ua/news/economic/406949.html
http://uprom.info/news/other/infrastruktura/ukrzaliznitsya-vidremontuye-25-pasazhirskih-platform-ta-zdiysnit-rekonstruktsiyu-4-vokzaliv
http://uprom.info/news/other/infrastruktura/ukrayina-otrimaye-naybilshiy-v-yevropi-avtopark-elektrotaksi
https://bin.ua/companies/201848-zhetony-v-kievskom-metro-budut-izyaty-iz-oborota.html
http://interfax.com.ua/news/economic/405878.html
http://retail-community.com.ua/news/partneryi/5655-in-taym-planiruet-razvivat-set-otdeleniy-malyih-gruzov
http://trademaster.ua/news/16250
http://trademaster.ua/news/16265
http://www.metro.kiev.ua/
http://uzp.kiev.ua/
http://www.uz.gov.ua/
http://oxy-taxi.com.ua/
http://www.metro.kiev.ua/
http://metro.dp.ua/
http://www.intime.ua/


 

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

 

Новая стратегия «Деливери»: в фокусе - единый бренд 
«Delivery Group» 

01.03.2017 

Компания «Деливери» приняла решение сконцентрироваться на 
развитии единого бренда группы компаний «Delivery Group». Об этом 
заявил заместитель генерального директора по развитию «Деливери» 
Юрий Растрёпин. 

  Целью объединения стало комплексное обслуживание клиентов с привлечением 
ресурсов четырёх компаний группы, а также обеспечение более высокой квалификации и 
специализации управления предприятиями.  Мнение Юрий Растрепин: «Мы начинаем 
ориентироваться на комплексную модель управления и предоставления услуг. В рамках 
«Delivery Group» формируются единые департаменты и отдел по обслуживанию, единые 
региональные центры, также объединяются тарифы. В каждой из компаний остаются 
профильные специалисты, гарантирующие высокую работоспособность и качество в 
рамках предоставляемого портфеля услуг. Наши клиенты смогут оценить преимущества 
объединения компаний благодаря сокращению сроков по обслуживанию и комплексному 
решению логистических задач». Напомним, каждая из компаний «Delivery Group» 
представляет свой профиль и основные направления деятельности в логистике: 
«Деливери» обеспечивает перевозку сборных грузов по Украине для малого и среднего 
бизнеса. «DelTruck» предоставляет услуги полнофрахтованных и паллетных перевозок для 
среднего и крупного бизнеса. «Delivery-International» специализируется на импорте/ 
экспорте коммерческих грузов в Украину. Отдельным проектом в рамках компании 
является сервис «Delivery-Shop» по доставке товаров для частных лиц из иностранных 
интернет-магазинов. СК «Кворум» обеспечивает страховое покрытие деятельности 
логистических компаний при перевозках грузов и багажа, а также предоставляет 
дополнительные страховые услуги для клиентов группы. 
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Укрпошта успішно перетворена в  
акціонерне товариство 

01.03.2017 
В середу, 1 березня Українське державне підприємство поштового 

зв’язку «Укрпошта» закінчило процес корпоратизації та стало акціонерним 
товариством. 

 Державним реєстратором затверджені усі необхідні документи та статут компанії, 
таким чином, процес реорганізації підприємства завершено. Раніше Міністерство 
інфраструктури України дало «зелене світло» для акціонування національного оператора 
поштового зв’язку країни. Згідно з цим рішенням, компанія перетворюється в акціонерне 
товариство за зразком найкращих європейських поштових компаній, таких як Deutsche 
Post, Austria Post або PostNL. Акціонування дозволить Укрпошті створити незалежну раду і 
залучити фінансових партнерів для своїх інвестиційних проектів. Проте акції підприємства 
будуть повністю належати державі, тому що Укрпошта знаходиться в списку стратегічних 
підприємств країни. Відповідно до наказу міністра інфраструктури України ПАТ 
«УКРПОШТА» є правонаступником УДППЗ «Укрпошта». «Перетворення Укрпошти в 
акціонерне товариство є важливим для компанії кроком. Ця процедура дає змогу створити 
прозору ефективну державну компанію нового зразка, залучати для її розвитку міжнародні 
інвестиції, і як наслідок, – значно підвищити якість роботи для забезпечення основних 
клієнтських потреб», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. 
Найближчим часом очікується створення та затвердження Наглядової ради підприємства.  
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Компанія «Київстар» у 2016 році показала  
зростання виручки на 11% 

28.02.2017 
Мобільний оператор «Київстар» за 2016 рік показав зростання за 

більшістю фінансових показників. Але в доларовому еквіваленті виручка 
оператора просіла в порівнянні з 2015 роком.  

Основним драйвером зростання для компанії є мобільна передача даних. Так, 
середній обсяг місячного трафіку на одного абонента зріс на 177% за рік – до 553 Мб. Про 
це йдеться у фінансовому звіті материнської компанії Vimpelcom. Загальна виручка 
українського оператора за минулий рік склала 14,96 млрд грн, що на 11% вище показника 
2015 року. При цьому, в доларом еквіваленті вона склала $586 млн проти $622 в 2015 році, 
знизившись на 5,9%. Прибуток до вирахування податків, амортизації і виплати відсотків 
EBITDA в національній валюті за рік зросла на 23,4% до 7,81 млрд грн, але в доларовому 
еквіваленті впала на 7,3% з $75 до $69 млн. Основним джерелом доходу для «Київстар» 
залишаються послуги мобільного зв’язку, які принесли за минулий рік 13,85 млрд грн. 
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СБУ затримала керівника крупного  

телеком-оператора 
28.02.2017 

СБУ запідозрила генерального директора Атракому Олександра 
Савчука у співпраці з терористами так званої "ЛНР". Шевченківський суд 
Києва 27 січня цього року дозволив СБУ взяти його під варту на два місяці. 

У повідомленні Генпрокуратури та ухвалі Шевченківського суду не вказано імені та 
прізвища особи, яка підозрюється у тероризмі. Правоохоронці висунули звинувачення 
згідно з частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (КК) – "створення терористичної 
групи чи організації". Вона передбачає позбавлення волі на 8-15 років. Сьогодні прес-
служба СБУ у відповідь на запит НВ Бізнес непрямо підтвердила, що "вказаний 
громадянин", тобто Савчук, став об’єктом досудового розслідування. Ще в липні 2016 року 
співробітники СБУ провели в його помешканні обшук. Підставою для нього стали 
звинувачення керівника Атракому у наданні магістральних каналів зв’язку "Міністерству 
зв’язку ЛНР". У силовиків викликала підозру передача Савчуком частини мережі, яка 
залишилася на окупованих територіях, певній приватній особі. Згідно з ухвалою 
Шевченківського суду, йдеться про працівника Атракому в Луганську. Який у подальшому 
передав це майно новоствореному проросійськими бойовиками оператору "Луганські 
комунікації" ("Лугаком"). Наприкінці грудня СБУ заявила про те, що запідозрила цю особу в 
тероризмі за тією ж ч. 1 ст. 258-3 КК України. Бо вона використала обладнання Атракому та 
Київстару для створення "Лугакому". В ухвалі Шевченківського суду вказано, що саме ця 
особа допомогла терористам захопити обладнання, потрібне для створення власного 
мобільного оператора. Бойовики увірвались у луганський офіс Київстару на початку лютого 
2015 року. Відтоді найбільший стільниковий оператор України припинив надання послуг 
на окупованій території. З того часу президент Київстару Петро Чернишов неодноразово 
заявляв, що на основі обладнання, яке залишилося на загарбаних землях, неможливо 
запустити стільниковий зв’язок. Співрозмовники НВ Бізнес, обізнані зі станом справ у 

Атракомі, зазначили, що на окупованих територіях залишилося пасивне обладнання 
компанії. Тобто, ним нема можливості керувати віддалено, зокрема, з технічного центру 
Атракому, про що заявила СБУ. СБУ та Генпрокуратура звинуватили Савчука у злочинній 
змові з представниками "Мінзв’язку ЛНР" і "Лугакому" з метою отримання матеріальної 
вигоду. Сам Савчук – сказано у судовій ухвалі – заявив, що взаємодіяв із працівником 
Атракому з Луганська лише для того, щоби зберегти майно компанії. Директор 
департаменту маркетингу та PR Атракому Ірина Грищенко відмовилася відповідати на 
питання НВ Бізнес. З Олександром Жицьким, адвокатом Савчука, зв’язатися не вдалося. 
Атраком – компанія, яка з 2002 року займається будівництвом, продажом та орендою 
волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ). За даними оператора, в його активі понад 24 тис. 
км ВОЛЗ по всій Україні. До створення Атракому був причетний Георгій Дзекон, який у 2004 
році очолив Укртелеком і керував ним аж до його приватизації у 2011 році.  
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Степан Кубів зустрівся з Віце-президентом  
Єврокомісії Андрусом Ансіпом 

02.03.2017 
В рамках Промислового діалогу Україна - ЄС у Брюсселі відбулась 

зустріч Степана Кубіва з Віце-президентом Європейської Комісії з Єдиного 
Цифрового Ринку Андрусом Ансіпом. 

Степан Кубів та Андрус Ансіп обговорювали взаємовигідні пріоритетні  напрями 
співпраці у цифровій сфері, зокрема спільні кроки для поширення ініціативи «Роумінг як 
вдома» на Україну та інших країн-учасниць «Цифрового співтовариства» (англ. Roam like at 
home - ініціатива, завдяки якій починаючи з 2017 року на території ЄС європейські 
споживачі платитимуть за мобільний зв’язок за «домашнім тарифом», не залежно від 
країни перебування). Також під час зустрічі йшлося про можливості поширення на Україну 
ініціативи Європейської Комісії «FreeWiFi4EU» (створення в ключових містах вільних точок 
доступу до мережі WiFi для соціальних та побутових потреб, під егідою Європейського 
Союзу) та інші спільні проекти у сфері цифровізації. «Цифрова економіка дозволить Україні 
і Європі більш успішну торгівлю, кращу безпеку, більше можливостей для підприємців. Це 
дозволить проект єдиного цифрового простору. Як локально - у межах кожної країни, так і 
глобально - загалом по Європі і світі. На прикладі єдиного цифрового простору для 
мобільного зв’язку, який знизить плату за роумінг до рівня «домашньої» плати за зв’язок. 
Це одразу почне економити гроші громадянам», - наголосив Степан Кубів під час зустрічі. 
Андрус Ансіп зауважив, що цифровізація важлива передусім з огляду на зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. На його переконання створення єдиного цифрового ринку 
дозволить вільній торгівлі між Україною та ЄС запрацювати на якісно новому рівні через 
збільшення прозорості, економію коштів та створення вищого рівня довіри між усіма 
залученими учасниками. 
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Фонд розподілив проблемні кредити 63 банків 
серед акредитованих компаній 

02.03.2017 
У ФГВФО відбувся публічний розподіл кредитних портфелів банків між 

третіми особами, відібраними за напрямом діяльності «стягнення 
простроченої заборгованості з позичальників та інших боржників».  

Між 11 компаніями пропорційно розподілено проблемні кредити 63 банків (537,55 
тис кредитів) на загальну суму заборгованості 17,36 млрд грн. За словами учасників ринку, 
рішення про залучення компаній з управління проблемної заборгованості до процесу 
стягнення простроченої заборгованості з позичальників та інших боржників, є однією із 
найбільших новацій, започаткованих у Фонді. Розподіл лотів відбувався за категоріями – 
авто- та беззаставні кредити. Загалом на відпрацювання компаніям з управління 
проблемною заборгованістю буде передано 530,9 тис беззаставних кредитів (споживчі та 
карткові кредити, овердрафти, готівкові кредити, кредити, забезпеченням за яким є товари 
народного споживання, кредити, за якими відбулось погашення в результаті звернення 
стягнення на предмет застави та залишок заборгованості є незабезпеченим) на суму 
заборгованості 14,58 млрд грн, та 6,68 тис автокредитів на загальну суму 2,78 млрд грн. 
Оплата послуг компаніям зі стягнення простроченої заборгованості з позичальників та 
інших боржників залежатиме від обсягу повернутих коштів. Винагорода від надходжень 
складатиме 8-25 % для категорії беззаставні кредити (залежно від терміну прострочення 
кредиту), та 9 % – для автокредитів.  
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НБУ приєднався до впровадження проекту USAID  
"Трансформація фінансового сектору" 

03.03.2017 
Нацбанк приєднався до нового чотирирічного проекту міжнародної 

технічної допомоги «Трансформація фінансового сектору», 
започаткованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  

Заступник Голови Національного банку України Дмитро Сологуб та керівник 
проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд підписали сьогодні 
протокол про співпрацю та реалізацію Проекту. «Національний банк вдячний USAID за 
довгострокову співпрацю, постійну та цілеспрямовану підтримку у реформуванні 
фінансового сектору та його банківського сегменту зокрема. Ми впевнені, що новий проект 
USAID «Трансформація фінансового сектору» стане потужною платформою для реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку банківського сектору у рамках компонентів та завдань 
Проекту», - зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Сологуб. Стівен Ринецкі, заступник 
офісу економічного зростання USAID зазначив, що USAID підтверджує підтримку 
Національного банку у реформуванні фінансового сектору діями. «Ми раді, що наше плідне 
співробітництво з центральним банком продовжується і ми сподіваємося на гарні 
результати та подальшу плідну співпрацю між установами»,- наголосив Стівен Ринецкі. 
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» розпочався наприкінці минулого року 
з метою підтримки та здійснення реформ в Україні. «Цей проект  покликаний надавати 
технічну допомогу в частині розробки законопроектів та нормативно-правових актів, 
навчанні та передачі міжнародного досвіду, а також підтримки за пріоритетними 
напрямками розвитку фінансового сектору України», - зазначив Роберт Бонд, керівник 
проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 
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 БАНКІВСЬКІ ГРУПИ 

НБУ согласовал структуру собственности 
группы Приватбанка 

24.02.2017 
Комитет Нацбанка по вопросам надзора и регулирования 

деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем согласовал 
изменения структуры собственности банковской группы Приватбанка. 

Изменения, произошедшие в структуре собственности банковской группы, 
связанные с приобретением государством 100% участия в банке и включением и 
исключением ряда участников. По состоянию на 16 декабря 2016 года банковская группа 
Приватбанка насчитывает 14 участников: Приватбанк, PrivatBank (Латвийская 
республика), PrivatLizings (Латвийская республика), PrivatConsulting (Латвийская 
республика), Privat Investment (Латвийская республика), Amber Real (Латвийская 
республика), компания «Истейтгарант», компания «Кобос», «Украинское бюро кредитных 
историй»,  «Эл Ти Групп», юридическая фирма «А-Лекс », компания «Приватофис», Credit 
Finance (Великобритания), Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1PLC (Великобритания). 
Нацбанк признал банковскую группу Приватбанка 15 марта 2013 года. Ее контроллером 
выступает Приватбанк. 

 

Читать полностью >>>  
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НБУ признал ICU и банк "Авангард"  
банковской группой 

28.02.2017 
НБУ признал инвестиционную компанию "Инвестиционный 

капитал Украина" (ICU) и банк "Авангард" (Киев) банковской группой. 
Об этом свидетельствуют данные НБУ. 

Решение о признании новой группы принято НБУ 17 февраля. В группу вошли банк 
"Авангард", "Инвестиционный капитал Украина", компания по управлению активами - 
администратор пенсионных фондов "Тройка Диалог Украина", компания по управлению 
активами "Инвестиционный капитал Украина", закрытый недиверсифицированный 
корпоративный инвестиционный фонд "Инвестиционный капитал - стабильный рост", 
открытый пенсионный фонд "Династия" и открытый негосударственный пенсионный 
фонд "Моя Пенсия". Контроллерами группы являются Макар Пасенюк и Константин 
Стеценко. Данная группа стала 20-й банковской группой. Как сообщали Українські Новини, 
банк "Авангард" опосредованно контролируется группой "Инвестиционный капитал 
Украина" (ICU, Киев). Акционерами ICU являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк с 
долями по 41,7%. В 2014 году Валерия Гонтарева сразу после назначения продала свою 
долю в ICU бизнес-партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко. 
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Государственный «Укргазбанк» хотят  
продать в этом году 

27.02.2017 
Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Министерство 

финансов хочет продать Укргазбанк в этом году. Об этом пишет портал 
LIGA.net, передает служба новостей hyser.com.ua 

“Задача - продать его в этом году”, - сообщил министр. Данилюк подчеркнул, что 
после национализации ПриватБанка государство контролирует 55% всего банковского 
рынка. Помимо Привата, правительство владеет Ощадбанком, Укрэксимбанком и 
Укргазбанком. “Важно понять, каким образом государство будет выходить из капитала 
госбанков. Моя задача - продать их как можно скорее. К примеру, по Ощаду мы уже 
подписали меморандум с ЕБРР, в соответствии с которым можно улучшить процессы в 
банке и увеличить его стоимость”, - добавил Данилюк. 

 

Читать полностью >>>  
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В российском ВТБ нашли покупателей на  
одну из украинских «дочек» 

27.02.2017 
У российской группы ВТБ есть четыре покупателя на украинский 

«БМ Банк», до конца марта ситуация будет понятна, заявил глава 
группы ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет uaprom.info 

«У нас есть 4 покупателя пока на «БМ Банк», они проводят сейчас due diligence. 
Думаю, что сделка вполне реальная в ближайшее время… Пока ведем переговоры. У нас 
есть бенчмарк, мы бы не хотели нести дополнительные убытки. Я думаю, что нам надо 
выходить. Ситуация с «БМ Банком» до конца марта будет понятна», - сказал Костин в 
рамках инвестфорума в Сочи. Отвечая на вопрос о потенциальных приобретателях, глава 
ВТБ сказал: «Это местные бизнесмены, украинские предложения». «Если не получится, то 
будем присоединять его к банку ВТБ. С ним сложнее, он больше банк, там требуется больше 
средств для его приобретения», - добавил Костин. Он отметил, что Нацбанк Украины не 
препятствует проведению сделки. «Мы не видим каких-то особых линий сопротивления. 
Хотя слухи о грядущих изменениях в Нацбанке могут породить дополнительные проблемы. 
(Арсения) Яценюка называют в качестве одного из претендентов. Пока нам никто не 
мешает это делать, вопреки заявлениям некоторых политиков», - сказал он. У группы ВТБ 
работают два дочерних банка в Украине – «ВТБ Банк» (Украина) и «БМ банк». Группа ищет 
покупателей на свои украинские активы. 

 

Читать полностью >>>  
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ПАО “Финбанк” Александра Грановского подал  
заявку на самоликвидацию 

28.02.2017 
“Финбанк” нардепа “Блока Порошенко” Александра 

Грановского подал на рассмотрение Нацбанка Украины заявку на 
самоликвидацию. Об этом сообщает БизнесЦензор. 

“На сегодня соответствующий пакет документов от ПАО “Финбанк” находится на 
рассмотрении НБУ. О принятом по результатам рассмотрения решении мы сообщим 
дополнительно”, - сообщили изданию в пресс-службе НБУ. Напомним, что 1 февраля 
состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО “Финбанк” на котором единогласно 
было принято решение о ликвидации банка. После этого акционеры обещали обратиться к 
Национальному банку за предоставлением согласия на ликвидацию банка по инициативе 
акционеров. “Финбанк” зарегистрирован в 1993 году. По данным НБУ, к 1 января 2016 года 
Александр Грановский владел 79,66% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 
9,96% акций каждый. Борис Кауфман в октябре 2014 года заключил непубличное 
соглашение о передаче контроля над почти 80% акций “Финбанка” миноритарному 
акционеру банка Грановскому. Согласно данным Нацбанка Украины на 1 октября 2016 года 
“Финбанк” занимал 63 место (672,98 млн грн) среди 100 действующих в стране банков.  

 

Читать полностью >>>  
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В 2016 Кредобанк увеличил прибыль  

в 2,3 раза до 263,7 млн грн 
28.02.2017 

В 2016 году Кредобанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 2,3 
раза до 263,676 млн гривен по сравнению с 2015 годом (112,4 млн 
гривен). Об этом говорится в данных Национального банка. 

В 1-м квартале прибыль банка составила 37,315 млн гривен, во 2-м квартале - 99,615 
млн гривен, в 3-м квартале - 60,22 млн гривен, в 4-м квартале - 66,5 млн гривен. 2015 год 
банк закончил с прибылью 112,4 млн гривен. Как сообщалось, крупнейшим акционером 
Кредобанка является PKO Bank Polski SA (99,57%). По данным НБУ, на 1 января по размеру 
активов банк занимал 19-е место (11,0 млрд гривен) среди 93 действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  
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ГПУ викрила аферу керівництва "Дельта банку"  
на 850 млн грн 

28.02.2017 
ГПУ викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ «Дельта 

Банк», якою банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму 
понад 850 млн грн, повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи 

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки 
Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України, в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 
191 КК України (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в 
особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 
становищем) викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб акціонерного 
товариства «Дельта Банк», які за допомогою українського суб’єкта та офшорних компаній-
нерезидентів, незаконно вивели активи банку на суму понад 1,7 млрд грн. Так, досудовим 
розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» за попередньою змовою 
з іншими особами, шляхом укладення завідомо збиткових для банку кредитних договорів, 
перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності грошові кошти у 
сумі понад 150 млн доларів США, що призначались як передоплата офшорним компаніям-
нерезидентам за виконання фіктивних контрактів. В подальшому, внаслідок укладення 
завідомо збиткового для банку договору відступлення права вимоги виконання 
зобов’язань за вказаними кредитними договорами на користь компанії-нерезидента та 
удаваних фінансових оборудок, кошти було втрачено, чим банківській установі та її 
вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах. Наразі чотирьом учасникам 
злочинної групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з 
департаментів банку та двом директорам пов’язаних з банком підприємств, повідомлено 
про підозру у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, за яке 
законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з 
конфіскацією майна. На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з 
метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення усіх винних до 
відповідальності та забезпечення відшкодування збитків. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
 

В 2016 ТАСкомбанк увеличил прибыль  
в 5,8 раза до 5,8 млн грн 

01.03.2017 
В 2016 году ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 5,8 

раза до 5,764 млн гривен по сравнению с 2015 годом (987 тыс. гривен). Об 
этом говорится в данных Национального банка. 

В 1-м квартале прибыль банка составила 368 тыс. гривен, во 2-м квартале - 359 тыс. 
гривен, в 3-м квартале - 1,164 млн гривен, в 4-м квартале - 3,873 млн гривен. 2015 год банк 
закончил с прибылью 987 тыс. гривен. Как сообщали Українські новини, владельцем банка 
является Сергей Тигипко. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 
22-е место (8,1 млрд гривен) среди 93 действующих банков.  

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Австрийская прокуратура взялась за Meinl Bank, через который  
украинские банки "отмыли" 12 млрд грн 

01.03.2017 
Прокуратура Вены расследует причастность австрийского Meinl Bank 

к отмыванию крупной суммы денег из украинских банков. Ведомство 
подозревает в выводе миллиардов действующего и бывшего главу банка. 

Так, отмечается, что год назад "Центр противодействия коррупции" направил 
австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в офшорных схемах 
вывода денег из ряда украинских банков в 2014-2015 годах и доведении их до банкротства, 
в частности, говорится о как минимум 12 млрд гривен. По данным "Центра 
противодействия коррупции", украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал 
корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. 
После этого иностранный банк предоставлял кредит иностранной компании, связанной с 
руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в 
Украине под поручительство украинского банка. В то же время украинский банк, вопреки 
украинским законам и постановлениям НБУ, не учитывал передачу средств на 
корреспондентский счет за границу. Когда у украинского банка начинались финансовые 
проблемы и появлялась угроза введения временной администрации, иностранный банк 
списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения 
кредитного договора. Таким образом выводили деньги из банков "Таврика", "Киевская 
Русь", "Пивденкомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", 
"ВиБиЭй Банк", а также, вероятно, "Дельта Банк". Напомним, что ранее прокуратура Киева 
возбудила уголовное дело по факту овладение работниками "Дельта Банка" деньгами на 
сумму свыше 4,5 млрд гривен. Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники 
банка финучреждения завладели деньгами путем совершения фиктивных кредитных 
операций. Для этих сделок были привлечены счета более 60 тысяч клиентов. Напомним, 
первый экс-заместитель совета директоров "Дельта Банка" Виталий Масюра подозревается 
в хищении с банка более 50 млн долларов (1,2 млрд гривен). Сообщение пока что не было 
вручено непосредственно Масюре, поскольку сам он, по данным следствия, 22 января 2015 
года покинул Украину и сейчас находится в Лондоне. Как сообщалось, Национальный банк 
Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве 
банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам svdevelopment.com 
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Диамантбанк закончил 2016 г. с  
убытком 573 млн грн 

02.03.2017 
Диамантбанк (Киев) закончил 2016 год с убытком 573,016 млн 

гривен. Об этом говорится в данных Национального банка Украины, 
передают Українські Новини. 

В 1-м квартале убыток банка составил 287,4 млн гривен, во 2-м квартале - 205,8 млн 
гривен, в 3-м квартале - 35,76 млн гривен, в 4-м квартале - 44,1 млн гривен. 2015 год банк 
закончил с убытком 3,1 млн гривен. Как сообщалось, Игорь Керезь опосредованно владеет 
44,5% акций финучреждения, а Давид Жвания напрямую владеет 23,81% акций. Также 
акционером банка является бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай 
Мартыненко. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 24-е место (7,4 
млрд гривен) среди 93 действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В 2016 Международный инвестиционный банк увеличил  
прибыль в 1,6 раза до 42,7 млн грн 

02.03.2017 
В 2016 г. Международный инвестиционный банк (Киев) увеличил 

чистую прибыль в 1,6 раза до 42,655 млн гривен по сравнению с 2015 г. 
(26,2 млн гривен). Об этом свидетельствуют данные НБУ. 

В 1-м квартале прибыль банка составила 8,992 млн гривен, во 2-м квартале - 11,155 
млн гривен, в 3-м квартале - 11,255 млн гривен, а в 4-м квартале - 11,3 млн гривен. 2015 год 
банк закончил с прибылью 26,2 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, Президент 
Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным акционером 
банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь 
Кононенко с долей 14,9% акций. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк 
занимал 25-е место (6,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Екс-службовців регіонального відділення   
Банку «Київська Русь» судитимуть 

02.03.2017 
Колишнього керівника та екс-службовців регіонального відділення 

ПАТ «Банк «Київська Русь» судитимуть за розкрадання 14 млн грн.. Про це 
повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. 

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт 
відносно екс-керівника Київського центрального відділення публічного акціонерного 
товариства «Банк «Київська Русь» та двох його колишніх підлеглих за обвинуваченням у 
привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 
5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України). Встановлено, що начальник відділення, 
вступивши у змову із завідувачем каси та начальником відділу, організував схему 
незаконного збагачення шляхом підроблення документів на видачу готівкових коштів з 
карткових рахунків 421 клієнта. На підставі вказаних підроблених документів упродовж 
грудня 2014 – травня 2015 зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму 
понад 14 млн грн. Наразі обвинувальний акт відносно екс-службовців банку скеровано до 
Солом'янського райсуду столиці для розгляду по суті. За вчинене зловмисникам загрожує 
до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
 

В 2016 банк "Восток" увеличил прибыль 
в 2 раза до 95,4 млн грн 

03.03.2017 
В 2016 году банк "Восток" (Днипро) увеличил чистую прибыль в 

1,9 раза до 95,383 млн гривен по сравнению с 2015 годом (49,6 млн 
гривен). Об этом говорится в данных Национального банка. 

В 1-м квартале прибыль банка составила 41,171 млн гривен, во 2-м квартале 5,1 млн 
гривен, в 3-м квартале - 20,275 млн гривен, а в 4-м квартале - 28,8 млн гривен. 2015 год 
банк закончил с прибылью 49,6 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, банк 
"Восток" контролируется Владимиром Костельманом и Владимиром Мороховским - 
совладельцами Fozzy Group. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 
23-е место (7,8 млрд гривен) среди 93 действующих банков.  

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
Нацбанк признал Вектор Банк  

неплатежеспособным  
03.03.0217 

Соответствующее решение №112-рш/БТ принято правлением 
центробанка 2 марта в связи с существенным сокращением ликвидных 
средств банка и подачей недостоверной статистической отчетности. 

Нацбанк, со ссылкой на статистическую отчетность Вектор Банка в частности, 
указывает, что остаток его средств на корсчете в центробанке является критически 
низким: по состоянию на 1 марта 2017 года - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств. Кроме 
того, единственный собственник банка не предоставил ему требуемой законодательством 
финансовой поддержки для предотвращения возникновения неплатежеспособности. 
Помимо этого, после отнесения Вектор Банка к категории проблемных были выявлены 
факты неотображения в бухгалтерском учете невыполненных в установленный 
законодательством срок документов клиентов. "Таким образом, Вектор Банк не способен 
своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов через 
недостаточность средств", - отмечается в сообщении. По данным НБУ, 95% вкладчиков 
банка - 852 - получат вклады в полном объеме, поскольку их размер находится в пределах 
гарантированных 200 тыс. грн. Всего в рамках возмещения гарантированной суммы Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц выплатит около 77,7 млн грн. Как сообщалось, 
НБУ зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года. В начале августа 2016 года 100%-
ным владельцем банка стал основатель IT-компании Digital Space Андрей Перкаль. Согласно 
данным НБУ, на 1 января 2017 года Вектор Банк по размеру активов занимал 86-е место 
(203,834 млн грн) среди 93 действовавших в стране банков.  

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
Ломбарды не выйдут  

из тени? 
02.03.2017 

В сводках полиции ломбарды все чаще фигурируют как точки скупки 
краденного. В Хмельницком, Мариуполе, Киеве и других городах граждане 
регулярно обнаруживают здесь украденные телефоны, золото, инструменты, 
велосипеды. 

Благодаря обеднению населения, этот рынок процветает: в 2016 г. за «быстрыми» 
деньгами обратились на 30% больше людей, чем в предыдущем. Именно поэтому любые 
попытки урегулировать систему ломбардов пока наталкиваются на противостояние 
мафии. По данным Нацкомфинуслуг, в Украине работает 467 ломбардов, которые за три 
квартала 2016 года выдали кредитов на 12,3 млрд. грн., приняв на баланс имущество на 
сумму 21,3 млрд. грн. По оценкам профильного комитета парламента, по итогам 2016 года 
цифра выданных займов может достичь 16 млрд. грн. И это – лишь официальная 
статистика. В реальности обороты этого рынка могут достигать 50-60 млрд. грн., говорят 
эксперты. Притягательность бизнеса для криминальных элементов очевидна. 
Урегулировать рынок ломбардов может принятие специального закона «О ломбардах и 
ломбардной деятельности». Однако есть мнение, что ломбардная мафия добралась и до 
сессионного зала Верховной Рады. 23 февраля депутаты принципиально не захотели 
принимать этот закон. Говорят, что ломбардное лобби, которому невыгодно работать по 
законным правилам, всячески сопротивляется появлению закона. А это тем более означает, 
что закон крайне необходим. В первую очередь, речь идет об увеличении уставного 
капитала новых ломбардов до 500 тыс. грн., а для сетевых – до 1 миллиона гривен. Также 
необходимо запретить размещение в хрупких МАФах, ограничив локацию ломбардов в 
капитальных строениях с охранной сигнализацией и видеонаблюдением. Это позволит 
защитить клиентов ломбардов, а, кроме того, усилит безопасность самих сотрудников. 
Кроме того, народные депутаты предлагают не просто принимать ценности на хранение и 
затем их реализовывать, но и страховать от уничтожения или повреждения. Еще один 
важный момент: создание резервного фонда с целью покрытия убытков от предоставления 
ломбардом финансовых услуг в размере не менее 15% минимального уставного капитала. В 
резервный фонд должно ежегодного отчисляться не менее 5% чистой прибыли ломбарда. 
Эти меры должны отучить «хитроумных» владельцев уходить от налогообложения, 
регулярно показывая фискальной службе лишь свои убытки. Законодатели хотят обязать 
ломбарды показывать людям реальную стоимость их займов. Сейчас они рекламируют 
проценты в месяц и даже в день. Если сравнивать с банковскими кредитами, то 
ломбардные услуги иногда стоят до 500-700% годовых. Понятно, что ни один из названных 
пунктов закона не нужен владеющим более половины рынка ломбардов мафиози в 
погонах. Им не нужен выход из тени, где проворачиваются миллиарды на краденом 
имуществе, миллиарды, которые не подлежат налогообложению и контролю. Не 
исключено, что именно с теневым влиянием на ломбардный рынок полиции и 
прокуратуры были связаны и недавние обыски у помощников народного депутата Сергея 
Рыбалки – главы комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, 
одного из инициаторов профильного законопроекта, который Рада на днях провалила. Сам 
Сергей Рыбалка заявил, что силовики сфабриковали фиктивные уголовные производства и 
столько раз нарушили закон, что все исполнители рано или поздно будут наказаны. Он 
отказался комментировать версию о «заказе» со стороны ломбардного лобби, сообщив 
лишь, что они с коллегами по финансовому комитету парламента уже готовят новый 
проект закона, который должен будет урегулировать бесконтрольный рынок ломбардов и 
позволит защитить права их клиентов. Когда новый проект вынесут на голосование, нужно 
обратить внимание, кому из народных депутатов опять срочно понадобится выйти из 
сессионного зала. 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Макар Сущенко 
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Fozzyshop запускает интернет-продажи  
в Одессе 

24.02.2017 
Сервис расширяет географию - с 1 февраля товары интернет-

магазина Fozzy стали доступны не только киевским покупателям, но и 
одесским. Об этом сообщает retail-community.com.ua 

 В дальнейшем компания планирует реализовать доставку товаров во всех городах, 
где расположены гипермаркеты FOZZY C&C – Днепропетровске, Харькове, Ровно, 
Кременчуге. Количество заказов Fozzyshop.com.ua в 2016 году выросло в 5 раз за 2016 год, 
чек онлайн-магазина в три раза выше чека в гипермаркетах. Об онлайн-продажах Fozzy 
читайте блиц-интервью с директором по маркетингу гипермаркетов Fozzy C&C … 

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

В Киеве открывается второй  
«Велмарт» 

25.02.2017 
1 марта открытие нового супермаркета «Велмарт» в Киеве, 

который станет вторым объектом сети в городе. Он расположится по ул. 
Вишняковской, 10 в Киеве, на месте ранее действующего магазина 
«Велика Кишеня». 

Развитие сети «Велмарт», которая насчитывает 24 объекта в Украине и один в 
Молдове, осуществляет украинская группа компаний «Ритейл Групп». Расширение сети 
«Велмарт» происходит путем ребрендинга флагманского бренда холдинга – «Велика 
Кишеня». Площадь основного торгового зала нового магазина «Велмарт» в Киеве составит 
990 кв. м, в объект также войдут собственная пекарня и зона быстрого питания. В зале 
предусмотрено 10 касс. В портфель компании «Ритейл Групп» входят такие торговые сети, 
как «Велика Кишеня» (40 супермаркетов), «ВК Експрес» (девять «магазинов у дома»), «ВК 
SELECT» (четыре магазина), а также Green Hills Market в Молдове.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам c-p.com.ua 
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INTERTOP представляет новую  
имиджевую кампанию 

27.02.2017 
Сеть магазинов INTERTOP представляет новую имиджевую 

кампанию, разработанную совместно с художниками нового 
поколения, одними из самых успешных и модных дизайнеров братьями Костенко. 

Василий и Иван Костенко создали серию вдохновляющих коллажейс обувью 
INTERTOP. С помощью графических элементов с изображением флоры и фауны, а также 
фирменного стиля братьев, коллажи подчеркивают преимущества каждой модели и 
передают настроение обуви. Это восемь завораживающих историй о мечтах, которые 
воплощаются в INTERTOP. Проект реализован в технике диджитал коллаж, – рассказывают 
художники Василий и Иван Костенко. – Мы являемся клиентами INTERTOP, а для нас важно 
работать с брендами, которым мы доверяем. Ничто так не вдохновляет, как 
предвосхищение весны. Это всегда радостно и волнительно. В новый сезон хочется войти 
обновленным и радостно шагать в новой красивой обуви. Весенние легкость и свежесть 
стали основой наших работ. Кампания выполнена для рекламы в прессе, наружной и 
онлайн-рекламы, а также представлена на витринах, внутренних интерьерах и 
видеозаставках сети INTERTOP. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам c-p.com.ua 
 

Ритейлер LPP запустит в Украине онлайн-магазин  
собственных брендов 

28.02.2017 
Крупный ритейл-оператор LPP Group (Польша), управляющий 

модными брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, намерен в 2017 
году запустить в Украине онлайн-продажи всех собственных брендов. 

«Компания ускоряет развитие в России и Украине, где планирует открыть новые 
магазины и запустить интернет-продажи всех собственных брендов», – отметил 
Пшемыслав Луткевич, вице-президент и финансовый директор LPP. По его словам, в 2017 
году намерена значительно нарастить объем онлайн-продажи. Общие инвестиции 
компании в 2017 году составят около 107,7 миллионов долларов. «Группа возвращается к 
развитию в России и Украине, то есть, на рынки, которые в настоящее время генерируют 
25% ее доходов», – говорится в сообщении. В нем также отмечается, что доходы компании 
от онлайн-продаж в 2016 году увеличились на 118% по сравнению с 2015 годом, а продажи 
в расчете на 1 кв. м площади – на 8%. Общий рост доходов LPP в 2016 году составил 18% – 
до 2 миллиардов злотых. По состоянию на февраль 2017 года LPP имеет более 1700 
магазинов в 18 странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока. Общая 
площадь всех магазинов LPP в мире к концу 2016 года составляла 921 000 кв. м. В Украине 
работают 68 магазинов LPP, из них 20 Reserved, 19 Cropp, 14 House, 11 Mohito, четыре Sinsay. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Ритейлер LPP в 2017 году 
дебютирует в четырех странах >>>  
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Количество магазинов Milavitsa в Украине  
сократилось вдвое 

28.02.2017 
Компания Silvano Fashion Group, которая занимается пошивом и 

реализацией женского белья, по результатам 2016 г. сократила количество 
франчайзинговых магазинов в Украине почти в два раза - с 93 до 50 точек 

Соответствующие данные следуют из отчета компании на Варшавской фондовой 
бирже. В частности, по состоянию на конец 2016 года в портфеле компании находилось 50 
франчайзинговых магазинов Milavitsa, тогда как на начало 2016 года их было 93. 
Собственных магазинов компания в Украине не имеет. Согласно отчету, к концу 2016 года 
группа имела 680 магазинов (587 франчайзинговых и 93 собственных). Наибольшее 
количество магазинов компании представлено на российском рынке - всего 406. Также 
компания имеет в портфеле 67 магазинов на территории Беларуси, причем 58 из них 
собственные, и лишь 9 - франчайзинговые. Продажи компании в 2016 году упали на 11,3% 
и составили EUR57,9 млн. Причиной падения в компании указывают в первую очередь 
продолжающиеся трудности в экономиках основных рынков сбыта - России, Беларуси и 
Украины. Доля продаж компании в этих странах составляет 88,4% от общего количества. 
Рост продаж в местной валюте в России был зафиксирован на уровне 4,1%, в Беларуси - на 
5,1%. Тогда как в Украине было отмечено падение продаж в гривне на 3,5% (в евро - на 
19,4%, до 1,66 млн). «Ранее пострадавшая от девальвации и высоких темпов инфляции 
покупательная способность в странах этого региона остается на низком уровне, поэтому 
трудно увидеть хоть какие-то признаки быстрого восстановления темпов роста экономик 
этих стран», - говорится в отчете. В Украине оптовыми продажами продукции Silvano 
Fashion Group занимается ООО «Сильвано Фешн». Производственные мощности группы 
объединяют фабрику Milavitsa в Минске (Беларусь) и фабрику Lauma Lingerie (Латвия).  

 

Читать полностью >>>                                                                            © Татьяна Маевская 
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Глава Colin’s Украина Арда Торман ушел из компании ради  
развития собственного бизнеса 

02.03.2017 
Бывший руководитель Colin’s в Украине будет развивать 

киевский офис международной брокерской компании RE/MAX. Как 
рассказал Арда Торман в интервью rau.ua, в феврале 2017 года он ушел 
из Colin’s Украина, где работал на руководящих должностях последние восемь лет. 

«Решение покинуть Colin’s было непростым для меня. Когда я пришел в компанию, у 
нас было около 30 магазинов. И несмотря на кризис в Украине нам удалось существенно 
расширить сеть и стать лидером в своем сегменте. Сейчас у нас 65 торговых точек в 
Украине. При этом бренд уже четыре года кряду получает награду «Выбор потребителя», 
что свидетельствует о высокой оценке работы компании украинцами. Конечно, когда ты 
вкладываешь в проект все свои силы, то не можешь оставаться к нему равнодушным. 
Поэтому Colin’s всегда будет в моей душе, я желаю компании дальнейшего развития и 
процветания», - заявил Арда Торман. При этом он подчеркнул, что один из факторов, из-за 
которых он принял решение уйти из Colin’s – это новые вызовы и желание развивать 
собственный бизнес. «Считаю, что ранее поставленную перед собой цель – сделать Colin’s 
лидером рынка, я выполнил. Теперь я ставлю перед собой цель сделать RE/MAX, который 
является ведущей мировой компанией в сфере недвижимости – лидером и в Украине. Я 
приобрел франшизу бренда и открыл в Киеве офис RE/MAX Eagle, который и буду 
развивать. Естественно, в собственном бизнесе совсем другая мотивация. И мы ставим 
перед собой самые амбициозные цели», - уточнил Арда. Полный текст интервью с Арда 
Торманом, в котором он подробно рассказал о ближайших планах развития RE/MAX Eagle, 
ситуации на украинском рынке недвижимости и развитии турецких ритейлеров в Украине, 
можно будет прочесть на сайте rau.ua в ближайшее время. 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Виктор Нагорский  
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 DROGERY 
 

 
 

Прирост площадей drogerie-ритейлеров  
в Украине составил 10% 

27.02.2017 
В 2016 году в Украине суммарная торговая площадь, занимаемая 

сетевыми drogerie-магазинами, увеличилась на 10% – до 245 565 кв. м, 
сообщает Ukrainian Retail Assotiation 

Самый большой прирост новых торговых площадей продемонстрировали ведущие 
drogerie-операторы EVA и Watsons. На них пришлось около 54% от общего количества 
площадок, открытых за весь год. Из более 20 drogerie-ритейлеров в 2016 г. смогли 
нарастить суммарную торговую площадь 17 операторов. В процентном выражении в 2016 
г. наиболее динамичными национальными операторами по приросту торговых площадей 
стали сети Plus market (Киев,+112%), «Марафет Home» (Киев, +85%), «Шик и Блеск» 
(Винница, +20%). Среди локальных и региональных операторов наибольший прирост 
торговых площадей в процентном выражении был зафиксирован у сетей «Копійочка» 
(Ивано-Франковск, +34%), «Астера» (Полтава, + 32%) и «Чистый дом» (Херсон, +19%). 

 

Читать полностью >>>  
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Бомонд расширил сеть до  
15 магазинов 

03.03.0217 
Сеть косметики и парфюмерии Бомонд открыла новую торговую 

точку в днепровском торговом доме Library. Как сообщила пресс-служба, 
новый магазин стал первым в городе и 15-м для сети в Украине. 

«Мы очень давно хотели и планировали открыть магазины в Днепре, но для нас 
первоочередным был вопрос, как мы зайдем в этот город. Поэтому мы очень долго и 
скрупулёзно выбирали место» - прокомментировал открытие генеральный директор 
Бoмонд Груп Владимир Цветков. Также сообщается, что магазин занял весь первый этаж 
торгового дома Library, который находится в самом центре города на проспекте Дмитрия 
Яворницкого. Площадь магазина составила более 500 кв. м. Справка. Бомонд – сеть 
магазинов элитной парфюмерии и косметики. Представлена 15-ю торговыми точками в 
семи городах Украины (Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Винница, Запорожье), а также 
собственным интернет-магазином. Среди брендов, представленных в магазинах сети - 
Chanel, Dior, Guerlain, Estee Lauder, Lancome, YSL, Sisley, Bobbi Brown, La Mer и другие.  

 

Читать полностью >>>  
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 СПОРТ 

В Киеве построят спорткомлекс  
за 273 млн грн. 

28.02.2017 
КГГА объявила инвестиционный конкурс на строительство 

спортивного комплекса на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском 
районе, ориентировочная стоимость которого составляет 273,035 млн грн. 

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальной газете Киевского 
городского совета «Крещатик» от 28 февраля, заказчиком строительства объекта является 
департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской 
государственной администрации. Общий срок строительства объекта не должен 
превышать 3 лет с момента вступления в силу инвестиционного договора. Инвестор 
обязуется передать заказчику проектную документацию для утверждения не позднее, чем 
через 1 год с момента вступления в силу инвестдоговора. Согласно условиям конкурса, 
победителю необходимо будет перечислить организатору конкурса не менее 11,37 млн грн 
(5% от ориентировочной стоимости) на создание социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры Киева. Конечный срок подачи заявок - до 16:00 13 марта. 

 

Читать полностью >>>  
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 АЗАРТНІ ІГРИ  

На Житомирщині СБУ викрила мережу  
підпільних казино 

04.03.2017 
Мережу нелегальних гральних закладів, які працювали під виглядом 

лотереї, організатори – місцеві кримінальні «авторитети» ‒ облаштували 
практично у центрі Коростеня.  

Вулиці поблизу входів до казино і самі зали були оснащені камерами відеонагляду. 
Клієнти потрапляли винятково за відповідною «рекомендацією» хазяїв чи постійних 
відвідувачів. Попередньо вони також проходили ретельний «фейс-контроль» охоронців та 
перевірку на відсутність зброї чи «жучків» за допомогою спеціальних детекторів. Заклади 
були розраховані не лише на прихильників традиційних азартних ігор – ділки встановили 
також комп’ютери з ігровим програмним забезпеченням і підключенням до Інтернету. На 
сервері казино було встановлено електронну систему перерахунку безготівкових коштів, 
яка мала доступ до рахунків клієнтів: залежно від їхньої «удачі» гроші знімалися або 
перераховувалися на нього. Під час одночасних обшуків у п’яти гральних закладах 
правоохоронці затримали клієнтів та власників ‒ кримінальних «авторитетів». В одному з 
приміщень вони забарикадувалися, тож правоохоронці були змушені розрізати двері за 
допомогою спецінструментів. Співробітники СБУ та поліції вилучили два покерні столи, 35 
комп’ютерів із встановленим програмних забезпеченням, фішки приблизно на 500 тисяч 
гривень, а також денну виручку ділків, «чорну бухгалтерію» із базою клієнтури, особисті 
документи боржників, записи із камер відеоспостереження, холодну зброю, набої та 
гранату Ф-1. Інформація з комп’ютерів про обмін готівки на фішки та записи «чорної 
бухгалтерії» підтверджують, що середньомісячний обіг ділків становив орієнтовно один 
мільйон гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним 
бізнесом) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 
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 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА.  

 
У Харкові СБУ викрила «конвертаційний центр»  

з обігом у 20 млн грн. 
03.03.2017 

Впродовж 2015-2016 років зловмисники створили на підставних осіб 
низку фіктивних фірм, що використовувалися для виведення у тіньовий обіг 
оборотних коштів підприємств реального сектору економіки.  

Підприємці, які імпортують продукти харчування для торгівлі у роздріб на ринках, 
постачали товар фіктивним фірмам за безготівковий розрахунок, а готівку повертали за 
вирахуванням обумовленого відсотку. Під час обшуків в офісних та складських 
приміщеннях підприємств, а також за місцями мешкання фігурантів справи, правоохоронці 
вилучили документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Крім 
того оперативники спецслужби виявили велику кількість необлікованої готівки та 
пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського характеру. Служба безпеки 
України також перевіряє можливість переправлення «тіньової» готівки на тимчасово 
окуповані території для фінансування сепаратистської діяльності. Наразі кримінальне 
провадження здійснюється за ознаками ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу 
України. Вирішується питання про кваліфікацію дій зловмисників за іншими статтями ККУ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби СБУ 
 

СБ України ліквідувала протиправну схему  
виведення капіталів за кордон 

04.03.2017 
Схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в 

особливо великих розмірах викрила у Києві Служба безпеки України спільно 
з прокуратурою та поліцією. 

Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, 
укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без 
відображення операцій у документах податкової звітності. Внаслідок чого за межі держави 
вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не 
поверталася. Сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років 
становить понад 800 мільйонів гривень. Під час 14-ти обшуків у приміщеннях, офісах та 
автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з 
програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони з 
перепискою, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з 
робочими записами щодо оборудки та 50 фіктивних печаток суб’єктів господарської 
діяльності. Крім того, в організаторів оборудки вилучено печатку одного з підрозділів 
Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з 
податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею. Відкрито 
кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. 
Тривають слідчо-оперативні дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби СБУ 
 

 
 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА 

 ТВ КАНАЛИ 

Канал Шустера закривається  
з 1 березня 

28.02.2017 
Канал телеведучого Савіка Шустера 3S.tv припиняє супутникове 

мовлення з 1 березня. Про це повідомив керуючий партнер каналу Павло 
Єлізаров у Facebook, передає glavcom.ua 

«На жаль, завтра останній день мовлення нашого каналу на супутнику», – повідомив 
Єлізаров. Він не уточнив причини остаточного закриття каналу. За його словами, 
«суспільство і бізнес поки що не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові 
споживати заготівки олігархічних каналів». Нагадаємо, в грудні 2016 року повідомлялося, 
що телеканал Шустера з 1 січня припиняє свою діяльність. Раніше Печерський районний 
суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-
шоу «Шустер LIVE» Савіка Шустера. Як повідомлялося, в квітні 2016 року Київський міський 
центр зайнятості анулював Шустеру право на роботу в Україні на посаді генерального 
директора ТОВ «СавікШустерСтудія» – телевізійного продакшну, який виробляв суспільно-
політичне шоу «Шустер LIVE». Рішення було прийнято на підставі нібито недостовірної 
довідки про несудимість. Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-
профспілка оприлюднили заяву, в якій назвали дії влади неправомірними і кваліфікували їх 
як прояви правової цензури. 12 липня 2016 року Київський апеляційний адміністративний 
суд підтвердив рішення суду першої інстанції про незаконність анулювання Київським 
міським центром зайнятості дозволу на працевлаштування Шустера. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 РАДІО СТАНЦІЇ 

Нацрада не продовжила "Радіо Вести"  
ліцензію на мовлення 

03.03.0217 
Рада з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати 

ліцензію на мовлення ТОВ "ТРК "Дивосвіт", що веде мовлення під логотипом 
"Радіо Вести", термін якої завершився у лютому 2017 року. 

Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні 3 березня. Як зазначила 
заступник голови Нацради Уляна Фещук, компанія мала 4 діючих попередження, одне з 
яких було накладено через пряму мову в ефірі представників бойовиків ОРДО та прямі 
заклики до сепаратизму. "Друге попередження було за перешкоджання законній діяльності 
Нацради, у вигляді ненадання радіостанцією записів ефіру та інших фактів. Крім того, було 
попередження за присутність в ефірі Тетяни Монтян, мова якої ображала честь і гідність, і 
не була припинена журналістом", - зазначила Фещук. Разом з тим 3 березня на сторінці 
"Радіо Вести" у Facebook повідомляється, що на вулиці біля Адміністрації президента 
зібралося близько 2 тисяч осіб з вимогами повернути "Радіо Вести" в ефір. Як відомо, 23 
лютого Нацрада з телерадіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію ТОВ 
"Телерадіовидавнича компанія "Мастер", (Харків, веде мовлення під логотипом "Радіо 
Вести"). "Радіо Вести", що входить до медіахолдингу "Вести Україна", вийшло в ефір у 
березні 2014 року та здійснювало мовлення у Києві, Харкові та Дніпрі. Медіахолдинг 
пов'язують з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком. За інформацією на 
сайті холдингу, власником 99% ТОВ "ЄС Продакшен Груп" на кінець 2015 року було ТОВ 
"АйДжі Медіа Україна", яке, в свою чергу, на 100% належало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. 
(Кіпр). Власником 80% кіпрської компанії був житель Авдіївки Денис Мозковий, ще 20% 
через компанію Nederman Limited контролювала Тетяна Александрова з Донецька. У січні 
замголови Нацради Уляна Фещук заявила, що Нацрада з питань телебачення та 
радіомовлення не видасть ліцензію "Радіо Вести", поки не з’ясує бенефіціарів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 

 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ  

 
Глава Уряду обговорив із представниками ЄБА шляхи  

поліпшення інвестиційного клімату у країні 
03.03.2017 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із 
правлінням Європейської Бізнес Асоціації на якій обговорив із представниками 
організації шляхи поліпшення інвестиційного клімату у країні. 

"Хочу подякувати за те, що ви інвестуєте в Україну. Для нас дуже важливо розвивати 
національну економіку, щоб інвестиції був успішними, щоб інвестиційний клімат був таким, 
яким би ми пишалися, про який би ми говорили на увесь світ та могли отримати більше 
інвестицій", - привітав Глава Уряду учасників зустрічі. Уряд концентрується над завданням 
пришвидшення економічного зростання, що неможливо досягнути без інвестицій, зазначив 
Прем'єр-міністр. З цієї метою в Уряді зокрема створено Офіс залучення та підтримки 
інвестицій як механізм для вирішення проблем бізнесу. Також були внесені зміни до 
податкового законодавства, створено єдиний реєстр ПДВ. Розпочато реформу митної 
служби, у рамках якої зокрема передбачено її технічну модернізацію. Це дозволить 
боротися із "сірим імпортом" та контрабандою. Прем'єр-міністр також зазначив 
необхідність створення єдиної служби фінансових розслідувань та ліквідації податкової 
міліції, відповідних відділів СБУ та МВС. Такий крок здійснить позитивний вплив на 
економіку країни, переконаний він. На порядку денному Уряду у напрямку покращення 
інвестиційного клімату – перетворення ДФС на сервісну службу та проведення публічної, 
відкритої приватизації. "Ми абсолютно відриті. Ми справді хочемо змін і хочемо, щоб ці 
зміни були якомога ширші. Ми хочемо, щоб ви були успішними, ніхто не створював вам 
проблем. Чесний бізнес має відчувати себе комфортно", - наголосив Глава Уряду. Уряд 
зацікавлений у заміщенні імпорту та нарощуванні експорту. "Треба створювати механізм 
для створення доданої вартості в Україні. У нас є для цього можливості. Я готовий, не 
порушуючи зовнішні зобов'язання, захищати внутрішній ринок. Для мене це важливо", - 
зазначив Володимир Гройсман. Представники Європейської Бізнес Асоціації відзначили 
прогрес у зміні інвестиційного клімату в країні та здійснені Урядом непрості кроки, 
спрямовані на забезпечення відновлення економіки. Президент ЄБА Томаш Фіала зауважив, 
що у 2017 рік Україна входить з хорошим результатом зростання ВВП у 2,2%. Також 
спостерігається позитивна динаміка щодо залучення інвестицій. "Ви щиро намагаєтеся і 
хочете змінити ситуацію у країні на краще. Вірю, що у вас це вдасться", - зауважила 
Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко. Учасники зустрічі 
обговорили нагальні проблеми, що мають бути вирішені для поліпшення інвестиційного 
клімату у країні, зокрема щодо подолання корупції у судовій системі та забезпечення 
верховенства права, проведення земельної, інституційної та судової реформ. 

  

Читати повністю >>> 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 
Кнець вільного ринку чи нова глобалізація?  

Як Україні стати успішною   
28.02.2017 

В Парламенті відбувся захіл на тему: «Кінець вільного ринку чи нова 
глобалізація? Як Україні стати успішною», який організовано Комітетом з 
питань промислової політики та підприємництва та Українською асоціацією 
Римського клубу. 

Під час заходу голова комітету Віктор Галасюк, зокрема, зазначив: «Цілеспрямована 
стратегія та прагматична тактика замість розгубленості та хаосу – саме так Україна зможе 
не тільки втриматись на плаву, а й стати успішною, незважаючи на тектонічні зміни у 
світовій політиці та економіці». «Кожна країна має свою “професію” – домінуючу 
спеціалізацію. Україна сьогодні “заробляє на життя” експортом сировини, переказами 
емігрантів-заробітчан та запозиченнями у МВФ та інших закордонних кредиторів. В 
результаті, наша країна спеціалізується на бідності. Тож, Україні треба радикально 
змінювати “професію”! Ставати виробником, інноватором, підприємцем! Очевидно, що ми 
пішли не тим шляхом розвитку – нам потрібно шукати нові концепти та рішення, адже за 
рівнем ВВП на душу населення ми маємо лише 21% від того, що має ЄС, 14% від США та 
тільки 12% від рівня Норвегії. За прогнозами The Economist, до 2050 року ВВП України 
зростатиме в середньому на 1% на рік, а населення України до 2050 року скоротиться до 32 
млн осіб. Таке скорочення населення для України прогнозує й Світовий банк. Тобто 
закордонні аналітики бачать Україну на узбіччі економічної мапи світу. Це зовсім не той 
сценарій, який міг би нас задовольнити”, - наголосив Віктор Галасюк. На підтримку такої 
позиції виступив й автор книги «Як багаті країни розбагатіли... і чому бідні країни 
залишаються бідними» Ерік Райнерт. За його словами, навіть слабка промисловість – 
краще, ніж її відсутність, адже деіндустріалізація спричинює відтік населення закордон. 
Більш того, як зазначив відомий норвезький економіст, вільна торгівля справедлива та 
обопільно вигідна тільки для однаково технологічно розвинутих країн, інакше ж – багаті 
країни багатіють, а бідні стають ще біднішими. «Вільна торгівля може бути ефективною, 
тільки якщо вона симетрична, тобто відбувається між рівними партнерами. Мікроскопічні 
квоти на експорт до ЄС вашу економіку ніяким чином не врятують. Загалом, ви ніколи не 
зможете збагатіти на експорті агропродукції до ЄС»- наголосив він. Е. Райнерт 
поінформував, що Німеччина має позитивне сальдо торгівлі у розмірі 8,9% ВВП, причому в 
абсолютних цифрах воно більше, ніж у Китаю. В України ж – зовнішньоторговий дефіцит у 
3,6% ВВП: « Шлях виходу з цього - підтримка власної промисловості задля експорту не 
сировини, а продуктів з вищою доданою вартістю, плюс девальвація національної валюти, 
хоча останнє болісно», - запевнив виступаючий, наголосивши, що вкрай важливо 
створювати спеціальні умови для розвитку промисловості, наприклад – забезпечувати 
податкові преференції для виробників та стимулювати експорт. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Андрій Парубій у суді має розповісти  
про списки коаліції 

27.02.2017 
Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив 

клопотання позивача Миколи Томенка щодо залучення у якості 
відповідача Голову Верховної Ради України Андрія Парубія. 

Таку вимогу позивач аргументував тим, що під час минулого засідання представник 
основного відповідача у справі - Апарату Верховної Ради - зайняв жорстку і непримиренну 
позицію про те, що НІКОЛИ до Апарату Верховної Ради з моменту діяльності парламенту 
VIII скликання НІЯКИХ документів про діяльність коаліції та списки її членів (тобто, ні 
попереднього складу, ні теперішнього складу коаліції «Європейська країна»)не надходило. 
«Тож, зважаючи на публічну заву Голови Верховної Ради Андрія Парубія, який під час 
брифінгу 18.04.2016 р. сказав, що «За тими документами, які мені подав Апарат, на момент 
нашого голосування (за зміну уряду, – ред.) було 237 членів коаліції. Але в зв’язку з тим, що 
сім депутатів склали повноваження відразу після обрання в уряд, зараз 230 членів коаліції і, 
якщо у нас буде вимога, щоб назвати їх поіменно, я попрошу у апарату необхідні документи 
і я ці документи публічно покажу», для того, щоб нарешті з’ясувати правду про коаліцію, що 
керує Україною ще з 2014 року, необхідно залучити у якості відповідача у цій справі Андрія 
Парубія», - зауважив М. Томенко. Суд оголосив перерву, щоб ознайомити з матеріалами 
справи відповідача А. Парубія. Наступне засідання відбудеться 6 березня о 15:00.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами персонального сайту Миколи Томенка 
 

Минюст Украины зарегистрировал  
партию "Рух Нових Сил" 

28.02.2017 
Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало 

партию "Рух Нових Сил", лидером которой является экс-президент Грузии 
и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили 

"Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую 
партию "Рух Новых Сил". Эта, казалось бы, мелочь делает наш "Рух" еще на шаг ближе к 
формированию принципиально нового политического класса страны", – написал Михаил 
Саакашвили. Напомним, Михаил Саакашвили заявил о создании партии 19 ноября 2016 г. 
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен на должность председателя 
Одесской облгосадминистрации в мае 2015 года. 7 ноября 2016 года он заявил, что подает в 
отставку. Михаил Саакашвили, в частности, обвинил украинские власти в поддержке 
коррупционных кланов. 9 ноября президент Украины уволил его с должности главы 
Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

Парламентской коалиции не существует -  
расследование "Страны" 

28.02.2017 
Коалиция "Европейский выбор" в Верховной Раде прекратила свое 

существование. По состоянию на 28 февраля в "парламентском 
большинстве" насчитывалось максимум 224 голоса при необходимых 226. 

Такой вывод "Страна" делает из ответов народных депутатов. Мы разослали 
депутатам парламента официальный запрос с просьбой ответить - состоят ли они в 
коалиции "Европейский выбор" или нет. Мы получили ответы - как в индивидуальном 
порядке, так и в целом от фракций и депутатских групп. Вывод можно сделать 
однозначный - коалиции в парламенте нет. Как бы ее не считать - пофракционно или 
индивидуально. В оппозиции уже давно говорят о том, что коалиции не существует, так как 
в двух фракциях ее составляющих (Блок Петра Порошенко и Народный фронт) нет 226 
голосов. Действительно, согласно данным на сайте Рады, сегодня БПП включает в себя 140 
народных избранников, а фракции НФ – 81 депутат. Итого - 221. У власти, впрочем, своя 
арифметика. Там считают вместе с депутатами этих двух фракций еще и внефракционных 
нардепов, которые входят в коалицию "в индивидуальном порядке". Правда, их поименный 
список никто сказать не может.  Последние данные, которые озвучили в руководстве 
парламента - в парламентское большинство входят якобы, как минимум, 227 народных 
избранников. В середине февраля эту цифру сообщил журналистам председатель 
парламента Андрей Парубий. "Не имею достаточных данных, чтобы назвать всех", - тогда 
отметил Парубий, добавив, что полномочий пересчитывать членов коалиции у него тоже 
якобы нет. "Страна" решила поставить точку в запутанной истории с коалиции простым 
способом - мы разослали депутатам парламента официальный запрос с просьбой ответить - 
состоят ли они в коалиции "Европейский выбор" или нет. Мы получили ответы - как в 
индивидуальном порядке, так и в целом от фракций и депутатских групп. Что показал 
опрос? Народный фронт заявил, что все его депутаты состоят в коалиции. В БПП три 
депутата - Сергей Каплин, Александр Сугоняко и Андрей Антонищак, подтвердили 
"Стране", что они написали заявления о выходе из коалиции и не считают себя ее членами. 
Депутаты всех остальных фракций и групп (кроме БПП и НФ) подтвердили нам, что не 
являются членами коалиции. Поэтому, принципиальной была позиция внефракционных 
депутатов. Из 47 внефракционных депутатов только четверо подтвердили «Стране», что 
считают себя членами коалиции «Европейская Украина». Это упомянутые спикером Анна 
Гопко, Остап Еднак, Виктория Пташник, а также Андрей Денисенко, избранный по 
мажоритарному округу в Днепропетровской области. Ответов от спикера Андрея Парубия и 
вице-спикера Ирины Геращенко мы так и не дождались, но, можно с уверенностью 
предположить, что они также входят в коалицию. Все прочие внефракционные депутаты 
ответили нам, что не состоят в коалиции. Не ответило лишь два депутата. Это лидер партии 
"Национальный корпус" Андрей Билецкий. Однако в интервью изданию "Цензор.нет" он 
заявлял, что в коалицию не входит. Второй не ответивший - это предприниматель 
Константин Жеваго. Он не был в коалиции "Европейская Украина" в момент ее создания, а 
что касается нынешней ситуации, то его помощник нам ответила так: "если бы на счет 
членства в коалиции была бы какая-либо информация, это было бы написано на сайте 
Рады". На сайте украинского парламента отсутствует упоминание о членстве Жеваго в 
коалиции. Таким образом, с учетом внефракционных нардепов-коалициантов и состоящих 
в коалиции депутатов от БПП и НФ их общее число получается максимум 224 (218 
депутатов от БПП и НФ плюс шесть внефракционных). Интересное признание, кстати, 
сделал депутат Андрей Немировский, избранный по списку "Самопомощи", но в итоге 
оказавшийся в президентской фракции. Он сообщил "Стране", что считает себя членом 
коалиции, правда, не подписывал коалиционное соглашение. Кроме того, часть депутатов 
БПП нам не ответила (и мы по умолчанию их приписали к коалиции). Так что, возможно, 
под коалиционным соглашением на данный момент меньше 224 подписей. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Подробнее о том, как "Страна" разбиралась 
в истории с коалицией >>>  

По материалам strana.ua 
 

 НАУКА 

Фінансування наукових досліджень і розробок в  
університетах збільшилось майже на 40% 

01.03.2017 
У 2017-му році фінансування наукових досліджень і розробок вишів та 

наукових установ, що належать до сфери управління МОН, збільшилось 
майже на 40 відсотків – з 366,6 млн грн до 507,4 мільйонів гривень.  

На цьому наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час 
звітування дев’яти класичних університетів України про результати їхньої наукової та 
науково-технічної діяльності у 2016 році.  «Розвиток університетської науки – є одним з 
пріоритетів МОН. Нині фінансування наукових досліджень і розробок у ВНЗ відбувається за 
прозорим конкурсним відбором, що дозволяє обирати кращі проекти та кращі команди, що 
здатні їх реалізувати. Торік у конкурсі взяли участь 132 навчальні заклади, які подали 834 
проекти. З них експертами було відібрано 511, що будуть профінансовані цього року», – 
зазначила Лілія Гриневич. За її словами, збільшення фінансування на науку дало 
можливість профінансувати конкурс таким чином, що ВНЗ-переможці суттєво збільшили 
свої видатки на наукову та науково-технічну діяльність. Зокрема, деякі виші отримали на 
50% більше коштів, а більшість – на 15-22%. «Сьогодні ми працюємо над удосконаленням 
порядку проведення конкурсу для того, щоб, зокрема, збільшити кількість досліджень 
прикладного характеру. Наприклад, зараз ми проводимо реформування середньої освіти і 
очікуємо, що тематика досліджень у педагогічній сфері буде орієнтована на Нову 
українську школу. Якщо ж йдеться про технічний напрям досліджень, то безсумнівно вони 
мають бути направлені на підвищення обороноздатності та безпеки країни», – підкреслила 
Міністр. Лілія Гриневич також звернула увагу на той факт, що в українському суспільстві 
дуже мало знають про наукову роботу вітчизняних вишів. На її думку, необхідно проводити 
більше публічних заходів, де можна було б у доступній та цікавій формі розповідати про 
важливі розробки університетів, багато з яких йдуть в ногу зі світовими трендами. Один з 
прикладів таких заходів озвучив член Комітету ВРУ  з питань науки і освіти Тарас Кремінь, 
нагадавши про виставку кращих наукових розробок академічних установ, яка торік вперше 
була проведена в українському парламенті за ініціативи Комітету та МОН. «Цього року ми 
готові не тільки відкрити двері Верховної Ради, а й збільшити коло друзів наукових 
установ, класичних університетів, особливо напередодні перегляду бюджету. Чим більше 
людей у Парламенті поділятимуть принципи розвитку української науки, тим більше ми 
маємо шансів зберегти наукові школи та залучити молодих людей до науки», – зауважив 
Тарас Кремінь. Під час звітування представники вишів розповідали не лише про свої 
здобутки, а й про проблеми, з якими доводиться мати справу. Здебільшого йшлося про 
необхідність нарощування фінансування та оновлення матеріально-технічної бази. Крім 
того, науковці торкнулися проблеми відтоку молодих вчених закордон. Міністр відзначила, 
що у 2016 року було започатковано конкурс для молодих вчених, де їм вперше надано 
можливість самостійно здійснювати наукові дослідження і розробки. У межах конкурсу 
було відібрано 79 молодіжних проектів. У 2017 році їхнє становитиме 28,4 млн гривень. У 
квітні ж цього року буде оголошено новий конкурс, на який вже закладено 10 млн гривень. 
Звіти про результати наукової та науково-технічної діяльності 2016 року представили 9 
класичних університетів країни: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова; Львівський національний університет імені Івана Франка; 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара; Донецький національний університет імені 
Василя Стуса; Національний університет біоресурсів і природокористування; Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

 

Наукові дослідження та розробки в системі МОН виконують 12,1 тис. працівників, з них 
штатних – понад 4 тис. До них залучається значна частина з майже 81 тис. викладачів ВНЗ, які 
виконують наукові дослідження і розробки, а також студенти, аспіранти та докторанти. Крім того, у 
системі вищої освіти працює переважна більшість загальної чисельності докторів (70,9% – 11407 осіб) і 
кандидатів наук (72,9% – 63157 осіб). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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НА ПОЧАТОК 

 
  
 

 
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 >>> 
 

15 - 18 марта 2017г. в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза») пройдет 14 международный 
форум производителей и поставщиков мебели «Kiff - Киевский Международный 
мебельный форум 2017» (признаный UFI). Читать полностью >>>  
 

21-23 марта 2017 р. в МВЦ состоится 11-я выставка по цветочному бизнесу, 
садоводству, ландшафтному дизайну и флористике Flower Expo Ukraine 2017. 
Flower Expo Ukraine проводят опытные организаторы понимающие важность проведения 
B2B мероприятий, которые служат интересам участников и посетителей выставки. Читать 
полностью >>> 
 

21-24 марта 2017 в Киеве (АККО Интернешнл) 21-й Международный форум 
товаров и услуг для детей (при поддержке Министерства молодежи и спорта 
Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины) «BABY EXPO 
2017». Читать полностью >>>  
 

21-24 марта 2017 в Киеве (АККО Интернешнл) 21-я Международная выставка 
детской моды «BABY FASHION 2017». Читать полностью >>> 
 

21 березня 2017 р. у Стокгольмі відбудеться українсько-шведський бізнес-захід з питань 
економічної співпраці. Метою заходу є налагодження співробітництва між українськими та 
шведськими компаніями, сприяння виходу українських компаній на ринок Швеції, а також 
зміцнення торговельно-економічних зв'язків між двома країнами. Читати повністю >>> 
 

22 - 25 березня 2017 в Києві (Міжнародний виставковий центр) XVII Міжнародна 
спеціалізована виставка ВСЕСВІТ КРАСИ ТА ЗДОРОВ`Я - 2017 (декоративна 
косметика, парфумерія, перукарське мистецтво, засоби по догляду за обличчям, 
тілом, волоссям, манікюр і педикюр, SPA косметика, продукція для здорового способу 
життя). Читати повністю >>> 
 

23 березня 2017 року у м. Києві відбудеться «II Український газовий інвестиційний 
форум» з фокусом на залучення інвестицій у газовий сектор України. Організатор Форуму – 
A7 CONFERENCES, Співорганізатор – Міжнародна юридична фірма Dentons, Стратегічний 
партнер – Асоціація газовидобувних компаній України, Офiцiйний перевізник – Turkish 
Airlines, Інвестиційний партнер – A7 CAPITAL. Читати повністю >>> 
 

23 по 26 березня у м. Бангазі (Таїланд) для трейдерів та виробників народного художнього 
промислу відбудеться щорічна міжнародна ярмарка «International Innovative Craft Fair 
2017». На зазначеному заході будуть представлені такі категорії товарів, як: ювелірні 
вироби та аксесуари, гончарство, плетіння кошиків, подарункові вироби та предмети 
інтер’єру. Читати повністю >>> 
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