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Український експорт фактично відновив довоєнні обсяги, однак його 
структура сильно змінилася. Про це пише видання «Тиждень.ua» на своєму 
сайті tyzhden.ua 

 

Експорт товарів з України наближається до рекордних показників за всю історію. 
Попри численні прогнози щодо катастрофічних наслідків для нашої економіки спочатку від 
згортання торговельних зв’язків із Росією, а тепер і від блокади окупованих нею районів 
Донецької та Луганської обл. Повільне відновлення, яке почало простежуватися ще торік (у 
IV кварталі відносно того самого періоду 2015-го приріст становив 9% у євро), з початком 
2017 настільки пришвидшилося, що в березні експорт товарів з України (€3,834 млрд) різко 
перевищив не лише тогорічний показник, а й на 5,1% цифру довоєнного березня 2014-го 
($3,65 млрд). Оскільки процес відновлення триває і досі, то відношення результатів усього І 
кв. 2017 р. до аналогічного довоєнного періоду 2014-го дещо гірше: €9,734 млрд до €10,25 
млрд, тобто все ще на 5% менше (хоча до І кварталу 2016-го приріст становив 38,6%). Та 
насправді й цей результат дає підстави говорити про відновлення довоєнного рівня. Адже 3 
роки тому враховували чималі поставки за кордон товарів з усієї Донецької та Луганської 
обл., частка яких у загальнодержавному вивозі тоді становила 23,4%. Але в умовах війни й 
утрати контролю України над ОРДіЛО вона скоротилася до 9,1% у І кв. 2016-го (дані за 2017 
іще не опубліковані). Відтак можна стверджувати, що принаймні з підконтрольних Києву 
територій у І кв. 2017 експорт товарів був значно більшим не лише порівняно з часами, що 
безпосередньо передували початку агресії РФ на Донбасі, а й із будь-яким іншим періодом 
історії нашої держави. Навіть у найкращих для українського експорту 2008 та 2011–2012-му 
з урахуванням постачання з нині окупованих територій Донбасу й Криму він не приносив 
більше ніж €4–5 млрд в жодному місяці, а результат І кварталу рідко перевищував €10–12 
млрд. Щоправда, офіційна статистика зовнішньої торгівлі Держстату затушовує факт 
наближення українського експорту до рекордних показників, адже її досі ведуть виключно 
в доларах США. Тоді як у сусідніх європейських державах, як-от Польща, давно 
практикується дублювання даних іще принаймні в національній та єдиній європейській 
валютах. І якщо гривня в нас справді настільки нестабільна, що показники в ній явно 
спотворювали б картину, то вимірювати зовнішню торгівлю окрім долара принаймні ще в 
євро було б дуже доречно. Тим більше що Україна прагне євроінтеграції і понад 40% 
зовнішньої торгівлі веде з країнами, які або використовують цю валюту, або мають 
прив’язані до неї грошові одиниці. Обрахунок вітчизняної зовнішньої торгівлі в євро за 
останнє десятиліття допоміг би уникнути штучного погіршення її динаміки через суттєве 
подорожчання долара відносно світових валют і більшості товарів, особливо тих, які продає 
чи купує Україна. Адже важко знайти європейську країну, експорт якої за останні роки не 
скоротився б більш чи менш суттєво у доларовому еквіваленті. Та це не підстава говорити 
про падіння його реальних обсягів. Наприклад, у європейського «локомотива» Німеччини 
при обрахунку в доларах експорт у IV кварталі 2016-го виявляється на 11,6% меншим, аніж 
за той самий час три роки тому, тоді як у євро він, навпаки, піднявся майже на ті самі 11,5%. 
У Франції в доларах за той-таки період вивезення товарів скоротилося на 17,4%, а в євро 
збільшилося на 5,4%. У Польщі в доларах експорт нібито впав на 6,3%, тоді як у євро, 
навпаки, додав 18,5%. Однак у жодній із цих країн не говорять про його скорочення. 

 

Нерівномірне відновлення. Відновлення загальних довоєнних обсягів експорту 
товарів з України супроводжувалося докорінною зміною його як географічної, так і 
товарної структури. У загальних рисах географічна трансформація зводиться до того, що 
наші поставки до РФ та низки країн, торгівля з якими так чи інакше залежить від позиції 
Москви, різко зменшилися в умовах торговельної війни останньої проти Києва. Водночас 
постачання українських товарів до Євросоюзу вже перевищило довоєнний рівень. На 19% 
збільшився експорт до ключової економіки ЄС - Німеччини (€0,34 млрд у І кварталі 2017), 
на 6% - до Польщі (€0,58 млрд). До інших країн світу він загалом також суттєво зріс, хоч і 
різною мірою. Зокрема, у 2,8 раза - до Ірану (€0,24 млрд), у 2,5 раза - до Індії (€0,7 млрд), 
більш ніж подвоївся - до США (€0,19 млрд), майже в 1,8 раза збільшилися поставки до 
Саудівської Аравії (€0,11 млрд). Відтак переважна частина втрат через понад двократне 
зменшення від І кв. 2014-го до І кв. 2017-го експорту в Росію та інші країни Євразійського 
союзу (€1,18 млрд) була компенсована збільшенням постачання до Євросоюзу (на 4,5%, або 
€0,16 млрд; від €3,57 млрд до €3,73 млрд) та особливо третіх держав (на 11,6%, або €0,5 
млрд; від €4,3 млрд до €4,8 млрд). У результаті частка ЄС у вивезенні товарів з України 
зросла від 34,8% до 38,3%, Євразійського союзу - скоротилася від 23,2% до 12,3%, а решти 
країн світу наблизилася до половини загального обсягу вітчизняного експорту (49,6% у І 
кварталі 2017). Водночас різке зменшення поставок у підконтрольний Москві Євразійський 
союз майже не торкнулося нашої безпосередньої сусідки Білорусі. Завдяки відмові Мінська 
підтримати російські обмеження на українські товари й відсутності у Кремля можливості 
чинити перешкоди їх транспортуванню (що істотно позначилося на поставках у Казахстан 
та Киргизстан) експорт вітчизняних товарів до Білорусі скоротився лише від €0,26 млрд у І 
кварталі 2014-го до €0,22 млрд у І кварталі 2017-го. Іще помітніше змінилася товарна 
структура експорту з України. Сукупне вивезення продовольства від І кварталу 2014-го до І 
кварталу 2017-го, попри просідання світових цін на більшість товарів сектору, зросло 
майже в півтора раза - від €2,96 млрд до €4,28 млрд. Причому, незважаючи на стереотипи, 
драйвером того процесу був аж ніяк не експорт зерна. Воно за цей час додало менш ніж 20% 
валютної виручки (€0,26 млрд), адже виявилося чи не головною жертвою падіння цін. 
Натомість найкращу динаміку зростання доходів від експорту забезпечили цукор та вироби 
з нього, крім шоколадних (приблизно всемеро - від €21,6 млн до €151,4 млн), а також м’ясо 
(у 2,4 раза - від €45,5 млн до €109,6 млн). Майже подвоїлася валютна виручка від експорту 
продукції олійно-жирової промисловості (від €0,62 до €1,2 млрд), а продаж за кордон 
насіння олійних культур (переважно сої та ріпаку) збільшився у 2,4 раза (від €0,2 млрд до 
€0,47 млрд). Різко, у 1,5–2,1 раза, зросли також поставки фруктів, овочів, продукції 
борошномельно-круп’яної та тютюнової промисловості. Кращі, ніж у довоєнний час, 
результати показують і деревообробна та меблева галузі. Валютна виручка їхніх 
підприємств у євро в І кварталі 2017-го була відповідно на 9% та 19% більшою, аніж у той 
самий період три роки тому, й сягнула €234 млн та €108 млн. Приріст експорту на 12% за 
цей час показала й легка промисловість (€194 млн). Відновилися також поставки за кордон 
українських алкогольних та безалкогольних напоїв, які в І кварталі 2017-го дали 98% 
виручки відносно показника аналогічного періоду 2014-го, попри втрату відтоді частини 
потужностей в ОРДіЛО. Що стосується експорту продукції машинобудування, то тут 
найкраща ситуація в електротехнічній промисловості, яка за останні три роки збільшила 
валютну виручку від експорту на 8,6% - до €0,54 млрд в І кварталі 2017-го. Це сталося 
значною мірою завдяки нарощуванню постачання комплектуючих для європейських 
компаній, зокрема з побудованих спеціально для цього в останні роки кількох 
західноукраїнських підприємств. 

 
Водночас унаслідок глибокого падіння світових цін зменшилися валютні доходи від 

експорту руди (на 12,9% у І кварталі 2017-го порівняно з тим самим періодом 2014-го). А 
здешевлення, помножене на скорочення фізичних обсягів поставок, спричинило ще 
більший спад виручки від продажу за кордон чорних металів (на 22%) та виробів із них (на 
31,8%). Ще більшими виявилися втрати експорту хімпрому: без урахування добрив та 
фармацевтичної продукції виторг упав на 42,4%. А доходи від реалізації добрив у зарубіжжя 
взагалі зменшилися майже вчетверо: якщо в І кварталі 2014-го їх продаж приніс €160 млн, 
то в І кв. 2017 - лише €42 млн. В останньому випадку далися взнаки як надзвичайно різке 
падіння цін на кінцеву продукцію на світовому ринку, так і втрата частини потужностей у 
зоні АТО. Іще один чинник цієї тенденції - вирівнювання цін на газ на внутрішньому ринку, 
яке поклало край схемам зі спалюванням на підприємствах, що виробляють добрива, 
«заощадженого» облгазами блакитного палива, котре списували на потреби населення за 
пільговими цінами. Названий комплекс факторів зробив сумнівною саму перспективу 
виживання українських виробників азотних добрив в умовах, коли на світовому ринку їм 
доводиться конкурувати переважно із постачальниками з країн із надлишковим 
внутрішнім видобутком газу й відповідно надзвичайно низькими цінами на нього. Удвічі 
зменшилась і валютна виручка від поставок на зовнішні ринки продукції машинобудування 
(за винятком успішнішої електротехнічної промисловості, про що йшлося вище). У І кв. 
2014 р. її експорт сукупно приніс країні €0,93 млрд, а в І кв. 2017-го - вже тільки €0,47 млрд. 
Причому особливо відчутними стали втрати транспортного машинобудування: експорт 
рейкового транспорту скоротився від €202,6 млн до €56 млн, учетверо-вп’ятеро 
зменшились і поставки за кордон продукції авіа- та суднобудування. 

 
Нова структура, старі виклики. Із перших 30 товарів чистого експорту (експорт 

певної продукції мінус її імпорт) у І кв. 2017 р. більшість - це сировина й напівфабрикати. 
Водночас, попри усталені стереотипи, помітно, що сучасна Україна в міжнародному поділі 
праці спеціалізується не лише на продуктах агропромислового комплексу (АПК) чи гірничо-
металургійного комплексу (ГМК). Починаючи з другої десятки до топ-30 найбільших за 
обсягами чистого експорту товарів входить і низка виробів електротехнічної, дерево-
обробної, меблевої, тютюнової, легкої промисловості, а також електроенергія та шпалери. А 
серед продовольчої групи останнім часом дедалі помітнішим є зростання чистого експорту 
цукру, м’яса птиці та яловичини. Лише для кількох із топ-30 товарів чистого експорту 
зберігається значна залежність від російського ринку. До РФ іде майже весь український 
експорт напівфабрикату для виробництва алюмінію - глинозему (96,2% у І кв. 2017). Однак 
у цьому випадку йдеться більше про залежність «Российского алюминия», який забезпечує 
свої комбінати в РФ завдяки українському напівфабрикату з Миколаївського глиноземного 
заводу (МГЗ). Також на РФ припадає все ще більш ніж половина загального українського 
вивозу турбодвигунів та парових і газових турбін (66,1%), частин до залізничних 
локомотивів і рухомого складу (65%) та шпалер (51,4%). Частка російського ринку в 
експорті з України труб, які донедавна були частими фігурантами торговельних воєн, нині 
скоротилася до 25,8% їх загального вивозу з країни. Тож про критичну залежність їх 
вітчизняних постачальників від РФ більше не йдеться. Решта товарів із топ-30 нашого 
чистого експорту на російський ринок або взагалі не надходить, або збувається туди в 
помірних обсягах: від кількох до кільканадцяти відсотків загального їх експорту з України. 
Однак для деяких  інших товарів, зокрема й тих, які не ввійшли до топ-30 чистого експорту 
або за якими наша держава є чистим імпортером, залежність від російського ринку все ще 
подеколи досить значна і в низці випадків сягає 50–70%. Водночас нова товарна й 
географічна структура українського експорту залишається вразливою до цінової 
кон’юнктури на світових ринках та до потрапляння в окремих сегментах у залежність від 
нових ключових ринків збуту. Ідеться про ситуацію, коли за окремими групами товарів 
формується надмірна концентрація поставок на одній чи кількох розміщених поруч 
країнах. А відтак у разі економічних проблем там опиняється під загрозою й стабільність 
збуту відповідних українських товарів. Та головним ризиком для нашого експорту й досі є 
надмірно висока частка в його структурі сировини та напівфабрикатів, які мають украй 
нестійкі ціни на світовому ринку. Разом зі значною залежністю української економіки від 
експорту та імпорту це й надалі ставитиме під сумнів соціально-економічну перспективу 
країни загалом. Адже саме нестабільність світових цін, а не зміна фізичних обсягів була 
головною причиною «американських гірок» українського експорту впродовж останнього 
десятиліття (див. «Стрімке відновлення»). Наприклад, у 2013 році 38 млн т залізорудної 
сировини було реалізовано за €2,82 млрд, а у 2016-му 39,2 млн т довелося збути лише за 
€1,65 млрд. 2013-го 27,1 млн т українського зерна було продано за €4,8 млрд, а 2016-го вже 
40,25 млн т - лишень за €5,49 млрд. Як бачимо, у цих випадках здешевлення поставок 
продукції супроводжувалось або значним скороченням (як у випадку залізорудної 
сировини), або мінімальним зростанням (як у випадку зерна) валютної виручки. Меншим, 
однак усе одно значним було падіння цін на м’ясо, соняшникову олію та сою. Зокрема, 
експорт м’яса за 2013–2016 роки зріс від 175,8 тис. т до 286 тис. т, а його вартість - лише від 
€0,26 млрд до €0,35 млрд. Експорт соняшникової олії - від 3,21 млн т до 4,84 млн т, а її 
вартість - від €2,47 млрд до €3,34 млрд. Сої - від 1,49 млн т до 2,74 млн т, вартість - від €0,56 
млрд до €0,89 млрд. Причому ця проблема стосувалася не тільки сировини чи 
продовольства. Так, у 2013-му 3,69 млн т азотних добрив було експортовано за €0,85 млрд, 
а 2016-го вдвічі менший їх обсяг (1,81 млн т) приніс тільки третину колишньої виручки - 
€0,29 млрд. У 2013 році 1,5 млн т глинозему експортували за €0,46 млрд, а 2016-го на кілька 
відсотків більший обсяг (1,52 млн т) дав майже на чверть менше валюти - €0,35 млрд. 10,88 
млн т напівфабрикатів із вуглецевої сталі у 2013-му коштували €3,95 млрд, тоді як у 2016-
му 7,75 млн т - лише €2,0 млрд. Водночас помітно: що глибшою була переробка тієї чи іншої 
сировини або ж напівфабрикатів, то менше, за рідкісними винятками, знижувалася ціна 
відповідної продукції. Наприклад, у 2013 році 2,79 млн т необробленої деревини було 
продано за кордон за €178,8 млн, а 2016-го 1,73 млн т - уже за €95,9 млн. Тобто ціна тонни 
знизилася на 15%. Разом з тим 1,05 млн т оброблених лісоматеріалів у 2013-му було 
продано за €205,6 млн, а 2016 року майже вдвічі більший обсяг (1,89 млн т) - за €356,3 млн. 
Тонна подешевшала тільки на 8%. У 2013 році 2,26 млн т чавуну принесли €0,62 млрд 
валютної виручки, а у 2016-му 2,54 млн т - лише €0,5 млрд. Середня ціна впала на 28,6%. 
Водночас 5,21 млн т гарячекатаного прокату зі сталі коштували €2,1 млрд у 2013 році, а 
4,17 млн т - €1,34 млрд у 2016-му. Тобто зниження середньої ціни становило тільки 20%. А 
0,23 млн т виробів із чорних металів для залізничних колій 2013 року дали €0,2 млрд, а 
2016-го - лише 20,2 тис. т на €14,6 млн. Тобто здешевлення тонни цієї продукції становило 
вже тільки 16,9%. Як бачимо, відновлення українського експорту відбулося на тлі зміни 
його товарної та географічної структури й завдяки їй. … 
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швидкість уряду Гройсмана >>>  

 
 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

© Анатолій МАРУЩАК Weekly Digital Magazine № 185 від 30.04.2017 

Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
 

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС  ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ  

http://tyzhden.ua/Economics/189979
https://voxukraine.org/2017/04/19/rik-pershij-ne-pohaptsem-abo-yaka-reforatorska-shvidkist-uryadu-grojsmanu/
https://voxukraine.org/2017/04/19/rik-pershij-ne-pohaptsem-abo-yaka-reforatorska-shvidkist-uryadu-grojsmanu/
http://tyzhden.ua/


 

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

 

 
:: ВЛАДА  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 СУДОВА СИСТЕМА 
 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 БЛОГ   

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

Президент про повернення в держбюджет коштів, 
вкрадених колишніми високо посадовцями 

 

 
28.04.2017 

Президент Петро Порошенко провів нараду з Генеральним 
прокурором Юрієм Луценком та Секретарем Ради національної 
безпеки і оборони Олександром Турчиновим і подякував за блискучу 
роботу, як була проведена прокуратурою і проведена в суді з 
повернення коштів, вкрадених колишніми високопосадовцями.  

 
«Дуже важливо, що ми нарешті не піаримо наміри, а звітуємо про результати. 

Результатом є зарахування до державного бюджету суми, яка дорівнює 40 млрд грн.», - 
наголосив Президент. «Про що це говорить? Про відновлення справедливості. Бо кожна 
копійка з цих 40 млрд грн. була вкрадена з кишень кожного громадянина нашої держави і 
зараз відбувається акт справедливості щодо повернення цих коштів народу України. 
Прозоро і ефективно», - сказав Петро Порошенко. Глава держави наголосив, що йдеться не 
лише про кошти. «Йдеться про те, щоб злочинці, навіть якщо вони ховаються в Російській 
федерації, опинилися на лаві підсудних і були засуджені українським судом. Тому я прошу 
цей темп продовжувати і в найкоротший термін розпочати судове засідання проти 
колишнього президента Януковича і його зграї», - звернувся до Генерального прокурора 
Президент. Глава держави також підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб та 
справедливість, коли повертаються ці кошти українцям, була продовжена. «Звичайно я, як 
Президент, звернусь до парламенту, уряд внесе відповідні пропозиції також. І 
парламентська коаліція, народні депутати приймуть надзвичайно важливе рішення, в 
першу чергу, про укріплення обороноздатності нашої держави», - зазначив він. За словами 
Президента, йдеться про будівницво заводу по виробництву боєприпасів, а також про 
засоби новітньої радіоелектронної боротьби, контрбатарейні радари, новітнє сучасне 
озброєння для модернізації наших сухопутних військ, оснащення, будівництво гуртожитків 
для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної частини, які б 
забезпечили достойні умови для служби наших захисників. Петро Порошенко також 
зазначив, що з огляду на те, що ці кошти були вкрадені у кожного громадянина, то 
соціальну підтримку мають отримати найменш захищенні верстви населення. Ці кошти 
мають бути спрямовані також на розбудову сільської медицини, інфраструктурних 
проектів тощо. «Але наголошую на тому, що ці кошти не мають бути проїдені. Це мають 
бути інвестиції у майбутнє України. Думаю, що наші шановні парламентарі мене почують», - 
сказав Президент. Глава держави також наголосив, що повернення вкрадених у держави 
коштів, це виконання зобов’язань Майдану, відновлення справедливості. Так само як 
виконанням зобов’язань Майдану є завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-
ЄС, надання українцям безвізового режиму та інші надзвичайно важливі рішення, зазначив 
він. Президент  зауважив, що це не буде останнім рішенням про повернення вкрадених 
коштів в Україну, і кошти колишніх українських можновладців продовжать надходити до 
державного бюджету. Генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував Главу держави 
про набрання чинності ухвали суду про конфіскацію до державного бюджету суми близько 
40 млрд грн., коштів «так званого общака Януковича», які були сформовані його 
підручними у злочинному угрупованні. Він зазначив, що це рішення суду вже не може бути 
оскаржене і тому нині відбувається його виконання шляхом перерахування цих коштів із 
заблокованих рахунків «Ощадбанку», які належали членам цього злочинного угрупування, 
у державний бюджет. «Ці кошти були вкрадені у кожного українця. Ми важко працювали 
півроку для того, щоб сьогоднішній результат був юридично, у правовій площині 
бездоганно реалізований», - наголосив Юрій Луценко. Генеральний прокурор також 
повідомив про початок 4 травня судового процесу по звинуваченню колишнього 
президента Януковича у державній зраді і назвав цей процес безпрецедентним. «Цей 
процес відрізнятиметься від політичних судилищ часів Януковича. Це буде чесний процес. Я 
впевнений, що вирок буде справедливим», - зауважив він. Секретар Ради національної 
безпеки і оборони Олександр Турчинов зауважив, що парламент в продовж півтора року не 
міг ухвалити рішення щодо процедури спеціальної конфіскації таких коштів, однак 
прокуратура «без піару провела і забезпечила прийняття остаточного рішення суду». За 
його словами, дуже важливо, що частина цих коштів передбачена як у державному 
оборонному замовленні, так і для фінансування суб’єктів сектору безпеки і оборони. «Ці 
кошти дуже потрібні і Збройним Силам, вони також потрібні і силовим структурам для 
забезпечення безпеки і оборони нашої країни», - зазначив Олександр Турчинов. 
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Уряд України розглядає покращання якості життя громадян та 
посилення позицій держави на міжнародному рівні ключовою метою 
всіх запроваджених реформ. Про це сказав Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час зустрічі із главами іноземних 
дипломатичних місій. 

 
"Головний виклик сьогодні для нас - забезпечити підвищення якості життя 

українських громадян. Україна - це прекрасна країна, яка має зайняти своє місце на мапі 
Європи і світу. Я глибоко переконаний у тому, що ми цього досягнемо, - наголосив Прем’єр-
міністр. - Ми не будемо Урядом чергових популістів. Ми реалісти, які реально дивляться на 
проблеми і готові їх вирішувати. Ми готові сьогодні відновлювати нашу інституційну силу 
для того, щоб ефективно вирішувати проблеми, які накопичилися десятиріччями". 
Володимир Гройсман зауважив, що останні три роки Україна стикається з неймовірними 
викликами та разом з міжнародними партнерами проводить необхідні перетворенні - 
вкрай актуальні й затребувані. Глава Уряду нагадав, що за результатами 2016 року 
Кабінету Міністрів вдалося посилити економічне зростання, продовжити співпрацю з 
Міжнародним валютним фондом та сформувати спільну програму дій для забезпечення 
необхідних Україні трансформацій. Одними з  найбільш успішних, за словами Прем’єр-
міністра, стали реформа з децентралізації влади,  реформа енергетичного сектору, 
оптимізація податкового законодавства, запуск перетворень в сфері державної служби, 
створення інфраструктури в сфері боротьби з корупцією, запуск судової реформи. Цього 
року Уряд зосереджується над проведенням пенсійної, земельної реформи, реформи освіти, 
охорони здоров'я та масштабної приватизації неефективних та нестратегічних державних 
підприємств. "П'ять ключових реформ, які мають змінити країну. Ці реформи і є 
можливістю для сталого економічного розвитку", - підкреслив Володимир Гройсман. Він 
додав, що наразі Уряд запроваджує середньострокове планування, яке покаже, якою буде 
країна через 5-10 років. З цією метою було сформовано й ухвалено Середньостроковий план 
пріоритетних дій до 2020 року, направлений на стимулювання економічного зростання, 
належного державного урядування, розвитку людського потенціалу, верховенства права та 
антикорупційної політики, безпеки і оборони. При цьому Глава Уряду підкреслив, що 
Кабінет Міністрів налаштований на об'єднання зусиль із усіма гілками влади, політичними 
й громадськими колами задля здійснення необхідних змін. 
 

Читати повністю >>> 
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Україна демонструє економічний ріст, і це рух в  
напрямку збільшення інвестування 

28.04.2017 
Україна за підсумками 2016 р. та І кварталу 2017 р. демонструє 

впевнений економічний ріст, і це має стати основою та запорукою 
збільшення інвестицій в країну та реалізації успішних проектів в 
реальному секторі.  

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках зустрічі з 
керівництвом Американської торгової палати.  В зустрічі також взяла участь Надзвичайний 
та Повноважний посол США в Україні Марі Йованович. «Головне, що нам вдалося - 
налагодити діалог, розуміти один одного і ставити питання не від зустрічі до зустрічі, а в 
процесі роботи. Порушуємо питання  і намагаємося їх вирішувати, - сказав Глава Уряду. - І 
наразі Україна демонструє економічний ріст, і це рух в напрямку збільшення інвестування».  
Прем’єр нагадав представникам ділових кіл про пріоритети роботи Уряду в поточному році, 
а саме - пенсійну, земельну реформи, проведення масштабної приватизації  та проведення 
секторальних реформ в охороні здоров’я та освіті. Глава Уряду підкреслив, що 
запропоновані  Урядом трансформації,зокрема по земельних питаннях, викликають широку 
дискусію в суспільстві, втім, компроміс буде знайдений.  Так само, як буде 
перезавантажений процес великої приватизації. Володимир Гройсман повідомив, що 
Мінекономрозвитку за сприяння Секретаріату Кабінету Міністрів вже напрацювали 
необхідний пакет законодавчих змін, а невдовзі розпочнеться процес пошуку радників для 
продажу великих держактивів. «Ми також працюємо над створенням індустріальних парків, 
оскільки налаштовані на те, щоб відходити від сировинного типу економіки, створювати 
виробництва в Україні. Хоча я розумію, що для цього треба створювати умови», - відзначив 
Глава Уряду. В цьому контексті, Володимир Гройсман запевнив: Уряд продовжуватиме 
процеси дерегуляції і надалі реформуватиме Державну фіскальну службу, в тому числі в 
частині удосконалення податкових та митних процедур.  Прем’єр нагадав, що вже місяць в 
Україні працює прозорий реєстр відшкодування ПДВ, і бізнес вже відчуває зміни в цій сфері.    
 

Читати повністю >>> 
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА 
 МІНІСТЕРСТВА 

 
Избран главный люстратор  

Украины 
25.04.2017 

Конкурс на должность директора департамента по вопросам 
люстрации Министерства юстиции выиграла Анастасия Задорожная. Об этом 
сообщает пресс-служба Минюста. 

По ее информации, победительница набрала на конкурсе 19,05 балла. Ее 
заместителем - начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической 
работы избрана Александра Чиковани. Также конкурс определил двух специалистов 
департамента - главного специалиста отдела правового обеспечения и научно-
аналитической работы (им стал Сергей Козыренко) и ведущего специалиста отдела 
информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами 
(назначена Виктория Билак). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам realist.online 

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

 

 
 
 

http://www.president.gov.ua/news/ce-vidnovlennya-spravedlivosti-prezident-pro-povernennya-v-d-41154
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc555
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_bills_stand_laws
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249951081&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249950079&cat_id=244276429
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http://www.president.gov.ua/
http://reforms.in.ua/ua/system/files/reports/full_web_02_2017.pdf
http://www.dus.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCdCV-F9cLvixQRHxj2sWXMw/videos
https://minjust.gov.ua/ua


 

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

 

 
Гройсман анонсировал реформирование  

10 министерств 
26.04.2017 

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в 
рамках улучшения функционирования государственной службы, заявил 
премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду. 

«Министерства в первую очередь будут реформированы, фактически 
перезагружены для того, чтобы абсолютно полностью быть способными профессионально 
и качественно выполнять задачи, которые были поставлены... У нас есть 10 министерств, 
по которым мы в первую очередь проведем работу по модернизации», - сказал Гройсман. 
По его словам, уже в сентябре правительство начнет конкурсы по отбору 1000 молодых 
специалистов, которые займут должности в структурах Кабмина. Позднее министр 
Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что реформа коснется министерств 
социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения 
(реформа сферы здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования 
(реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального 
развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры 
(развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), 
а также юстиции (внедрение современных юридических практик). При этом завершить 
первый этап процесса реформирования министерств планируется до сентября этого года. 
На втором этапе планируется реформировать все остальные министерства. Как сообщал 
УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан президентом Украины Петром 
Порошенко в начале января и вступил в силу с 1 мая 2016 года. Принятие данного закона, 
проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с 
Европейским Союзом, позволило правительству вести переговоры с Еврокомиссией о 
создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским 
чиновникам. Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что на все должности 
госслужащих, которые не являются политическими, кандидатуры будут определяться 
исключительно на конкурсной основе. При этом госслужащими будут считаться 
государственные секретари и работники их аппарата, а министры и их заместители - 
политическими должностями. Европейский Союз планирует запустить программу 
поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом 
финансирования 104 млн евро на период до 2020 годы, из которых 90 млн евро будет 
направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 СЛУЖБИ & АГЕНТСТВА 

 
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу  

в І кварталі 2017 р. 
24.07.2017 

Державною службою фінансового моніторингу, як підрозділом 
фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного 
характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних 
злочинним шляхом. 

Зокрема у І кварталі 2017 р. Держфінмоніторингом підготовлено 129 матеріалів (з 
них 58 узагальнених та 71 додатковий узагальнених матеріал), які направлено до:            
Генеральної прокуратури України – 10 узагальнених матеріалів та 32 додаткових 
узагальнених матеріалів; -   Національної поліції України – 11 узагальнених матеріалів та 10 
додаткових узагальнених матеріалів; - Державної фіскальної служби України – 16 
узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів; Служби безпеки 
України – 16 узагальнених матеріалів та 50 додаткових узагальнених матеріалів; -           
Національного антикорупційного бюро України – 5 узагальнених матеріалів та 14 
додаткових узагальнених матеріалів. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного 
Кримінальним кодексом України, становить 12,6 млрд. гривень. Держфінмоніторингом 
продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, 
одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та 
майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близьких, посадовцями 
колишнього Уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до 
організації умисного масового вбивства людей на території України. Так, за І квартал 2017 
року Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 42 
матеріали (8 узагальнених та 34 додаткових узагальнених матеріали) стосовно фінансових 
операцій, проведених за участю колишніх високопосадовців.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Держфінмоніторингу України 
 

За 3 місяці 2017 року Держаудитслужба забезпечила  
відшкодування втрат на 245 млн грн 

27.04.2017 
Протягом січня – березня 2017 р. Держаудитслужба забезпечила 

відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на суму 
245 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Зокрема, завдяки діям державних аудиторів до бюджетів, бюджетних установ і 
організацій та підприємств надійшло понад 60 млн грн. Забезпечено відшкодування і 
поновлення незаконних, нецільових витрат та недостач ресурсів на суму майже 185 млн 
грн. Про це сьогодні йшлося під час розширеного засідання Колегії Держаудитслужби. 
Реалізуючи право на звернення до суду в інтересах держави, спеціалісти Держаудитслужби 
протягом звітного періоду пред'явили 22 позови до суду щодо відшкодування втрат 
фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму майже 4,4 млн грн. Пред'явлення ще 
199 позовів ініційовано перед органами прокуратури та об'єктами контролю. Протягом І 
кварталу 2017 р. Держаудитслужба провела 710 контрольних заходів, під час яких 
перевірила 625 підприємств, установ та організацій, з яких на 87 % виявила порушення 
фінансово-господарської дисципліни. Відзначимо, протягом І кварталу 2017 року за 
матеріалами ревізій та перевірок, які проводила Держаудитслужба, правоохоронні органи 
розпочали 173 досудових розслідування і вручили 88 письмових повідомлень про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення. Такі дані були озвучені сьогодні під час 
розширеного засідання Колегії Держаудитслужби. Для запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового 
моніторингу України направлено 35 інформацій про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 318 млн грн. За 
порушення фінансово-бюджетної дисципліни до адміністративної відповідальності 
притягнуто понад 886 посадових осіб підприємств, установ та організацій, фінансово-
господарську діяльність яких перевіряла Держаудитслужба. Загальна ж сума накладених 
адміністративних стягнень становила майже 260 тис. грн. Ще 209 посадовців притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності, з них 37 звільнено із займаних посад. До матеріальної 
відповідальності притягнуто 76 осіб. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Держаудитслужби України 
 
 

 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 

Аудиторы Счетной палаты нарыли в госструктурах  
нарушения на 17 млрд. грн 

 

27.04.2017 
Как передает УНИАН со ссылкой на отчет Счетной палаты за 2016 год, 

опубликованный на сайте ведомства, общий объем проверенных госсредств 
превысил 314 миллиардов гривень. 

Счетная палата Украины в 2016 году по результатам проверки 644 государственных 
объектов выявила нарушения и недостатки на общую сумму почти 17 млрд грн. Общий 
объем проверенных госсредств превысил 314 млрд грн. Объектами проверки в 2016г. стали 
ряд министерств, суды, АМКУ, Нацбанк, ФГИ, ряд государственных и коммунальных 
предприятий и учреждений, Фонд гарантирования вкладов, Пенсионный фонд, структуры 
Государственной фискальной службы и Национальной академии наук. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 ДБРУ 
 

Уряд установив дедлайн для призначення директора  
Держбюро розслідувань 

 

25.04.2017 
Керівника Державного бюро розслідувань необхідно обрати у другому 

кварталі 2017-го. Термін прописаний у плані пріоритетних дій уряду на 2017 
рік, повідомляє портал azeta.ua 

Зазначають, що прем'єр-міністр України повинен внести президенту подання про 
призначення директора ДБР. У четвертому кварталі 2017-го Національне агентство з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших 
злочинів, має почати роботу з коштами, на які можуть накласти арешт у кримінальному 
провадженні, створити організаційно правові передумови для управління арештованим 
майном. Також у другому-четвертому кварталі відомство має забезпечити формування 
Єдиного державного реєстру активів, на які наклали арешт в кримінальному провадженні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 

 СУДОВА СИСТЕМА 

 ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
 

 
 

Конкурс в Верховный Суд Украины  
завершится в июне 

27.04.2017 
Высшая квалификационная комиссия Судей Украины в начале июня 

опубликует результаты конкурса в Верховный Суд Украины, однако все еще 
неизвестно, когда заработает обновленный Верховный Суд Украины. 

"Мы хотим, чтобы новый суд заработал, как можно быстрее. Но пока не можем точно 
сказать время, когда это произойдет. В июне будут результаты конкурса в новый суд, 
который начался в ноябре прошлого года. После этого результаты мы передадим в Высший 
Совет Правосудия. Он и будет рекомендовать президенту 120 кандидатур для назначения 
судьями. Лишь после того, как президент подпишет указ, суд заработает", - сказал Сергей 
Козьяков.  Сейчас проходит финальный этап конкурса в Верховный Суд - собеседования. К 
нему допущены 382 кандидата. Собеседования проходят в два этапа. Сначала кандидатов 
заслушивают в Общественном совете добродетели, после этого они еще проходят 
собеседование в ВККС. "12 кандидатам в судьи мы уже отказали в дальнейшем участии в 
конкурсе. Касательно этих кандидатов мы согласились с выводами Общественного совета 
добродетели, что они не могут осуществлять правосудие. Еще относительно 30 кандидатов 
мы решили взять паузу, чтобы изучить все документы. Мы должны изучить их досье, а 
также доказательства Общественного совета добродетели. На основе этого мы будем 
принимать окончательное решение", - заявил Козьяков. Всего по данным ВККС, 
собеседование уже прошли 98 кандидатов в Верховный Суд из 382. До конца мая этапы 
должны пройти еще 284 кандидата в судьи суда наивысшей инстанции. Напомним, 07.11. 
2016 комиссия объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей 
кассационных судов в составе Верховного Cуда. Всего в конкурсе приняли участие более 
800 кандидатов. Многие были отсеяны еще на этапе приема документов. Для прохождения 
в Верховный Суд кандидаты должны были пройти два этапа квалификационного 
оценивания: экзамен на знание права, который состоит из двух частей: тестирования на 
знание права и написания проекта решения. В целом к экзамену было допущено более 625 
кандидатов, более 240 из них были отсеяны по результатам первого этапа. … 

 

Читать полностью >>>  

 

П.о материалам delo.ua 
 

 

 

 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

 ПРЕЗИДЕНТ ЯНУКОВИЧ  
 

Луценко рассказал, как Янукович  
отмывал деньги 

 

 
28.04.2017 

Украденные окружением беглого бывшего президента 
Виктора Януковича $1,5 млрд были "отмыты" примерно через 500 
фирм. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, 
передает Укринформ. 

 
"Средства, украденные преступной властью, примерно через 500 компаний 

выводились из Украины в ряд офшорных юрисдикций и попадали в так называемую 
"всемирную мойку". Отследить их точное прохождение пытались следователи 
Генпрокуратуры, Службы финансового мониторинга, наши коллеги за рубежом. Это была 
не прямая проводка, а расщепление через ряд фирм", - отметил глава ГПУ. По его словам, в 
конечном итоге средства "всплывали" на Кипре и в Латвии, после чего перечислялись в 
Украину, где за них приближенные к окружению Януковича фирмы покупали специально 
выпущенные для этого государственные облигации под 8% годовых в валюте. Все средства 
в 2014 году были заморожены на счетах Ощадбанка, Укрэксимбанка и Приватбанка, а 
теперь по решению Краматорского городского суда конфискованы и переводятся на счета 
Государственного казначейства. "Я вообще до сих пор удивляюсь, почему колумбийская 
мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств", - резюмировал 
Луценко. Ранее сообщалось, что Ощадбанк приступил к конфискации $1,5 млрд активов 
режима беглого экс-президента Украины В.Януковича согласно решению суда. Напомним, 
28 января 2015 г. Государственная служба финансового мониторинга заблокировала $1,42 
млрд на счетах нерезидентских компаний, связанных с В.Януковичем, его близкими, 
должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.  
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 

Порошенко змінив склад комісії з питань координації  
євроатлантичної інтеграції України 

 

24.04.2017 
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким змінив 

склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. 
Відповідний указ від 24 квітня оприлюднений на сайті глави держави. 

 

Зокрема, до складу комісії введено заступницю міністра енергетики та вугільної 
промисловості України з питань європейської інтеграції Наталію Бойко, заступника 
міністра фінансів України, Національного координатора з питань співробітництва України з 
НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення Андрія Граділя, заступницю міністра 
внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву та заступника 
міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України Георгія Туку. Крім того, Порошенко затвердив у складі Комісії першого заступника 
міністра закордонних справ, Національного координатора з питань співробітництва 
України з НАТО у сфері зовнішньої політики, заступника голови Комісії Вадима Пристайка. 
Також указом зі складу комісії виведено М.Акопян, І.Діденка, Т.Кілочицьку, С.Марченка. 
Указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, комісія з питань координації 
євроатлантичної інтеграції України створена в липні 2016 року. ЇЇ очолила віце-прем'єр 
України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 
 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 ООН. НАТО 
 

Північноатлантична Рада на чолі з Генеральним секретарем  
НАТО відвідає Україну цього року 

 

25.04.2017 
Відбувся робочий візит Віце-прем’єр-міністра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе до штаб-
квартири НАТО у Брюсселі. 

Віце-прем’єр-міністр зустрілась із Генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а 
також взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, під час якого йшлося про основні 
пріоритети Річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2107 р. (РНП). 
«Україна на шляху розбудови обороноздатності держави, приведення армії у відповідність 
до стандартів НАТО, але ми всі розуміємо, що крім технічних та адміністративних 
стандартів, є ще й «головний» стандарт НАТО, який має бути впроваджений українцями, - 
це зміна свідомості», – зазначила Віце-прем’єр. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на 
тому, що цьогорічна РНП була розроблена за допомогою рекомендацій союзників та 
активного залучення громадянського суспільства. Окремо вона поділилася очікуваннями 
української сторони від запланованої на 25 травня зустрічі глав держав та урядів країн-
членів НАТО. Своєю чергою Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що 
Україна і надалі залишається на порядку денному Альянсу. … 

 

Читати повністю >>> 
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У Женеві проходить 67-a сесія Європейської  

економічної комісії ООН 
27.04.2017 

В Женеві відбувається 67-а дворічна сесія Європейської економічної 
комісії (ЄЕК) ООН, яка проходить на тему "ЄЕК ООН - 70 років: економічна 
інтеграція та співробітництво до 2030 року" та загального Сегменту. 

У ході СВР, в роботі якого взяли участь високопосадовці країн-членів Організації, 
Генеральний директор Відділення ООН у Женеві М.Мьоллер, Виконавчий секретар ЄЕК ООН 
К.Ф.Бак та представники женевського дипломатичного корпусу, були підбиті підсумки 70-
ти річної роботи Організації та обговорені головні напрями майбутньої діяльності ЄЕК ООН 
у світлі досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) та виконання Порядку денного на період 
до 2030 року в регіоні ЄЕК ООН. У своєму виступі Постійний представник України при 
Відділенні ООН у Женеві Ю.Клименко привернув увагу до роботи Уряду України з 
локалізації та адаптації ЦСР та акцентував на ключовій цілі економічного діалогу в рамках 
ЄЕК ООН, якою має бути просування сталого, мирного, всеохоплюючого та процвітаючого 
майбутнього в регіоні з повним дотриманням норм міжнародного права. В рамках 
загального Сегменту обговорюється Звіт про роботу Виконавчого комітету ЄЕК ООН. 
Відзначимо, в штаб-квартирі Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) у Женеві з 
24 по 28 квітня проходить Тиждень електронної торгівлі, в рамках якого відбуваються 
пленарні засідання під гаслом "В напрямку всеохоплюючої електронної торгівлі". Від 
України у роботі засідання беруть участь представники  Постпредства України у Женеві.  

 

Читати повністю >>> 
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 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Артур Герасимов взяв участь у роботі  
Бюро ПА ОБСЄ 

 

27.04.2017 
Голова Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській 

Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) 
Артур Герасимов взяв участь у роботі Бюро ПА ОБСЄ. 

В м.Копенгаген (Королівство Данія) 22-23 квітня 2017 року відбулось засідання 
Бюро Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. 
Програмою роботи Бюро було передбачено, зокрема, розгляд питань, пов’язаних із 
підготовкою до проведення ХХVІ щорічної літньої сесії ПА ОБСЄ у м. Мінськ (Республіка 
Білорусь) і заслуховування звітів спеціальних представників та інформації про діяльність 
ПА ОБСЄ у місіях спостереження за виборами. У рамках роботи Бюро з проектами доповідей 
і резолюцій до ХХVІ щорічної сесії ПА ОБСЄ виступили доповідачі трьох загальних комітетів: 
з політичних питань і безпеки, з економічних питань, науки, технологій і навколишнього 
середовища та з питань демократії і прав людини. Голова української парламентської 
делегації Артур Герасимов взяв участь у загальних дебатах з обговорення доповіді 
Маріетти Тідей (Італійська Республіка) - представниці Комітету з економічних питань, 
науки, технологій і навколишнього середовища. А.Герасимов акцентував увагу членів Бюро 
ПА ОБСЄ на необхідності внесення поправки до основного проекту резолюції згаданого 
Комітету щодо погіршення екологічної ситуації на тимчасово окупованій території України, 
в тому числі у місцях розміщення підприємств хімічної промисловості. Також голова 
української делегації взяв участь у обговоренні проекту резолюції третього комітету - 
Комітету з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань. Доповідач комітету 
Кіріякос Хаджіїанні (Республіка Кіпр) представив свої ідеї, які відображені у проекті 
резолюції, який він підготував до ХХVІ щорічної сесії ПА ОБСЄ. Під час дискусії Артур 
Герасимов наголосив на необхідності доповнення запропонованого доповідачем проекту 
резолюції поправкою стосовно системних утисків та порушення окупаційною владою прав 
людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь …  

 

Читати повністю >>> 
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Сучасні тренди глобалізованого світу обговорювалися під час  

роботи Парламентської Асамблеї Ради Європи 
28.04.2017 

Під  час проведення дебатів на  тему:  "Тривожні події в Угорщині: проект 
закону про неурядові організації, який обмежує громадянське суспільство і 
можливе закриття Європейського центрального університету". 

Асамблея закликала Угорщину призупинити обговорення проекту Закону "Про 
прозорість організацій, які отримують закордонне фінансування» і імплементацію  Закону 
"Про внесення з мін до  Закону "Про національну систему вищої освіти" до винесення 
висновку Венеціанською комісією. Член української делегації С.Кіраль відзначив , що 
беручи до уваги зобов'язання країни в якості члена Євросоюзу і Ради Європи у створенні 
суспільства, заснованого на верховенстві права і демократії, угорські законопроекти є 
несвоєчасними та неадекватними. Він наголосив на необхідності надати більше часу для 
розгляду цих законопроектів,залучивши Венеціанську комісію та громадянське 
суспільство. Парламентарій закликав владу Угорщини слідувати пропозиціям, що містяться 
в доповіді на цю тему, а також призупинити закони, один з яких уже був прийнятий, доти, 
поки не буде знайдено консенсус щодо цих питань. Відзначимо, 24 квітня відбулося 
відкриття Другої частини сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 2017 року. На початку 
сесії Президент асамблеї П.Аграмунт визнав, що його візит до Сирії був помилкою. Він 
поінформував, що на засіданні Бюро ПАРЄ, яке відбулося зранку, дав усні та письмові 
пояснення щодо цього візиту. На його думку, він не врахував ймовірної реакції членів ПАРЄ 
на цей візит, не сповістив керівників політичних груп асамблеї про намір здійснити візит, а 
також не врахував, що візит стане предметом маніпуляції з боку окремих російських медіа. 
Нагадаємо, на початку засідання асамблеї відбулися дебати на тему: "Функціонування 
демократичних інститутів в Турецькій Республіці", за результатами яких ПАРЄ ухвалила 
рішення  - відновити процедуру моніторингу щодо Туреччини у забезпеченні дотримання 
прав людини, демократії та верховенства права доти, поки вони не будуть забезпечуватися 
на належному рівні. Ухвалена Резолюція закликає владу Туреччини терміново вжити 
відповідних заходів, серед яких – зняття надзвичайного стану якомога швидше, звільнення 
всіх парламентаріїв і журналістів, затриманих в очікуванні суду тощо. Цього дня відбулися 
слухання щодо поїздки до Сирії Президента ПАРЄ Педро Аграмунта, Голови Комітету ПАРЄ 
з правових питань Алена Дестекса та лідера групи лібералів (ALDE) Хорді Шукли. 
П.Аграмунт вибачився за здійснений візит та поінформував членів Асамблеї, що підготував 
письмовий звіт щодо свого візиту. Члени асамблеї були поінформовані, що офіційну заяву 
щодо свого статусу в цій інституції він зробить 28 квітня  2017р. 

 

Читати повністю >>> 
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 ЄВРОПА 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

Рада ЄС на рівні послів ухвалила історичне рішення  
про надання Україні безвізу 

 

26.04.2017 
Президент Петро Порошенко повідомив про рішення Комітету 

постійних представників Європейського Союзу (COREPER) щодо 
запровадження безвізового режиму для українців. 

Під час участі Президентів України та Білорусі у заходах з нагоди річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС, Главі Української держави доповіли інформацію про відповідне 
рішення послів ЄС. «Щойно COREPER – Рада Європейського Союзу на рівні послів прийняла 
історичне рішення про надання Україні безвізового режиму, і двері Європи для України 
відкриті», - заявив Петро Порошенко і привітав українців з цим рішенням. Президент 
нагадав, що залишилося ухвалити рішення Ради ЄС на рівні міністрів щодо безвізу, і процес 
буде завершений.  
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 ПІВНІЧНА ЄВРОПА  
 

Україна та Норвегія офіційно започаткували діалог  
із питань європейської інтеграції 

 

28.04.2017 
Віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Міністром Норвегії у справах ЄС та 
Європейського економічного простору Франком Бакке-Єнсеном. 

Під час зустрічі йшлося про значний потенціал щодо обміну досвідом і поглиблення 
двостороннього діалогу. Із цією метою визначені пріоритетні сектори співробітництва, а 
також підтримки України з боку Норвегії. Сторони оприлюднили Спільну заяву щодо 
запуску двостороннього діалогу з європейської інтеграції. «Метою даного діалогу, – йдеться 
в документі, – є обмін і розвиток знань про те, яким чином країни, що не є членами ЄС, 
можуть брати участь та сприяти європейській інтеграції». Норвегія поділиться досвідом і 
знаннями щодо участі у Європейському економічному просторі, Європейській асоціації 
вільної торгівлі, Шенгенській зоні та інших європейських органах. Також цей діалог 
сприятиме двостороннім торговельним і бізнесовим можливостям. Відзначимо, Іванна 
Климпуш-Цинцадзе в рамках візиту до Королівства Норвегія відвідала Центр з розбудови 
доброчесності в секторі оборони, де відбулася зустріч з Державним секретарем 
Міністерства оборони Норвегії Ойстейн Бьо. Норвезька сторона вкотре запевнила у своїй 
міцній та послідовній підтримці України. Окрему увагу було приділено співробітництву в 
рамках Трастових фондів НАТО на підтримку України, зокрема, Фонду з питань соціальної 
та професійної адаптації військовослужбовців, де Норвегія є країною-лідером. Під час 
відвідання Центру також відбулася презентація забезпечення професіоналізму і 
доброчесності у Міністерстві оборони України. Нагадаємо, Віце-прем’єр-міністр з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з 
Міністром закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде. Міністр підтвердив 
продовження виділення Норвегією фінансової та технічної допомоги Україні, загальний 
об’єм якої цього року становитиме близько 25 мільйонів доларів. За результатами зустрічі з 
Віце-прем’єр-міністром, Бьорге Бренде повідомив про щойно ухвалене рішення стосовно 
виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з питань соціальної та професійної 
адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас. Також Міністр 
закордонних справ Норвегії підтвердив незмінність позиції Норвегії щодо продовження 
санкцій проти РФ у зв’язку з порушенням територіальної цілісності та суверенітету 
України. Він привітав прогрес реформ та наголосив на тому, що успішна Україна 
приваблива для інвесторів. 

 

Читати повністю >>> 

 

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

 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

Засідання українсько-нідерландської Робочої групи  
з питань сільського господарства 

 

24.04.2017 
В м.Гаага (Нідерланди) відбулося третє засідання українсько-

нідерландської Робочої групи з питань сільського господарства. Про це 
повідомляє Посольство України в Нідерландах. 

Делегацію України, яка брала участь у заході, очолила заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України з питань європейської інтеграції пані Ольга 
Трофімцева. Нідерландську частину Робочої групи  очолив Заступник Генерального 
директора з питань сільського господарства та природних ресурсів Міністерства 
економічних справ Нідерландів пан Алдрік Гієрвельд. Під час засідання було обговорено 
широке коло питань співробітництва між Україною та Нідерландами у сфері сільського 
господарства. Особливу увагу було приділено питанням фахової підготовки аграріїв, 
ветеринарної медицини, фітосанітарного контролю рослин, розвитку співпраці на таких 
напрямах, як тепличні господарства, картоплярство та молочне тваринництво. За 
результатами заходу було підписано Спільну заяву сторін на закріплення досягнутих 
практичних домовленостей щодо поглиблення співпраці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нідерландах 
 

 
Данські парламентарі: Росія є найбільшою загрозою  

стабільності та безпеці у Європі 
26.04.2017 

Під час робочого візиту до Королівства Данія Віце-прем'єр-міністр із 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-
Цинцадзе провела зустрічі з парламентарями Данії. 

Зокрема з Головою Комітету Парламенту з питань оборони Расмусом Ярловим та 
членами комітетів Парламенту Данії з питань закордонної політики, у закордонних та 
європейських справах. Віце-прем'єр-міністр детально поінформувала данську сторону про 
ситуацію на сході України та в Автономній Республіці Крим. Було наголошено на 
продовженні російської агресії проти України, нехтуванні російською стороною 
виконанням взятих на себе зобов'язань у рамках Мінських домовленостей та численних 
порушеннях прав людини в окупованому Криму. Іванна Климпуш-Цинцадзе окремо 
підкреслила важливість збереження єдності Європи у питанні протидії російській агресії, 
зокрема, доцільності продовження, та, в разі необхідності, посилення санкцій проти Росії до 
повного виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні. Віце-прем`єр 
також підкреслила необхідність надання Україні конкретної підтримки у військовій сфері 
для посилення спроможностей в умовах зовнішньої агресії. Окремо Іванна Климпуш-
Цинцадзе обговорила прогрес реформ в Україні, спрямованих на забезпечення 
економічного зростання та верховенства права. Данські парламентарі наголосили на своїй 
підтримці України та необхідності допомоги нашій державі, зокрема, в контексті зусиль у 
рамках НАТО. Було зазначено, що Росія є найбільшою загрозою стабільності та безпеці у 
Європі. Учасники зустрічей підтвердили важливість проєвропейських реформ, що 
здійснюються Урядом України. Відзначимо, 26 квітня 2017 року в Копенгагені відбулася 
зустріч Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
Іванни Климпуш-Цинцадзе з постійним секретарем Міністерства оборони Данії Томасом 
Арінкелем. Досягнуто домовленості щодо активізації ближчим часом контактів високого 
рівня по лінії міністерств оборони обох держав, спрямованих на реалізацію взаємовигідних  
проектів двостороннього співробітництва. У цьому контексті сторони високо оцінили 
реалізацію в 2017 році спільного проекту “Північний сокіл”, що відбулася дев'ятий рік 
поспіль. Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила вдячність данській стороні за підтримку в 
реформуванні Збройних Сил України та сподівання на продовження плідної співпраці в цій 
сфері. Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила, що в Україні очікують на візит прем'єр-
міністра Данії Л.Л.Расмуссена в 2018 році. Віце-прем'єр-міністр України також висловила 
вдячність данській стороні за реалізацію низки проектів, спрямованих на підтримку 
реформ. Також данська сторона наголосила на можливості посилення та розширення 
співробітництва в секторі безпеки і оборони. Нагадаємо, Віце-прем'єр-міністр із питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе провела 
зустріч з Міністром закордонних справ Королівства Данія Андерсом Самуельсеном. Сторони 
висловили задоволення високим рівнем двостороннього співробітництва у політичній і 
торговельно-економічній сферах. Було підкреслено важливість проведення 5 квітня ц.р. 
офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Королівства Данія, що став 
першим візитом Глави Української держави до цієї країни за останні десять років. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

У Берліні відбувся другий українсько-німецький форум  
харчової промисловості 

28.04.2017 
У Берліні відбувся другий українсько-німецький форум харчової 

промисловості. Про це повідомляє Посольство України у Федеративній 
Республіці Німеччина на сайті МЗС України. 

Захід проходив у приміщенні Посольства за організаційної підтримки проекту 
«Agritrade Ukraine“ та Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку 
і торгівлі України. Участь на форумі взяли близько 60 представників агробізнесу України та 
Німеччини, а також представники Федерального міністерства харчування та сільського 
господарства Німеччини та заступник Міністра аграрного політики та продовольства 
України О.Трофімцева. Захід дав можливість ознайомити учасників із умовами виходу 
української аграрної продукції  на німецькі ринки в рамках дії Зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС. Відзначимо, в рамках візиту делегації українських підприємців та урядовців  
до ФРН 24 квітня ц.р. у приміщенні Торгової Палати Гамбурга пройшов Економічний форум 
«Україна: Можливості співробітництва в сферах логістики та продуктів харчування». 
Співорганізаторами заходу виступили: Торгова Палата Гамбурга, Київська ТПП, проект 
«Агроторгівля України», Східноєвропейське товариство німецької економіки, німецько-
українська ТПП, Генеральне консульство України в Гамбурзі. У форумі взяли участь 
виробники харчової та органічної продукції з України, представники логістичного сектору, 
представники Міністерства економіки Гамбурга та ФРН, експерти Торгово-промислової 
палати Києва і Торговельної палати Гамбурга, Офісу з просування експорту при 
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Східноєвропейського товариства 
німецької економіки, Товариства сприяння розвитку бізнесу Гамбурга, контейнерного 
терміналу Гамбурзького та Одеського портів, німецькі підприємці. Під час форуму у 
Торговій палаті Гамбурга виступили Заступник Міністра економіки і торгівлі України, 
Торговий представник України Наталія Микольська, Заступник Міністра інфрастуктури 
України Надія Казначеєва, Генеральний консул України в Гамбурзі Оксана Тарасюк, Голова 
правління Німецько-української Торговельно-промислової палати Александр Маркус, віце-
президент Торгово-промислової палати м.Києва Дмитро Беспалов, керівник проекту 
«Агрітрейд Україна» Андре Піллінг, президент контейнерного терміналу Одеси Себастіан 
Вінд, головний виконавчий директор Товарного об’єднання Гамбурзької біржі доктор 
Хелена Мельніков. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Німеччині 

 ПІВДЕННА ЄВРОПА 
 

Перебування у Мадриді Президента Світового  
конгресу українців 

 

27.04.2017 
Протягом 25-26 квітня у Мадриді перебував Президент Світового 

конгресу українців Євген Чолій. Про це повідомляє Посольство України в 
Королівстві Іспанія на сайті МЗС України. 

В іспанській столиці відбулися зустрічі Євгена Чолія з керівництвом Сенату і 
Конгресу депутатів Генеральних Кортесів Іспанії. Він також був прийнятий в МЗС Іспанії, 
зустрівся з експертами провідних аналітичних центрів країни FAES та ECFR Madrid, відвідав 
Посольство України в Іспанії, взяв участь у зустрічі з представниками українських 
громадських організацій в Іспанії та у ряді інших заходів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Іспанії 
 

 
 БАЛКАНИ 
 

Делегація народних депутатів і Посол Македонії  
обговорили економічну співпрацю 

 

 26.04.2017 
Депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Республікою 

Македонія провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом цієї 
країни Столе Змейкоскі. 

Делегацію народних депутатів Верховної Ради представив керівник групи Андрій 
Шинькович. Він обговорив разом із послом Македонії шляхи розвитку відносин між 
країнами. "Україна і Македонія – дві молоді держави, які можуть обмінятися цінним 
досвідом державотворення та проведення реформ. Наша група дружби буде налагоджувати 
співробітництво у гуманітарній, економічній та політичній сферах", – зазначив Андрій 
Шинькович. Народний депутат подякував македонській стороні за підтримку суверенітету і 
територіальної цілісності України. Він висловив сподівання, що усесторонні зв’язки між 
парламентами та народами країн будуть зміцнюватися і надалі. У свою чергу, Столе 
Змейкоскі відзначив, що Македонія зацікавлена у співпраці з українськими партнерами у 
сфері туризму, медицини та економічного співробітництва. Він наголосив, що між нашими 
країнами підписані ряд угод, які спрощують ведення бізнесу. "На жаль, Україна та 
Македонія не використовують достатньо договір про вільну торгівлю. 90-95% українського 
експорту в Македонію – це метал. Разом з тим, у вас достатньо якісних товарів та послуг. 
Македонії також є, що запропонувати", – відзначив Посол. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 СХІДНА ЄВРОПА 
 

Участь Посла України в СР Юрія Мушки у  
Словацько-Українському форумі 

 

27.04.2017 
В середу, 26 квітня ц.р. Посол Ю.Мушка взяв участь у Словацько-

Українському форумі, що проходить у м. Кошице, зокрема, дискусійній 
панелі «Україна в ЄС». 

Посол України Ю.Мушка детально розповів про реформи в Україні. Висвітлив 
зовнішньополітичні пріоритети України, зазначивши, що європейська інтеграція України є 
стратегічним курсом нашої держави з 1993 року. Посол відвідав виставку українських 
виробників, поспілкувався з представниками ділових кіл України та Словаччини. Ю.Мушка 
дав інтерв’ю словацькому радіо «RTVS», у якому розповів про євроінтеграційний поступ 
України, актуальні питання українсько-словацького співробітництва, ситуацію на Сході 
України, а також очікування українців на запровадження безвізового режиму з ЄС.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словаччині 
 

 
Посол України в Болгарії зустрівся з радником Президента РБ 

з питань зовнішньої політики 
28.04.2017 

Посол України в Болгарії М.Балтажи провів зустріч з новопризначеним 
радником Президента Болгарії з питань зовнішньої політики Веронікою 
Орбецовою. 

В ході зустрічі обговорено актуальні питання розвитку двостороннього політичного 
і економічного співробітництва. Окрему увагу було приділено обговоренню ситуації на 
Сході України, необхідності виконання Росією  Мінських домовленостей та деокупації АР 
Криму. Було висловлено вдячність керівництву Болгарії за послідовну підтримку євро-
інтеграційних прагнень України, в т.ч. в контексті ухвалення рішення про запровадження 
безвізового режиму для українських громадян. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія 
 

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс зустрівся з  
Міністром промисловості і торгівлі Чехії 

28.04.2017 
У ході зустрічі відбувся предметний обмін думками щодо шляхів 

активізації українсько-чеського співробітництва в торговельно-економічній 
та інвестиційній сферах на тлі покращення соціально-економічної ситуації в 
Україні та стабільного зростання чеської економіки. 

Посол України передав Міністру промисловості і торгівлі ЧР запрошення від Віце-
прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. 
Климпуш-Цинцадзе здійснити візит в Україну на чолі чеської делегації для участі у 7-му 
засіданні Українсько-чеської міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та 
науково-технічного співробітництва 7-8 червня 2017 року. Запрошення було з вдячністю 
прийняте чеською стороною. На переконання сторін, проведення засідання Комісії після 
тривалої перерви у її діяльності має стати важливим рушійним чинником активізації 
економічної співпраці між Україною та Чехією. У ході зустрічі сторони обговорили порядок 
денний та деякі практичні питання підготовки засідання Українсько-чеської міжурядової 
змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. 
Відзначимо, 25 квітня Посол України Євген Перебийніс зустрівся з Міністром закордонних 
справ Чехії Любомиром Заоралеком. Посол подякував Міністру за підтримку, яку надає уряд 
Чехії Україні як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Було 
обговорено шляхи активізації політичного діалогу між країнами, а також перспективи 
поглиблення українсько-чеського співробітництва в торговельно-економічній сфері. 
Нагадаємо, Посол України Євген Перебийніс зустрівся з Президентом Торгово-промислової 
палати Чеської Республіки Владіміром Длоугим. У ході зустрічі обговорювалися актуальні 
питання українсько-чеського співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній 
сферах, шляхи та механізми інтенсифікації співпраці українських та чеських підприємців та 
їх об’єднань, у тому числі з використанням можливостей ТПП ЧР. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Чеській Республіці 
 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56620-zasidannya-ukrajinsyko-niderlandsykoji-robochoji-grupi-z-pitany-silysykogo-gospodarstva
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249948095&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249948014&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249948129&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56807-u-gamburzi-projshov-jekonomichnij-forum-ukrajina-mozhlivosti-spivrobitnictva-v-sferah-logistiki-ta-produktiv-kharchuvannya-
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56826-u-berlini-vidbuvsya-drugij-ukrajinsyko-nimecykij-forum-kharchovoji-promislovosti
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56779-perebuvannya-u-madridi-prezidenta-svitovogo-kongresu-ukrajinciv
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/143972.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56763-uchasty-posla-ukrajini-v-sr-jurija-mushki-u-slovacyko-ukrajinsykomu-forumi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56827-posol-ukrajiniv-bolgariji-zustrivsya-z-radnikom-prezidenta-rb-z-pitany-zovnishnyoji-politiki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56723-posol-ukrajini-zustrivsya-z-ministrom-zakordonnih-sprav-chehiji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56693-posol-ukrajini-v-chesykij-respublici-jevgen-perebijnis-zustrivsya-z-prezidentom-torgovo-promislovoji-palati-chesykoji-respubliki-vladimirom-dlougim
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/56838-posol-ukrajini-v-chesykij-respublici-jevgen-perebijnis-zustrivsya-z-ministrom-promislovosti-i-torgivli-chesykoji-respubliki-jirzhi-gavlichkem
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://denmark.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://macedonia.mfa.gov.ua/ua
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
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 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА  
 

Україна та Білорусь активізують 
економічну співпрацю 

 

26.04.2017 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом 

Білорусі Олександром Лукашенком під час робочого візиту до Республіки 
Білорусь. Глави держав обговорили широкий спектр питань двосторонньої співпраці. 

Петро Порошенко зазначив, що у частині економічної співпраці Україна і Білорусь 
вийшли на непогані  результати. «Динаміка зростання взаємного товарообігу у 2016 році 
свідчить про різке покращення економічної ситуації в Україні. А динаміка перших двох 
місяців цього року – ще більше багатообіцяюча», - зазначив Президент під час спільної з 
Президентом Білорусі заяви для представників ЗМІ. За словами Глави держави, ми бачимо 
користь, ефект від взаємовигідної співпраці, в тому числі в галузі машинобудування. «Ми 
домовились дати доручення розробити та підписати угоду про відновлення виробничої 
кооперації між нашими підприємствами. В тому числі, це стосується галузі 
сільськогосподарського машинобудування, автомобілебудування, енергетичного 
машинобудування, з підвищенням ступеню локалізації продукції машинобудування, яка 
постачається на українські ринки», - повідомив Петро Порошенко про підсумки переговорів 
з Президентом Білорусі.Глава держави зауважив, що під час зустрічі окремо були відзначені 
«унікальні можливості, що з’явились із проведенням децентралізації». «І наші білоруські 
партнери відчувають, що вперше за багато років у наших територіальних громад 
з’являються можливості закупати комунальну техніку, тролейбуси, іншу техніку, яка 
зробить вулиці наших міст чистішими, а життя їх мешканців кращим», - додав він. Петро 
Порошенко зазначив, що предметом сьогоднішніх переговорів були конкретні, предметні 
питання. Президент також повідомив, що була досягнута домовленість про розширення 
ринків двох країн для товарів та послуг із України та Білорусі. «Ми чекаємо білоруські 
підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на території України, а українських 
будівельників чекають на різноманітних тендерах із будівництва на території Білорусі», - 
зазначив Петро Порошенко. Під час зустрічі також було домовлено про співпрацю в 
гуманітарній сфері. Крім того, відбудеться засідання декількох робочих груп щодо 
секторальної співпраці. Під час переговорів українська та білоруська сторони домовилися 
про взаємодію в галузі енергетичної безпеки, збереження і збільшення присутності 
Білорусі на ринку нафтопродуктів України. «Домовились, обговорили і дали відповідні 
доручення щодо можливості експорту української електроенергії білоруським 
споживачам», - розповів Президент України. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] 
 

Україна та Туреччина завершили VII раунд переговорів  
щодо Угоди про вільну торгівлю 

 

28.04.2017 
Протягом 26-27 квітня у Києві відбувся сьомий раунд офіційних 

переговорів з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та 
Урядом Турецької Республіки. 

На переговорах співголовувала Наталія Микольська, заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України. За підсумками 2016 року 
частка торгівлі з Туреччиною в загальному обсязі торгівлі України з країнами світу 
становила 4,2%. Сальдо торгівлі товарами у 2016 році було позитивним для України і 
становило $1 млрд, при цьому до Туреччини експортовано товарів на $2,1 млрд у 2016 році, 
імпортовано на $0,17 млрд у 2016 році. Наталія Микольська підкреслила, що сторони 
взаємно зацікавлені у поліпшенні цих показників з допомогою Угоди про вільну торгівлю. 
Водночас Україна внесла певні зміни до проекту Угоди з огляду на поточну економічну 
ситуацію в світі та практику стосовно зобов’язань сторін в чинних угодах про вільну 
торгівлю з іншими країнами. “Українська сторона наполегливо і послідовно відстоює 
позицію українських виробників, які мають як експортні можливості, так і потенціал 
поставок на турецький ринок”, -  пояснила Наталія Микольська. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] 
 

Проведення в Кувейті бізнес-форуму  
«Україна-Близький Схід» 

 

26.04.2017 
В столиці Кувейту під егідою Міністерства торгівлі та промисловості 

Кувейту та за організаційної підтримки Посольства України в Кувейті 
відбувся бізнес-форум «Україна-Близький Схід». 

У форумі, який є першим подібним українським заходом у Кувейті, взяли участь 
близько 15 вітчизняних компаній, що представляють такі сектори української економіки як 
сільське господарство, будівництво, нерухомість, легка промисловість, інформаційні 
технології, ювелірні вироби, виробництво води тощо. Основною метою заходу була 
презентація експортного та інвестиційного потенціалу нашої держави та залучення 
інвесторів із Близького Сходу в економіку України. У церемонії відкриття заходу взяли 
участь заступник Міністра торгівлі та промисловості Кувейту С.Аль-Гаріб, начальник 
Управління економічного співробітництва МЗС України О.Данилейко, Посол України в 
Кувейті В.Толкач та Президент Українсько-арабської ділової ради Е.Абу Ар-Руб. У ході 
бізнес-форуму учасники мали можливість презентувати свій бізнес перед кувейтськими та 
регіональними інвесторами і бізнесменами, які шукають партнерів для налагодження 
імпорту української продукції до країн Перської затоки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт 
 

 
Посол України вручив копії  

вірчих грамот 
28.04.2017 

27 квітня ц.р. Надзвичайний і Повноважний Посол України в 
Республіці Ірак В.Ю.Недопас вручив копії вірчих грамот Міністру 
закордонних справ Республіки Ірак Ібрагіму Аль-Джаафарі. 

Після протокольної частини зустрічі, відбувся обмін думками щодо розширення 
взаємодії між Україною та Іраком в політичній та економічній сферах, співпраці двох 
держав в рамках міжнародних організацій. І.Аль-Джаафарі підтвердив зацікавленість 
Багдаду в нарощуванні обсягів торгівлі з Україною, взаємодії у сферах сільського 
господарства, високих технологій, оборонно-промислового комплексу та в інших галузях, 
які становлять взаємний інтерес.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак 
 

 
 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 
 

В МЗС України прийняли копії Вірчих грамот від новопризначеного 
Посла Республіки Індонезія в Україні 

 

27.04.2017 
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 

прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки 
Індонезія в Україні Юдді Кріснанді.  

Сергій Кислиця привітав Юдді Кріснанді з початком дипломатичної місії в Україні та 
висловив подяку індонезійській стороні за підтримку суверенітету і територіальної 
цілісності України, підкреслив налаштованість нашої держави на подальший розвиток 
взаємовигідного співробітництва між обома країнами. Співрозмовники обговорили 
сучасний стан та перспективи українсько-індонезійських відносин, висловили готовність 
підтримувати високу динаміку політичного діалогу та сприяти у повному обсязі реалізації 
домовленостей, досягнутих під час минулорічного державного візиту Президента України 
до Індонезії, а також поглиблювати співпрацю у сферах, що становлять взаємний інтерес. 
Була відзначена плідна взаємодія двох держав в рамках міжнародних організацій, 
насамперед, ООН.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] 
 

У Житомирі Г.Зубко разом з Послом Японії в Україні  
Шігекі Сумі висадили сакури 

 

25.04.2017 

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко подарував Житомиру сакури, 
які сьогодні разом з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в 
Україні Шігекі Сумі висадили уздовж вулиці Михайлівської.  

Із нагоди «Року Японії в Україні» 2,5 тисячі сакур висадять у 20 українських містах. 
Житомир не увійшов у перелік цих міст, тому Геннадій Зубко вирішив особисто подарувати 
місту прекрасні дерева. «11 сакур, висаджених у рідному Житомирі напередодні 
Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля є символом дружби наших і співпраці наших народів, 
а також знаком подяки Японії, яка вже багато років надає допомогу місту й області у 
подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи, насамперед у сфері охорони здоров’я», - 
зазначив Геннадій Зубко. На думку Геннадія Зубка, цвітіння сакури в Україні є символічним, 
оскільки у ньому проглядається велич японської культури і міць японського народу. 
«Коріння сакури знайшло поживу в українських чорноземах. Воно швидко зміцнюється і 
дерево дарує українцям рясний японський цвіт. Так само українсько-японське 
співробітництво іде вгору, маючи ціннісну підтримку в українському суспільстві», - 
наголосив Геннадій Зубко. Крім того, Геннадій Зубко повідомив, що між регіоном та 
Японією зміцнюються й економічні стосунки. «Маємо у 2016 році зовнішньоторговельний 
оборот області з Японією 1,2 млн дол США. Експортні поставки до країни склали 439 тис 
дол США, що майже на 50% більше ніж у 2015 році», - додав Геннадій Зубко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Найближчим часом запропонуємо подальшу маршрутну  

карту співпраці України та Китаю 
27.04.2017 

Маємо остаточно визначити формат співпраці з реалізації 
масштабних проектів, що впроваджуються китайськими корпораціями в 
Україні. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем'єр-міністра України. 

Зокрема, таких як «Повітряний експрес», технічне переоснащення та модернізація 
підрозділу «Шахта імені Д.Ф. Мельникова», співпраця з ПАТ «ДПЗКУ». На часі – розробка 
нової маршрутної карти співпраці. Про це заявив Віце-прем‘єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час зустрічі з 
Головою Правління China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) Сунь Байєм. «Ми 
налаштовані на подальший розвиток двосторонніх торговельно-економічних та 
інвестиційних відносин з КНР, перш за все, у промисловому секторі, транспортній 
інфраструктурі, сільському господарстві, сфері надання послуг в галузі туризму та ІТ-
технологій. Чітке визначення формату подальшої спільної реалізації проектів принесе 
користь та успіх обом державам. А також дозволить Україні вийти на треті ринки», - 
зазначив Геннадій Зубко. Віце-прем’єр-міністр додав, що протягом травня буде 
запропонована маршрутна карта співпраці, яка включатиме питання щодо створення 
агропарків як на території Китаю, так і на території України. Окремо також розглядається 
питання участі китайських підприємств у приватизації українських активів у різних 
секторах економіки. «Необхідно докласти максимум зусиль щодо активізації 
інвестиційного співробітництва між Україною й КНР, а саме приходу приватного 
китайського капіталу на український ринок. Участь китайських підприємств у приватизації 
стане додатковим рушієм співробітництва. Сприятиме розвитку не тільки двосторонньої 
співпраці, але й реалізації Китаєм стратегії співробітництва з країнами європейського 
простору, а Україною – своєї євроінтеграційної політики», - наголосив Геннадій Зубко. 
Нагадаємо, КНР інвестував понад $7 млрд на розвиток сільськогосподарської, енергетичної 
та інфраструктурної галузей. Про це заявив радник з торгово-економічних питань 
посольства КНР в Україні Лю Цзюнь. "Китай інвестував в Україну ≈ $7 млрд в облігації. В 
даний час основне завдання полягає в тому, щоб активізувати повною мірою цю величезну 
суму грошей, щоб оживити сільськогосподарську, енергетичну, сферу інфраструктури а 
також інші сфери економіки, які цього потребують, що в свою чергу створить робочі місця, 
оподаткування і торгові потоки", - повідомив радник. Радник посольства також повідомив, 
що Центральні Банки двох країн підписали угоду і паралельно продовжують валютний своп 
для побудови в майбутньому основи для фінансового співробітництва. Відзначимо, Посол 
Китайської Народної Республіки Ду Вей заявляє, що його країна готова розглянути 
можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної 
пропозиції. Говорячи про можливість створення зони вільної торгівлі з Україною, Ду Вей 
зазначив, що важливою складовою стратегії розвитку Китаю є відносини з іншими 
країнами. "Ще у 2015 р. відбулося засідання підкомісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва в рамках міжурядової комісії. Наші керівники підкомітетів на робочому 
рівні, неофіційно, обговорили це питання. Я так вважаю, що після цього, і у вас, української 
сторони, і у китайської сторони ... наші експерти вивчають, аналізують і проводять 
експертизу щодо цієї співпраці", - повідомив посол. За його словами, якщо в української 
сторони "будуть якісь пропозиції, китайська сторона готова прийняти і вислухати їх". 
Нагадаємо, у ЄБРР вважають вигідною для України зону вільної торгівлі з Китаєм. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Україна і Китай активізують співпрацю 
в агросекторі, енергетиці й інфраструктурі >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 ПІВДЕННА АМЕРИКА 
 

Першим поселенням українців в Аргентині  
120-ть років 

 

30.04.2017 
В суботу, 29 квітня 2017 р. Посол Україні в Аргентинській Республіці 

Ю.Дюдін разом зі співробітниками Посольства взяв участь у Конференції, 
присвяченій 120-літтю перших українських поселень в Аргентині. 

Конференція організована Українською Центральною Репрезентацією в Аргентині в 
рамках 43-го Міжнародного книжкового ярмарку, який проходить в Буенос-Айресі з 27 
квітня по 15 травня 2017 р. Представники української громади чотирьох хвиль міграції з 
різних провінцій Аргентини взяли активну участь у заході і поділилися своїми історіями 
про те, як склалося життя їхніх родин на новій батьківщині після еміграції до Аргентини. З 
вітальним словом на заході виступив також мер м.Апостолес (провінція Місьйонес) – 
колиски української імміграції в Аргентині М.Віалей, який також є нащадком перших 
українських переселенців. У свою чергу, Посол Ю.Дюдін від імені українського Уряду 
подякував аргентинській владі за гостинність та надану етнічним українцям можливість 
вільно розвиватися всередині країни, а також висловив свою глибоку повагу українській 
громаді за збереження крізь роки українських традицій, мови та культури.  Цього року наші 
держави святкують 120-у річницю з моменту приїзду перших українців до Аргентинської 
Республіки. Наразі в Аргентині проживає близько 300 тисяч етнічних українців. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ 
 

Зустріч Посла України в Мексиці з офіційним представником Уряду  
штату Нижня Каліфорнія в Мехіко 

 

28.04.2017 
В приміщенні Посольства відбулась зустріч Посла України Руслана 

Спіріна з офіційним представником Уряду штату Нижня Каліфорнія в 
Мехіко Хуаном Антоніо Мартінесом Сарагоса. 

Під час розмови відбувся широкий обмін думками щодо взаємного пошуку шляхів 
налагодження українсько-мексиканської співпраці у торговельно-економічній, авіа-
космічній, науково-технічній, туристичній сферах, розвитку двосторонніх відносин на 
регіональному рівні. У ході зустрічі Послом були передані інформаційні матеріали щодо 
інвестиційного потенціалу України, експортно-імпортних можливостей України, бізнесові 
та інвестиційні пропозиції. Висловлюючи зацікавленість у налагодженні відносин на 
регіональному рівні Хуан А. Мартінес Сарагоса передав керівнику дипустанови запрошення 
від губернатора штату Нижня Каліфорнія здійснити офіційний візит до штату у поточному 
році для конкретизації економічних та культурних проектів. Відзначимо, 22 квітня 2017 
року Посол України Руслан Спірін взяв участь в урочистому засіданні Мексиканського 
Ротарі клубу. У заході, присвяченому 112 річниці заснування Клубу, взяли участь керівники 
Центральних та регіональних Ротарі клубів Мексики, представники влади, громадянського 
суспільства та дипломатичного корпусу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 США 
 

Україна була і залишається пріоритетом порядку денного 
Адміністрації США 

 

 27.04.2017 
Україна була і залишається пріоритетом порядку денного 

Адміністрації США. Про це  заявила Помічник Держсекретаря США з 
політико-військових питань Тіна Кайданов під час зустрічі з Першим 
заступником Міністра закордонних справ України. 

Співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої політико-безпекової 
співпраці, зокрема у сфері військової допомоги США. Американська сторона відзначила 
важливість подальшого просування внутрішніх реформ в Україні й підкреслила незмінність 
твердої підтримки Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності 
України. Відзначимо, Делегація парламентарів з України та Литви проводить низку 
зустрічей у Вашингтоні в рамках першої спільної ініціативи з метою підсилення 
міжнародної підтримки України. Так, зокрема, на зустрічі у Раді національної безпеки США 
із Старшим директором з питань Європи та Росії Фіоною Хілл голова Комітету у 
закордонних справах Ганна Гопко висловила співчуття американському народу з приводу 
загибелі американського парамедика СММ ОБСЄ на Донбасі. Вона наголосила на 
необхідності посилення тиску на РФ з метою досягнення прогресу в забезпеченні сталого 
режиму припинення вогню, обміну заручниками та інших необхідних безпекових 
передумов мирного процесу. Ганна Гопко також зосередила увагу співрозмовників на 
питанні деокупації Криму та передала документ про порушення прав людини на тимчасово 
окупованому українському півострові, а також наголосила на важливості для України 
нещодавнього рішення Міжнародного суду ООН щодо необхідності відновлення РФ роботи 
Меджлісу Кримськотатарського народу. Голова Комітету закликала американських колег 
не зменшувати допомогу Україні, безпека та успіх якої лежить в площині стратегічних 
інтересів США. Г.Гопко відзначила важливість активізації підтримки енергетичної безпеки 
України. Вона окремо наголосила на необхідності забезпечення гуманітарною допомогою 
3,5 мільйонів осіб, які стали жертвами російської агресії, зосередилася на пріоритетності 
повернення полонених та заручників, а також допомозі їх родинам. Під час зустрічі 
литовський парламентар, заступник Голови Комітету у європейських справах, колишній 
Прем’єр-міністр Литви, радник Президента України Андріус Кубіліус представив Новий 
європейський план для України, затверджений Комітетом у закордонних справах Сейму 
Литви на основі Стратегії підтримки України 2017-2020 та закликав США до подальшої 
підтримки. У ході візиту парламентарі також провели низку зустрічей з сенаторами, 
зокрема Робом Портманом, Джоном МакКейном, Марком Рубіо та високопосадовцями США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua, rada.gov.ua 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

В МВФ сказали, где в Украине меньше  
всего коррупции 

 

27.04.2017 
Уровень коррупции в Украине очень высокий, и на протяжении 

последних 10 лет не наблюдается никакого улучшения относительно этой 
проблемы. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте 
Представительства Международного валютного фонда в Украине. 

«Уровень коррупции в Украине очень высок. Это может серьезно подорвать 
перспективы экономического роста, поскольку создает, среди прочего, препятствия для 
частных инвестиций. Снижение уровня коррупции является крайне важным для ускорения 
процесса экономического сближения с другими европейскими странами… Украинской 
властью в последнее время был внедрен ряд важных мер в соответствии с этими лучшими 
методиками. Украина, однако, сталкивается с целым рядом специфических проблем, среди 
которых концентрация политической и экономической власти у небольшой группы лиц, 
которые могут препятствовать внедрению эффективных мер по борьбе с коррупцией», – 
отмечается в исследовании. По данным МВФ, все источники данных свидетельствуют о 
том, что Украина сталкивается с высоким уровнем коррупции. «Все показатели: индекс 
ICRG (Агентства международной оценки риска стран – ред.), индекс восприятия коррупции, 
индикатор контроля за коррупцией и данные опроса предприятий – подтверждают, что 
коррупция является гораздо более укоренившейся в Украине, чем в других странах с 
низким и средним уровнем дохода. Разрыв еще более удручающий при сравнении Украины 
с странами ЦСПСЕ и, особенно, со странами ЕС. Все источники данных указывают на 
достаточно последовательную картину, что подтверждает серьезность проблемы 
коррупции в Украине», – сказано в исследовании. В МВФ также утверждают, что коррупция 
распространена во всех регионах Украины за исключением Запада: «Коррупция широко 
распространена на большей части страны, особенно сложная ситуация в городе Киеве. Зато, 
как оказывается, компании, расположенные на Западе, имеют дело с более низким уровнем 
коррупции, несмотря на то, что 65,8% из них до сих пор считают коррупцию одной из 
основных преград для ведения бизнеса». Как подчеркнули в Международном валютном 
фонде, в том, что касается эволюции коррупции во времени, последние 10 лет в Украине не 
наблюдается никакого улучшения ситуации. В МВФ также отметили, что высокий уровень 
коррупции в Украине является существенным препятствием для развития бизнеса. Если в 
2013 г., по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности, коррупция была на 
втором месте среди основных препятствий для развития бизнеса в Украине, то по данным 
за 2016 год она оказалась на первом. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 

 

 БЛОГ 

Реформа КМУ и ВР: Гройсман и Парубий  
готовят новый «распил»? 

27.04.2017 
Реформа 10 министерств совпала с урезанием помощи от США.  По 

экспертному мнению, власть переориентируется на европейскую помощь, 
набирая 1000 молодых специалистов в КМУ, и сокращая количество 
комитетов ВР, чтобы уменьшить контроль. 

 

Штаты  урезали «дерибан». Премьер В.Гройсман анонсировал начало масштабной 
программы реформирования министерств. Планируют реформировать 10 министерств 
КМУ. При этом завершить первый этап процесса реформирования планируется  в сентябре. 
Отметим, что  в сентябре ожидается голосование Конгресса США по бюджету на 2018 г. А 
обнародованный администрацией США, план бюджета на 2018 год, предусматривает 
сокращение помощи Украине по линии Госдепа на 68,8%. Вместо 570 млн долларов, 
запланированных прежней администрацией, Украине хотят предоставить только 177 млн. 
В частности, полностью прекратится помощь в рамках программы содействия  переходу 
страны к рыночной экономике. Казалось бы, к Кабмину это сокращение финансирования 
прямого отношение не имеет (государственная служба в Украине финансируется только из 
госбюджета). Но эксперты отмечают, что поддержка из бюджета США  все же поступает 
украинской власти. Так, экс-министр здравоохранения Мусий заявил в СМИ, что нынешний 
Минздрав якобы заполнен кадрами лишь наполовину. «Зато активную деятельность ведут 
волонтерские группы, получающие гранты от Сороса или по линии Госдепа. Причем суммы 
там серьезные, вознаграждение участникам групп достигает $5 тыс., при том, что врачи 
получают по 3 200 грн»,  - утверждает он. Директор Украинского института анализа и 
менеджмента политики Руслан Бортник констатирует, что при всех министерствах  
существуют различные «рабочие группы» из «активистов» и «консультантов», которые 
получают гранты из-за рубежа, и миллионные суммы на свою деятельность из госбюджета. 
«В этих группах готовят и пенсионную реформу, и продажу земли, и судебную реформу и 
создание антикоррупционных судов», - перечисляет он. Реформирование министерств, 
анонсированное Владимиром Гройсманом, как раз рассчитано на  пенсионную, земельную, 
медицинскую реформы, реформу образования и проведение приватизации. Сокращение 
финансирования из США скажется на общественниках при министерствах. Но глава 
правительства намерен привлечь новые кадры. Он проинформировал, что  в каждом 
министерстве будут введены отделы стратегического планирования «на большую 
перспективу». А новые кадры «придут на абсолютно новые вакансии, к которым будут 
абсолютно новые требования». Таким образом, речь не идет о государственных служащих, 
ведь требования к ним прописаны в законе. К тому же, власти начали среднесрочную 
программу сокращения занятости в государственном секторе, и планируют сократить 
количество работников в бюджетной сфере  на 4% до конца 2017 г. и еще на 10% - к концу 
2019 г. Это предусмотрено меморандумом правительства с МВФ. Тем не менее, на встрече 
со студентами Киево-Могилянской академии Владимир Гройсман объявил о наборе тысячи 
«новых агентов изменений». Владимир Гройсман подчеркивает, что процесс обновления 
кадров начнет «вместе с европейскими партнерами». 

 

Надежда на Европу. Свои инициативы по реформированию министерств премьер-
министр озвучил на конференции, которую провели в клубе Кабмина. Присутствовавший 
там глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли согласился, что в украинские 
министерства нужно «влить новую кровь». Он  заявил, что ЕС готов продолжать помощь в 
реформировании системы госслужбы. «Если правительство будет продолжать активно 
участвовать в этом процессе, и если мы увидим серьезные намерения общества, мы будем 
продолжать вас поддерживать», - заявил он и напомнил, что ЕС уже мобилизовал €90 млн  
бюджетной поддержки и 14 млн евро в рамках технической помощи для реформирования 
госуправления. Отметим, что реформированию подлежит не только исполнительная, но и 
законодательная власть. Для этого состоялась встреча руководства Верховной Рады с 
представителями Европарламента (ЕП). В ней участвовали председатель Комитета по 
иностранным делам ЕП Эльмар Брок и руководитель миссии ЕП по реформированию 
Верховной Рады Украины Пэт Кокс. По результатам встречи, спикер Андрей Парубий 
анонсировал сокращение парламентских комитетов до 20. Этот процесс он объяснил 
потребностью в том, чтобы комитеты «соотносились с министерствами правительства» … 

 

Читать полностью >>>                                                                                     © Андрей Кислов 
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МЕРТ: за три місяці економіка України  
зросла на 2,1-2,3% 

28.04.2017 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП 

України у січні-березні на рівні 2,1-2,3%. Відповідні дані оприлюднені на 
сайті МЕРТ, передає epravda.com.ua 

"В цілому у січні-березні 2017 р. враховуючи активізацію діяльності деяких сферах 
послуг (зокрема, освіта, охорона здоров’я та фінансова і страхова діяльність) зростання ВВП 
оцінюється Мінекономрозвитку орієнтовно на рівні 2,1-2,3%", - йдеться у повідомленні. 
При цьому у міністерстві нагадують, що у січні-березні 2016 року зростання ВВП становило 
лише 0,1%. Нагадаємо, за оцінками Національного банку, в першому кварталі 2017 року 
зростання реального ВВП сповільнилося до 3% з 4,8% у попередньому кварталі. Як відомо, 
Нацбанк, взявши до уваги ефекти від блокади Донбасу, переглянув попередній прогноз 
економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Агентство Fitch підтвердило рейтинг України  
та погіршило прогноз росту ВВП 

30.04.2017 
Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП 

України у 2017 році з 2,5% до 2%. Про це сказано в повідомленні агентства, 
передають "Українські Новини". 

"Зростання ВВП України у 2016 р. становило 2,3%, що перевершило очікування, але 
блокада негативно позначиться на гірничодобувній, металургійній і електроенергетичній 
галузях. Прогнозуємо, що зростання у 2017 сповільниться до 2%", - сказано в повідомленні. 
Агентство прогнозує, що у 2018 р. зростання ВВП може досягти 3% у зв'язку з поліпшенням 
споживчого попиту та завдяки інвестиціям. Середня інфляція, за прогнозами, у 2017 р. 
знизиться до 11,2% порівняно з 14,9% в 2016 р. (при цьому, за даними Держстату, у 2016 р. 
споживчі ціни підвищилися на 12,4%). Також, Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг 
дефолту емітента України в іноземній національній валюті на рівні В-. Рейтинги групи "В" 
означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності. "У 
рейтингах України спостерігається слабка ліквідність, високе боргове навантаження й 
структурні недоліки, пов'язані зі слабким банківським сектором, інституціональними 
обмеженнями, геополітичними й політичними ризиками", - сказано в повідомленні. Fitch 
зазначає, що міжнародні резерви НБУ збільшилися до $16,7 млрд після перерахування 
траншів від МВФ ($1 млрд) і Єврокомісії (макрофінансова допомога від ЄС на €600 млн). 
Fitch вважає, що до кінця 2017 р. міжнародні запаси можуть збільшитися до $18,1 млрд. 
Продовження програми МВФ є позитивним для кредитного профілю України, тому що він 
підтримує зовнішнє фінансування, підтримує довіру й забезпечує імпульс реформ. Однак 
подальші виплати від МВФ та інших міжнародних партнерів залежатимуть від прогресу в 
реалізації структурних реформ... Ключові показники реформ містять у собі пенсійну 
реформу, впровадження ринку землі, приватизацію й прогрес у боротьбі з корупцією… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 
Bloomberg: за 4 года Franklin Templeton избавился от  

гособлигаций Украины на почти $6 млрд 
21.04.2017 

Инвестфонд Franklin Templeton, инвестирующий в акции 
развивающихся рынков, за последний год продал половину гособлигаций 
Украины, сократив их долю всего до 3%, или $1,2 млрд 

Franklin Templeton в 2013 году купил гособлигаций Украины на $7 млрд. В 2015 году 
управляющий портфелем Franklin Templeton Майкл Хейзенстаб был активным участником 
переговоров о реструктуризации украинского госдолга после смены власти в стране и смог 
добиться сравнительно благоприятных условий для кредиторов. По подсчетам Bloomberg, с 
момента реструктуризации украинские бумаги принесли фонду 12% дохода. Выход из 
украинских бумаг соответствует новой стратегии Franklin Templeton, переориентирую-
щегося с Европы на рынки Латинской Америки. Так, в конце 2016г. фонд завершил продажу 
облигаций Польши, купив значительные пакеты бумаг Бразилии, Аргентины и Колумбии. В 
этом году Майкл Хейзенстаб написал исследование, в котором похвалил власти Бразилии и 
Аргентины за решительный отход от политики протекционизма. Руководство Украины, 
напротив, не смогло решительно реформировать экономику после революции 2014 года.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83%  
в долларовом выражении 

27.04.2017 
Государственный (прямой) и гарантированный государством долг 

Украины в марте 2017 г. возрос на 10,48 млрд грн ($0,6 млрд) - до 1,952 трлн 
грн ($72,35 млрд), сообщило Министерство финансов. 

Государственный долг к концу марта составлял 1,676 трлн грн, или $62,13 млрд, в 
том числе внешний – 976,53 млрд грн, или $36,2 млрд. Гарантированный государством долг 
составлял 275,72 млрд грн, или $10,22 млрд, в том числе внешний – 256,4 млрд грн, или $9,5 
млрд. Минфинтакже уточняет, что основная сумма долга номинирована в долларах США – 
43,46%, еще 31,46% в гривне, 18,24% в специальный правах заимствования и 5,63% в евро. 
Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах. Официальный 
курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале укрепился до 26,98 грн/$1 
с 27,05 грн/$1, или на 0,29%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1. Закон 
о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 г. в 1 трлн 716,63 
млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн…. 
 

Читать полностью >>> 
 

Читайте также! Franklin Templeton избавился от 
евробондов Украины: что это значит для страны >>> 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Как изменятся импорт и экспорт товаров из Украины  

в 2017 году - прогноз НБУ 
22.04.2017 

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2017 году рост 
экспорта товаров из Украины - на 11,2% - впервые с 2012 года благодаря 
дальнейшему повышению цен на товарных рынках. 

Как отмечается в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на сайте 
регулятора, больше всего в структуре экспорта будут расти поставки руды (на 41%) из-за 
высвобождения дополнительных объемов вследствие прекращения отгрузок на 
металлургические предприятия, расположенные на оккупированной территории Донецкой 
и Луганской областей. Также вырастет экспорт продовольственных товаров на 8,6% за счет 
поставок сахара и других пищевых продуктов благодаря новым рынкам сбыта среди стран 
Азии, освоенным в 2016 г., а также увеличения экспорта зерновых. Кроме того, ожидается 
рост экспорта машиностроения вследствие постепенной переориентации продукции, 
которая ранее экспортировалось в РФ. По оценкам НБУ, в 2017 ожидается рост и в импорте 
товаров - на 11%. В том числе рост энергетического импорта товаров на 33,5% будет 
обусловлен наращиванием импорта угля и кокса из-за прекращения его поставок из 
ОРДЛО, а также ростом цен на нефтепродукты и газ. Основным драйвером 
неэнергетического импорта останется продукция машиностроения, прежде всего из-за 
роста спроса со стороны аграриев. Кроме того, ожидается рост импорта 
продовольственных товаров в результате постепенного восстановления потребительского 
спроса. Также Нацбанк прогнозирует рост профицита торговли услугами за счет роста 
экспорта услуг на 5,7% благодаря IT и транспортным услугам, при этом импорт услуг 
вырастет на 4,7%. Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным 
Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 
11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл. В то же время, по 
обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли 
товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.  
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Велика дискусія на VoxUkraine: Експортно- 
кредитне агентство 

26.04.2017 
Експортно-кредитно агентство (ЕКА) – може стати одним із ключових 

елементів системи сприяння експорту за умови, що воно паралельно не 
стане джерелом додаткових ризиків: фіскальних, фінансових, корупційних. 

До закону, який був прийнятий наприкінці 2016 р, насправді досить багато питань, 
які вже піднімались в одному з випусків Індексу Моніторингу Реформ (іМоРе). Ключові 
питання – (1) виведення новоствореної Державної установи з підтримки експорту зі сфери 
дії законів, які регулюють усі інші фінансові та страхові установи на ринку Україні, (2) 
досить специфічна структура органів управління установою та (3) вибірковий характер 
підтримки – вона надається лише кільком секторам економіки. Окреме питання – 
відповідність положень закону міжнародним зобов’язанням України. У поточному вигляді 
закон створює додаткові бюджетні зобов’язання, а отже, ризики, які не може не 
враховувати МВФ у роботі з країною. Цікаво, що захист нового закону про створення 
експортно-кредитного агентства супроводжується маніпулятивною інфорграфікою. 
Зокрема, в даних щодо діяльності ЕКА Канади “Export Development Canada” стоїть: +570 тис 
робочих місць у 2013 році, що, очевидно, має свідчити про зростання кількості робочих 
місць у Канаді на понад 0,5 млн завдяки ЕКА. І це при тому, що населення Канади складає 
близько 32 млн, а отже такий приріст робочих місць виглядає дивно. Насправді у звіті 
агенції йдеться про допомогу у збереженні такої кількості робочих місць, а не про їх 
приріст. Інша цікава цифра – це +17% експорту щороку. Здається, що завдяки ЕКА експорт 
Канади зростає такими темпами. Насправді, за даними самої агенції, експорт Канади зріс на 
3,2% у 2013 році (це рік, на який є посилання в інфографіці). Наведення показників 
результативності Euler Hermes як аргументу на користь створення Державної установи з 
підтримки експорту також викликає подив, бо Euler Hermes – це приватна компанія, яка 
вже понад сотню років надає послуги страхування кредитів по всьому світу. В середині 
минулого сторіччя ця компанія, разом із відомою аудиторською фірмою PWC, була обрана 
Урядом Німеччини надавачем послуг гарантування експортних кредитів від імені 
німецького уряду. Але це лише один із аспектів діяльності компанії, що робить порівняння 
бізнес-моделей Euler Hermes та новоствореної державної ЕКА в Україні некоректним. 
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Реальная безработица в Украине в 5 раз  

выше официальной 
25.04.2017 

Реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 млн 
человек. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в 
эфире телеканала ZIK. 

Вместе с тем П.Розенко отметил, что в службах занятости зарегистрированы только 
400 тыс. граждан Украины. "Сегодня только 400 тыс. украинцев зарегистрированы в 
службах занятости. В частности, туда приходят люди, которые имеют право на помощь по 
безработице. Однако на сегодня реальное количество безработных составляет около 1,9 
млн украинцев", – сказал он. Кроме того, П.Розенко добавил, что на рынке труда Украины в 
настоящее время насчитывается около 18 млн работающих украинцев, вместе с тем из них 
страховые взносы платят лишь 11 млн человек. Напомним, ранее сообщалось, что в 
Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, 
г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2017 
года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем немного уменьшился и 
составил 1,5%. В марте 2017 г. в Государственной службе занятости было зарегистрировано 
406,8 тыс. безработных (против 439,3 тыс. месяцем ранее). Таким образом, количество 
безработных уменьшилось на 32,5 тыс. человек. 
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Чого чекати від нового трудового  
кодексу? 

27.04.2017 
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості 

та пенсійного забезпечення рекомендував парламенту прийняти в 
другому читанні та в цілому проект Трудового кодексу України.  

Тож вже незабаром цей документ може бути винесено на розгляд депутатів та 
прийнято як закон на заміну Кодексу законів про працю. В даній статі ми дізнаємось, що 
нового для нас підготували народні обранці, та які новинки на нас чекають згідно нової 
редакції Трудового кодексу. Одразу зазначимо, що Трудовий кодекс, у разі прийняття 
відповідного проекту, вступить в силу вже через декілька місяців. Сам проект визначає 
засади й механізм реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій 
працівників, забезпечення захисту інтересів працівників і роботодавців, комплексного 
підходу до вирішення індивідуальних трудових правовідносин, кодифікацію і уніфікацію 
законодавчих актів з питань праці та адаптування законодавства до Європейської 
соціальної хартії та інших міжнародно-правових актів, зокрема, Загальної декларації прав 
людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і 
рекомендацій Міжнародної організації праці. Проект Трудового кодексу складається із 
дев’яти книг (368 статей), Прикінцевих та Перехідних положень. Серед іншого проект 
Трудового кодексу в загальних положеннях врегульовує питання застосування аналогії 
закону і аналогії права, застосування актів законодавства однакової юридичної сили у разі 
їх неузгодженості. Зокрема, що стосується останнього, то у разі якщо норма закону чи 
іншого акта законодавства, виданого на підставі закону, або норми різних законів чи різних 
актів законодавства припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків працівника 
і роботодавця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь і працівника, і 
роботодавця, остаточне рішення приймається на користь працівника. Документ також 
передбачає відкритий і прозорий порядок прийняття актів законодавства про працю. … 
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Украина сократила дефицит  
госбюджета на 8% 

27.04.2017 
Государственный бюджет в первом квартале выполнен с дефицитом 

на уровне 9,74 млрд грн. Это на 7,8% ниже дефицита за аналогичный 
период прошлого года, который составлял 10,57 млрд грн.  

Доходы госбюджета в І кв. составили 174,76 млрд грн, расходы превысили 184,55 
млрд грн. Согласно данным казначейства в І квартале налоговые поступления выросли на 
32%, таможенные - на 31,6%, а поступления от единого социального взноса - на 29,1%. 
Сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне около 4 млрд грн. Это 
на 3,6% выше профицита за аналогичный период прошлого года, который равнялся 3,87 
млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 220,49 млрд грн, расходы - 216,53 млрд грн. 
Напомним, в 2016 году дефицит госбюджета составил 70,3 млрд грн или 2,9% ВВП. Доходы 
госбюджета в 2016 году составили 616,3 млрд грн, расходы - 684,9 млрд грн. Кроме того, в 
прошлом году правительство приняло решение повысить минимальную зарплату в два 
раза до 3 200 грн. Благодаря этому решению, в частности, в 2017 г. растут налоговые 
поступления и сборы ЕСВ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ТЕНДЕРИ 

Річниця ProZorro: що змінила реформа  
публічних закупівель 

25.04.2107 
Першого квітня 2017 року ProZorro святкувала річницю зі свого 

старту. Центр вдосконалення закупівель Київської школи економіки 
оцінив вплив реформи на систему публічних закупівель. 

Реформа публічних закупівель в Україні розпочалась у лютому 2015 році з пілотного 
проекту і у два етапи (з 1 квітня та з 1 серпня 2016 року) набула законного статусу через 
набуття чинності ЗУ “Про публічні закупівлі”, який і визначає необхідність використання 
електронної системи закупівель ProZorro. Станом на початок 2017 року система охоплює 
закупівельний процес восьми типів закупівель, описаних у законі, що зобов’язує 
відображати всі закупівлі понад 50 тис. грн,  і наказі ДП «Зовнішторгвидав України» – наразі 
”ДП ProZorro”. Електронна система з’єднує головний портал із мережею приватних 
торговельних майданчиків. Дані, отримані у процесі взаємодії з системою, зберігаються в 
центральній базі даних, є загальнодоступними і використовуються для здійснення 
моніторингу. Реформа зробила сферу публічних закупівель більш помітною для ширшої 
публіки, відкритість системи підвищила рівень обізнаності громадян щодо сфери публічних 
закупівель та доступу до результатів торгів. Реформа об’єднала всіх замовників, учасників 
та Колегію з розгляду скарг Антимонопольного комітету в єдиній електронній системі, яка 
покриває всі типи процедур і всі етапи окреслені Законом про публічні закупівлі. 
Українська електронна система, на відміну від систем країн ЄС, є комплексною та включає 
всі етапи процедури закупівель в одній системі. Це полегшує процес моніторингу та 
зменшує адміністративні витрати з обслуговування закупівлі. Україна як член Угоди СОТ 
про державні закупівлі (GPA підписана 18 травня 2016 року) стала ще більш відкритою для 
іноземних учасників і отримала доступ до закупівель за кордоном. Електронна система 
спростила доступ до торгів для учасників, зокрема МСП, знизила рівень витрат на 
адміністрування як самої системи з боку держави, так і витрат на адміністрування процесу 
з боку закупівельників та учасників і в цілому прискорила процес закупівель. Моніторинг 
процесу закупівель, який охоплює електронна система (публічний та професійний модуль 
аналітики на базі QlikView), став більш простим та доступним. У рамках реформи відбулась 
децентралізація торгових майданчиків: станом на кінець березень 2017 року працює 15 
акредитованих приватних торговельних майданчиків (для всіх закупівель) замість одного 
державного. Комерціалізація цього сегменту додала конкуренції між майданчиками і, як це 
очікувалось творцями, має забезпечити постійне вдосконалення послуг. Використання 
стандарту відкритих даних у процесі закупівель забезпечило доступність інформації, таким 
чином позитивно впливаючи на рівень сприйняття прозорості влади. Доступність даних 
зменшує асиметрію інформації і дає рівні можливості для участі у публічних тендерах. 
Реформа підштовнула зміни і в суміжних до публічних закупівлях сферах (початок 
розробки положення про моніторинг закупівель, впроваждення електронних державних 
послуг на основі ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до 
публічної інформації у формі відкритих даних» тощо), впровадження прозорих механізмів 
продажу державного майна через систему «Прозорро. Продажі») ... 
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Державні організації та підприємства Держрезерву І квартал 2017  

завершили з високими показниками  
27.04.2017  

З 21 по 27 квітня 2017 року на засіданнях Погоджувальної ради 
організації та підприємства Держрезерву відзвітували про діяльність за 
перший квартал. Про уе повідомляє прес-центр відомства. 

За підсумками І кварталу п’ять нафтових комбінатів отримали надходжень у розмірі 
3 млн. грн., що  на  1,5 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Десять 
аграрних підприємств показали прибуток у розмірі 1,9 млн. грн., в минулому році – 1,7 млн. 
грн. Надходження складів і холодильників становлять 16, 3 млн. грн.. Беззмінним лідером 
по надходженнях нафтового сектору залишається «Комбінат Айстра», який у І кварталі 
2017 року отримав 2,1 млн. грн., виконавши план на звітну дату на 280%.  Серед аграрних 
підприємств першість тримають ДП «Златодар» – 393 тис. грн. та «Чортківський КХП» – 385 
тис. грн.  чистого прибутку. По складах і холодильниках лідирує «Комбінат Прогрес» – 6,6 
млн. надходжень. Керівники підприємств та організацій презентували не лише фінансові 
показники, структуру витрат, а й заходи по модернізації та плани на наступний період. 
Серед здійснених кроків проведення поточних та капітальних ремонтів; заходи по 
енергозбереженню, що уже дали результати – зменшилося споживання електроенергії  на 
30%; оновлення системи  пожежної безпеки, реконструкція холодильних камер, 
модернізація зерносушарок тощо. Голова Держагентства резерву України Вадим Мосійчук 
наголосив на необхідності проведення оцінки майнового стану комбінатів, а також на  
важливості проведення заходів по створенню Наглядових рад, які підвищать рівень 
корпоративного управління та  забезпечать контроль за діяльністю майбутніх холдингів.  
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Почему госпредприятия стали  
прибыльными 

28.04.2017 
Реформирование государственной тарифной политики сделало 

госпредприятия донорами бюджета. Об этом сообщает издание delo.ua  на 
своем интернет портале. 

В частности, государственные компании энергетического сектора, которые ранее 
генерировали убыток, за первый квартал 2016 года заработали более 25 млрд грн из почти 
32 млрд грн совокупной прибыли крупнейших 100 госпредприятий. "Ключевой причиной 
больших прибылей компаний нефтегазового сектора является реформа. За два года 
поднялась цена, прежде всего для населения. "Нафтогаз" ориентируется на так называемый 
"Баумгартен плюс", цену газа в австрийско-немецком хабе. Но резко подскочила и цена газа, 
который добывает компания "Укргазвыдобування". В других отраслях государственные 
предприятия не продемонстрировали такого. Ни банки, ни Одесский припортовый завод", - 
цитируется экономист Андрей Блинов на портале "Деловая столица". Эксперт 
подчеркивает, что благодаря приведению тарифов к рыночному уровню, энергетические 
госкомпании стали крупнейшими плательщиками налогов. "В Вестнике налоговой службы 
опубликованы показатели крупнейших налогоплательщиков. Есть две группы 
предприятий, которые и обеспечивают львиную долю поступлений. Первая группа - это 
предприятия нефтегазового комплекса. Больше всего налогов заплатила компания 
"Укргазвыдобування". Далее - "Укрнафта", "Энергоатом". Вторая группа крупных 
налогоплательщиков - это табачные компании, которые заплатили более 10 млрд грн", - 
отмечает Блинов. Издание уточняет, что по итогам 2016 года лидером по отчислению 
налогов в государственный бюджет стал государственный "Нафтогаз Украины", который 
уплатил почти 70 млрд грн. Положительный результат работы продемонстрировали 
другие госкомпании, эффективность работы которых регулируется тарифной политикой 
государства. Например, прибыль энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" в 
прошлом году составила 2,21 млрд грн. "Центрэнерго" заработало 625 млн грн, а 
"Энергоатом" получил 187 млн грн прибыли. Государственный транспортный монополист 
"Укрзализныця" завершил 2016 год с результатом 303 млн грн против 16 млрд грн убытков 
годом ранее. "Переход на рыночные тарифы не только превратил государственные 
компании из постоянных просителей в доноров госбюджета. Реформа тарифной политики 
вывела "из тени" потребителей, которые раньше, пользуясь нелегальными схемами и 
лазейками в законодательстве, покупали энергоносители по заниженным ценам. Теперь 
миллиардные средства, которые раньше исчезали в недрах постоянно убыточных ГП или 
"уплывали" в офшоры, могут направляться на финансирование социальных сфер, как 
образование и медицина, или поддержку незащищенных слоев населения", - пишет 
издание. Как сообщалось, в середине 2016 года Министерство экономического развития и 
торговли Украины прогнозировало годовую совокупную прибыль предприятий 
государственного сектора экономики на уровне 20 млрд грн. 
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Всі бізнес-інтереси Мартиненка: які активи пов'язані  
з підслідним екс-депутатом 

27.04.2017 
Журнал Новое время назвав усі бізнес-активи, що прямо чи 

опосередковано входять у коло ділових інтересів екс-нардепа від 
Народного фронту Миколи Мартиненка, підозрюваного НАБУ у 
справі про розтрату $17,28 млн. 

Власність: Діамантбанк - 2,5% акцій (через компанії Техно-Інвест та Інтер-Вент), 
партнер Давид Жванія. 24 квітня 2017 року був визнаний неплатоспроможним; Агентство 
нерухомості Вортекс - 14% акцій; Бізнес-група Брінкфорд - 50% (ще 50% належать Давиду 
Жванії); Компанія Юністіл; Запорізький абразивний комбінат; Криворізький турбінний 
завод Констар; Бахчисарайський комбінат Будіндустрія. Зв'язок з офшорними компаніями: 
Steuermann Investitions Und Handelsgesselschaft (Австрія) - постачання урану з Казахстану на 
Схід ГЗК; Wargrave Trading LLP (Англія) - фінансові відносини зі Схід ГЗК; Dallas Fuel SA 
(Панама) - фінансові відносини зі Схід ГЗК; Bradcrest Investment (Панама) - отримувала 
відрахування від Skoda JS, постачала обладнання на Енергоатом; Bollwerk Finanzierungs-Ung 
Industriemanagement AG - (Австрія) - посередник для експорту продукції Об'єднаної гірничо-
хімічної компанії; Antra GMBH (Австрія) - поставка газу на Одеський припортовий завод. 
Зв'язок із державними компаніями: НАЕК Енергоатом - через голову Юрія Недашковського 
та компанії-посередники; ДП Одеський припортовий завод - через екс-голову наглядової 
ради Сергія Перелому і компанії-посередники; ПАТ Об'єднана гірничо-хімічна компанія - 
через екс-голову Руслана Журила і компанії - посередники; ДП Схід ГЗК (Східний гірничо-
збагачувальний комбінат) - через компанії-посередники. Нагадаємо, 20 квітня НАБУ 
затримало Мартиненка у справі про розтрату $17,28 млн на держпідприємстві Східний ГЗК 
під час поставок уранового концентрату з Казахстану. Сам Мартиненко заперечує всі 
звинувачення проти себе. 22 квітня Солом'янський суд Києва обрав для екс-нардепа 
запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Його взяли на поруки нардепи Віктор 
Пинзеник, Вадим Підберезняк, Андрій Тетерук (всі від Народного фронту), а також міністр 
молоді та спорту Ігор Жданов. 26 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
оскаржила рішення слідчого судді Солом'янського райсуду Києва про обрання запобіжного 
заходу Мартиненку. Більше про справу Миколи Мартиненка читайте у свіжому номері 
журналу Новое время №16 від 28 квітня 2017 року 
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Рубинский покидает должность президента 

инвесткомпании EastOne 
28.04.2017 

Генеральный директор-президент инвестиционно-консалтинговой 
компании EastOne Кирилл Рубинский написал заявление об увольнении. 
Об этом сообщает портал delo.ua 

"Уходит с 1 мая", - сказал источник Delo.UA, знакомый с деятельностью компании. "У 
Рубинского истекает срок контракта", - подтвердили Delo.UA в пресс-службе EastOne. 
Однако отказались раскрыть детали. Напомним, Кирилл Рубинский был назначен на эту 
должность в июле 2012 года. С октября 2003 г. Кирилл Рубинский был старшим партером и 
первым вице-президентом инвестиционной группы "Промышленные Инвесторы" — одной 
из ведущих российских частных инвестиционных компаний. С 2005 г. являлся членом, а 
затем, с ноября 2011 года - председателем совета директоров транспортной группы FESCO 
("Дальневосточное морское пароходство"). С 2003 по 2012 г. был членом Совета директоров 
всех основных компаний, которые принадлежат и управляются группой "Промышленные 
Инвесторы". Группа EastOne - международная инвестиционно-консалтинговая группа, 
предоставляющая услуги в сфере стратегического и инвестиционного управления. Группа 
создана в 2007 году Виктором Пинчуком. Портфель под мандатом EastOne охватывает 
более 20 бизнесов и широкомасштабных проектов, в том числе трубно-колесную компанию 
Интерпайп, медиаактивы (телегруппа StarLightMedia, объединяющая телеканалы Новый, 
ICTV, CTБ, а также спутниковый телеканал QTV и музыкально-развлекательные каналы М1 
и М2), Банк Кредит Днепр и другие. EastOne зарегистрована в Великобритании с 
представительствами в Киеве и Днепропетровске. 
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Нацдепозитарий получил прибыль  
за квартал 

27.04.2017 
В январе-марте Национальный депозитарий (НДУ) увеличил чистую 

прибыль в 3 раза до 5,431 млн гривен, по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года (1,776 млн гривен).  

Прибыль НДУ составила 5,4 млн гривен, тогда как в 1 квартале 2016 года 
финансовое учреждение сработало с прибылью 1,8 млн гривен. Активы НДУ по состоянию 
на 1 апреля составили 126,6 млн гривен, собственный капитал - 105,2 млн гривен. На конец 
квартала в НДУ работает 116 сотрудников (на 1 января - 120). НДУ создан в 1999 году. 
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В Украине увеличились объемы торгов  
на фондовом рынке 

29.04.2017 
Общий объем торгов на организованном фондовом рынке в марте 

2017 года составил 22,7 млрд грн. По сравнению с мартом 2016 г., объемы 
торгов увеличились почти на 4,2 млрд грн за счет ОВГЗ. 

Как сообщили в НКЦБФР, биржевые контракты заключались на 7 из 8 фондовых 
бирж. Более 90% общего объема торгов происходило на ФБ «Перспектива» и ФБ «ПФТС», за 
счет торгов с ОВГЗ. Организованный рынок по структуре объемов торгов в разрезе 
финансовых инструментов оставался рынком государственных облигаций (98%). 
Количество биржевых контрактов увеличилось на 44% по сравнению с февралем 2017 года 
на фоне увеличения объемов торгов. Объемы торгов на неорганизованном рынке 
продемонстрировали значительный рост после 3-месячного падения. Крупнейшие сделки 
традиционно были связаны с эмитентами, не имеющими производственных активов и не 
осуществляющими какой-либо производственной деятельности 
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Держкомісії по запасах України та Китаю будуть класифікувати  
корисні копалини для ООН 

24.04.2017 
Українська та китайська сторони спільно працюватимуть над 

удосконаленням міжнародної класифікації запасів корисних копалин. Про 
це повідомляє прес-служба Держгеонадр України. 

 
Такої домовленості досягли у рамках підписання меморандуму про співпрацю між 

Державною службою геології та надр України, Державною комісією по запасах України та 
Центром оцінки запасів і ресурсів корисних копалин Міністерства земель і ресурсів 
Китайської народної республіки. Зазначимо, йдеться про класифікацію запасів і ресурсів 
корисних копалин двох країн у співставленні з рамковою класифікацією Організації 
Об’єднаних Націй та міжнародними системами управління мінеральними ресурсами. У 
рамках меморандуму українська та китайська сторони обміняються досвідом щодо 
оптимізації національних класифікацій двох країни. «Розвиток мінерально-сировинної бази 
України є запорукою для її сталого економічного розвитку. Тому належний облік та 
раціональне використання наявної ресурсної бази – одне з головних завдань Держгеонадр. 
Співпрацю з Китаєм ми вважаємо перспективною і важливою для обох сторін. Також це 
створення фундаменту для майбутніх спільних проектів», – коментує зустріч керівник 
Держгеонадр Микола Бояркін. Генеральний директор Центру оцінки запасів і ресурсів 
корисних копалин Міністерства земель і ресурсів Китаю Чжан Давеі висловив свою подяку 
українській стороні за початок співпраці та організацію зустрічі. У свою чергу голова 
Держкомісії по запасах корисних копалин України Георгій Рудько зазначив, що тривимірна 
система рамкової класифікації ООН-97 успішно введена в Україні і практично 
використовується при геолого-економічній оцінці родовищ. Зараз Україна переходить до 
рамкової класифікації ООН-2009. 
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В Україні буде запроваджено європейську систему  
моніторингу та звітності парникових газів 

24.04.2017 

Мінприроди за підтримки Світового Банку зараз веде активну роботу 
щодо впровадження ефективної системи моніторингу, звітності та 
верифікації викидів парникових газів в Україні (МЗВ).  

Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час 
робочої зустрічі,  присвяченої питанням виконання міжнародних зобов’язань України щодо 
зміни клімату та впровадження ринкових механізмів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС 
про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Міністр зазначив, 
що для початку в Україні має бути створена якісна система моніторингу, звітності та 
верифікації парникових газів, яка б дозволила визначити реальні обсяги викидів 
парникових газів та стала основою для створення національної системи торгівлі квотами 
на викиди парникових газів. «Національна система торгівлі квотами на викиди парникових 
газів стане для України абсолютно новим інструментом реалізації державної політики в 
сфері зміни клімату. Тому для нас є важливою міжнародна підтримка та досвід інших країн  
щодо впровадження національного ринку торгівлі квотами на викиди парникових газів. Це 
європейські принципи реалізації кліматичної політики», -  пояснив Остап Семерак. 
Водночас він підкреслив, що без належної системи моніторингу парникових газів в Україні 
навряд чи вдасться створити справжній національний ринок торгівлі квотами. Тому 
Мінприроди зараз розробляє пакет правових, методологічних та технічних рішень, 
необхідних для впровадження та забезпечення функціонування системи моніторингу та 
звітності парникових газів у відповідності до вимог  європейського законодавства. «Вже на 
кінець 2017 року ми плануємо винести на розгляд Уряду та Парламенту Закон України “Про 
систему моніторингу, звітності та верифікації парникових газів”, - розповів Остап Семерак.  
Він припустив, що на створення та реалізацію системи моніторингу, звітності та 
верифікації викидів парникових газів Україні знадобиться не більше 3 років і опісля можна 
буде говорити  про створення національної системи торгівлі парниковими газами.  

 

Читати повністю >>> 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Ігор Насалик провів зустріч зі Спеціальним представником і координатором з 
міжнародних енергетичних питань Держдепартаменту США 

26.04.2017 
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик 

поінформував про ситуацію в енергетичному секторі та досягнутий прогрес 
у реалізації реформ.  

 
 

 

Зокрема у контексті виконання зобов’язань в рамках Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС, а також положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 
Розроблення та прийняття важливих законів, таких як «Про ринок природного газу», «Про 
ринок електричної енергії» та про НКРЕКП дасть змогу реалізувати завдання щодо 
гармонізації законодавства у сфері енергетики до норм ЄС та призведе до створення 
конкретних та чітких правил в енергетичному просторі. Також Міністр повідомив про 
поточні невідкладні завдання, які стоять перед Міністерством, зокрема щодо прийняття 
Енергетичної стратегії України до 2035 року, завершення процесу реструктуризації НАК 
«Нафтогаз України», реформування вугільної галузі та переоснащення ТЕС, впровадження 
корпоративного управління державних підприємств, посилення кібербезпеки 
енергетичних об’єктів України та ін. Міністр подякував пані Уорлік за багаторічну 
підтримку в підготовці до опалювальних сезонів та зауважив, що рекомендації 
американських експертів були дуже корисними та дозволили пройти зазначені періоди без 
шкоди для населення навіть в умовах надзвичайних заходів. Пані Уорлік підкреслила 
істотний прогрес України у реформуванні енергетичного сектору з метою зміцнення 
енергетичної незалежності та енергетичної безпеки не тільки України, а й регіону Східної 
Європи. Американська сторона запевнила у подальшій підтримці ініціатив Міністерства, 
зокрема щодо диверсифікації постачань ядерного палива та вугілля антрацитової групи, 
продовження будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 
Також пані Уорлік запевнила, що є надійним партнером України в питанні безпеки 
постачання природного газу до країн Європи та висловила підтримку позиції України щодо 

наслідків реалізації проектів «Північний потік-2», «Турецький потік» та «OPAL». … 
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Энергетики и коммунальщики профинансируют  
НКРЭКУ на 400 млн грн 

28.04.2017 
Национальная комиссия, осуществляющая государственное 

регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 
утвердила плановый размер отчислений за регулирование рынков от 
частников рынков на 2018 год - около 400 млн грн.  

Такое решение приняли члены комиссии 28 апреля 2017 года. По закону комиссия 
самостоятельно утверждает план  отчислений за регулирование рынков. В 2018 году она 
установила отчисления на уровне 0,065% чистого дохода участника рынка за предыдущий 
квартал. Согласно закону об НКРЭКУ максимальная ставка - до 0,1% чистого дохода 
участника за предыдущий квартал. Для расчета ставки отчислений на работу комиссии на 
2018 г, НКРЭКУ проанализировала данные о чистом доходе участников рынков энергетики 
и коммунальных услуг. В частности, суммарный чистый доход участников рынков в 2016 г. 
составил 671,08 млрд грн. Исходя из плановой потребности финансирования в 2018 году, 
комиссия рассчитала проект бюджета - 398,513 млн грн. Из них - 313,5 млн грн должны 
направить на зарплату сотрудников, 68,9 млн грн - на выплату налогов, 3,5 млн - на 
развитие, а 2,5 млн - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей. Согласно штатному 
расписанию НКРЭКУ, бюджет рассчитан на 600 штатных сотрудников. Однако по 
состоянию на 1 января 2017 года, в комиссии работали 464 сотрудника. Бюджет регулятора 
на 2016 год составил 52,2 млн грн, из которых 40,259 млн грн это зарплата, начисления на 
оплату труда - 8,925 млн грн. А среднемесячная зарплата сотрудников составляла около 5,6 
тыс. грн. Закон об НКРЭКУ предусматривает, что работа комиссии финансируется из 
специального фонда, в который будут поступать взносы участников рынков энергетики и 
коммунальных услуг. НКРЭКУ самостоятельно разрабатывает проект своего бюджета и 
согласовывает его в комитете Верховной Рады по вопросам бюджета. В комиссии отмечают, 
что финансирование работы НКРЭКУ за счет участников рынка возможно после изменений 
в Бюджетном кодексе Украины: в частности, статей, которые определяют доходы и 
затраты специального фонда госбюджета и процесс формирования проекта бюджета.  
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Суд обрав запобіжний захід директору  
"СхідГЗК" 

26.04.2017 
Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід для генерального 

директора компанії "СхідГЗК" Олександра Сорокіна, передає 
кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. 

Суд призначив йому домашній арешт з 22.00 до 6.00. Він має здати усі паспорти і 
носити електронний браслет. Прокуратура просила для гендиректора запобіжний захід 
"СхідГЗК" у вигляді тримання під вартою. На суд підтримати підозрюваного прийшов, 
зокрема, голова комітету ВР з регламенту Павло Пинзеник. Як відомо, голова комбінату 
фігурує у справі нардепа Миколи Мартиненка. Підозру Сорокіну працівники НАБУ 
оголосили 24 квітня. 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали двох осіб - 
екс-депутата Миколу Мартиненка та його спільника Сергія Перелому за підозрою у 
створенні злочинної організації та привласненні та розтраті майна, через що ДП "СхідГЗК" 
завдано збитків на суму 17,28 млн дол США. За версією слідства, у 2013-2016 роках 
Мартиненко, користуючись службовим становищем, мав причетність до створення 
злочинного угруповання, яке привласнило державні кошти. ДП "Східний гірничо-
збагачувальний комбінат" уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною 
екс-нардепу, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами. Сам Микола 
Мартиненко назвав звинувачення проти нього сфальсифікованими за вказівкою директора 
НАБУ Артема Ситника. У суботу, 22 квітня, суддя Бобровник відпустив з-під варти 
колишнього нардепа Миколу Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох 
міністрів. Своєю чергою у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі запевнили, 
що подадуть апеляцію на рішення суду. 
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Украина снизила потребление  
угля на 40% 

25.04.2017 
Украина снизила потребление каменного угля в марте текущего 

года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,7 
процентов - до 2,860 миллиона тонн, сообщили в Госстате. 

По сравнению с февралем этого года, потребление угля в марте сократилось на 26,1 
процентов. Как сообщалось, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн. В феврале этого 
года потребление угля в Украине сократилась на 13,7% по сравнению с февралем 2016 года 
- до 3,869 миллиона тонн. 
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Украина купит уголь у грузинской  
компании 

25.04.2017 
Компания ООО "Сакнахшири" (Sakhnakhshiri GIG Group) выиграла 

тендер Центрэнерго на поставку 700 тыс. тонн угля. Об этом 
свидетельствуют результаты аукциона. 

Сакнахшири по итогам аукциона предложила поставить уголь за 1,809 млрд гривен 
без учета НДС. Таким образом, в случае утверждения результатов торгов стоимость угля 
"Центрэнерго" составит около 97 долларов/тонна при изначально ожидаемых около 102 
долларов/тонна. Грузинская компания в справке об опыте поставок указала поставки угля 
двум армянским и болгарской компании, а также внутри Грузии – около 300 тыс. тонн 
ежегодно. Компания "Сакнахшири" входит в состав "Грузинской индустриальной группы" 
(GIG),  основателем которой является Давид Бежуашвили, брат экс-министра обороны и 
экс-министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили. Ранее Центрэнерго отменило два 
объявленных в марте-апреле тендера на поставку 700 тыс. тонн угля из-за отсутствия 
предложений и объявило третий. 
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Консультант ЄБРР презентував початковий звіт реалізації  
проeкта корпоратизації Енергоатома 

25.04.2017 
Компанія Deloitte, яку ЄБРР обрав консультантом для «Енергоатому», 

презентувала початковий звіт реалізації проeкта корпоратизації Компанії у 
якому висвітлила основні кроки рeалізації проeкта. 

На презентації президент Енергоатома Юрій Недашковський відзначив важливість 
та перспективи, які відкриває для Компанії корпоратизація. «Зміни давно назріли. 
Енергоатом може функціонувати і в унітарній формі, однак саме корпоратизація відкриває 
для нас багато нових можливостей. В той же час,  зараз на процес корпоратизації 
накладаються законодавчі зміни про створення наглядових рад. Для того, щоб 
гармонізувати ці процеси, необхідно провести  напружену спільну роботи. І сьогодні чудова 
нагода зробити серйозний крок у цьому напрямку», - зазначив президент Енергоатома. Над 
підготовкою проекту початкового звіту консультанти працювали 2 місяці. Рeалізація 
проeкту передбачає здійснeння 39 основних заходів, які будуть реалізовані в 3 етапи. Уся 
робота консультанта повинна проходити у тісному контакті з усіма зацікавленими 
сторонами, до яких, зокрема, відносяться Кабінет міністрів України, Державна інспекція з 
ядерного регулювання, кредитори та Міжнародна агенція атомної енергетики (МАГАТЕ). 
Перший етап полягає в огляді та оцінці існуючої в Україні законодавчої бази. Одним з 
основних питань на цьому етапі є виконання Постанов КМУ № 142 та № 143, які стосуються 
нових вимог до управління державними унітарними підприємствами, Наказу Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України №248, що передбачає розробку проекту 
Статуту «Енергоатому» у новій редакції у відповідності з  умовами кредитної угоди між 
НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР. На другому етапі планується складання «Дорожньої карти» 
корпоратизації «Енергоатома», проведення аналізу та проектування ефективної 
організаційно-управлінської корпоративної структури, визначення та узагальнення прав і 
зобов’язань Компанії внаслідок корпоратизації, визначення ролі держави тощо. Третій етап 
полягає в завершальному оформленні питань корпоративного управління, в тому числі 
ролі та відповідальність правління директорів, затвердження та наділення їх 
повноваженнями, побудові системи фінансового контролю, а також підзвітність  
керівництва Компанії з урахуванням кращого досвіду та міжнародних стандартів. Крім того 
на завершальному етапі буде здійснена розробка проекту 10-річного плану розвитку 
«Енергоатома» в розрізі  управління фінансами, залучення довгострокового капіталу та 
управління  грошовими коштами. 
 

Читати повністю >>> 
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Украина начала строительство хранилища  

отработанного ядерного топлива 
27.04.2017 

В Украине стартовало строительство хранилища отработанного 
ядерного топлива. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов 
Остап Семерак. 

Как сообщает пресс-служба министерства, на сегодня уже завершено 
проектирование ЦХОЯТ и начато строительство подъездного железнодорожного пути к 
хранилищу, на территории которого было проведено радиационное исследование 
земельных участков. "Как и год назад, я считаю, что это – важнейший проект для Украины. 
Этот объект обеспечит безопасное хранение отработанного топлива в течение длительного 
периода. Сегодня отработанное топливо находится на хранении в России", – заявил 
О.Семерак.  По его мнению, данное строительство позволит не только экономить деньги из 
государственного бюджета, но и утвердить независимость Украины от Российской 
Федерации, поскольку Украина ежегодно платит около 200 млн долл. России за хранение 
отработанного ядерного топлива. "Построив собственное хранилище, Украина уже через 
несколько лет может его окупить", – резюмировал О.Семерак. 
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Westinghouse в 2017 г. поставит "Энергоатому"  
шесть партий ядерного топлива 

27.04.2017 
Westinghouse Electric Sweden в 2017 г. поставит НАЭК "Энергоатом" 

шесть партий ядерного топлива для АЭС Украины, сообщил временный 
президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Хосе 
Эметерио Гутьеррес. 

"В 2017 году Westinghouse впервые поставит в Украину шесть партий топлива. 
Планируется, что будет поставляться по шесть загрузок до 2020 года. По крайней мере, так 
прописано в контракте", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Гутьеррес 
напомнил, что Westinghouse расширил мощности по производству ядерного топлива на 
своем заводе в Швеции для реакторов типа ВВЭР, что позволило Украине увеличить 
диверсификацию поставок. "Также мы инвестировали в наш завод в США, чтобы он мог 
поставлять детали на шведский завод. В общем сложности эти инвестиции составили $20 
млн. Теперь мы готовы поставлять больше топлива в Украину, но окончательное решение, 
покупать ли больше топлива Westinghouse, - за украинским правительством", - отметил он. 
По его словам, недавние проверки работы ТВС-WR на Южно-Украинской АЭС прошли 
успешно. "Уже очевидно, что топливо Westinghouse работает в Украине очень хорошо: 
последняя инспекция на Южно-Украинской АЭС на прошлой неделе это показала. Это 
хорошая новость для "Энергоатома", который знает, что Westinghouse - хороший и 
надежный поставщик", - подчеркнул CEO. В свою очередь, президент НАЭК "Энергоатом" 
Юрий Недашковский подтвердил агентству намерения компании в текущем году купить 
шесть партий ядерного топлива Westinghouse. "Шесть партий мы планируем в этом году 
закупить. "Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются 
графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на 
продление срока ремонта службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем 
загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК. Ранее Westinghouse Electric 
Company заявил, что начавшаяся в конце марта процедура банкротства никак не повлияет 
на выполнение обязательств компании по производству и поставке топлива на атомные 
электростанции в регионах Азии и EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки). 
Банкротство связано с превышением стоимости строительства блоков АЭС в США. 
Заявление о банкротстве подано для защиты остальных направления бизнеса 
Westinghouse, чтобы они продолжили свою работу в нормальном режиме. Как сообщалось, с 
целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС 
"Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 г. начал реализацию проекта квалификации 
ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse 
Electric Sweden коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 гг. свежим ядерным 
топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 
2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. … 
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕС & ТЕЦ 

ФГИ ввел одного представителя в  
набсовет Киевэнерго 

26.04.2017 
Акционеры ПАО "Киевэнерго" на собрании 25 апреля обновили 

наблюдательный совет "Киевэнерго", введя в его состав представителя 
Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрия Попова. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), свои места в НС "Киевэнерго" 
сохранили экс-глава Минтопэнерго Украины Иван Плачков, как акционер общества, а 
также представители ДТЭК Дмитрий Сахарук (гендиректор ООО "ДТЭК Энерго"), Алексей 
Поволоцкий (руководитель департамента по корпоративному управлению ООО "ДТЭК"), 
Сергей Куриленко (директор по генерации электроэнергии "ДТЭК Энерго"). Кроме того, в 
совет вошел и.о. директора по дистрибуции и сбыту электроэнергии "ДТЭК Энерго" Иван 
Гелюх вместо занимавшего эту должность Игоря Маслова (переведен на должность 
руководителя офиса стратегических проектов "ДТЭК Энерго"). Из состава совета выведен 
директор по коммерческой деятельности "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко. "Киевэнерго" 
эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за 
исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций 
"Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.  
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ДТЭК переводит Приднепровскую ТЭС на газовый уголь и  
готовит проект по Криворожской ТЭС 

27.04.2017 
Энергохолдинг ДТЭК переводит два блока на Приднепровской ТЭС 

с антрацита на газовый уголь и готовит налогичный проект для 
Криворожской ТЭС. Об заявил глава холдинга Максим Тимченко. 

Как объяснил в интервью "Экономической правде" Тимченко, ДТЭК отказывается от 
потребления дефицитного антрацита и переводит свои станции на уголь марки "Г", 
который добывается на шахтах холдинга. В частности, восвремя последней встречи с 
владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым обсуждался вопрос увеличения добычи "газового" 
угля на собственных шахтах. "Последний контакт был вчера (20 апреля - ред.) по 
результатами поездки в "Добропольеуголь". Я был там два дня. Мы сейчас выстраиваем 
всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки "Г", чтобы заменить антрацит, 
потерянный на Донбассе", - сказавТимченко. По его оценке, для увеличения добычи только 
по Доброполью в 2017 г. - свыше 1 млрд грн. "ДТЭК переходит на марку "Г". У нас на 
следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на 
Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и до отопительного сезона мы переведем два 
этих блока", - сказал Тимченко. По словам гендиректора, всю Приднепровскую ТЭС 
переведет на газовый уголь до начала отопительного сезона, а проект по Криворожской 
ТЭС еще просчитывают. "Я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это 
будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а 
половину оставить на антраците", - добавил Тимченко. Отметим, что до утраты контроля 
на антрацитовыми шахтами в Донецкой и Луганской областях (в марте 2017 года), в ДТЭК 
утверждали, что переводить станции на газовый уголь не только не целесообразно, но и 
опасно. Например, руководитель департамента по производству дирекции по генерации 
"ДТЭК Энерго" Александр Нагорский указывал на взрывоопасность угля марки Г на всех 
этапах его использования: от приготовления к сжиганию до хранения на складе. "В 2011 
стоял вопрос наоборот - менять наши газовые котлы на антрацит. Мы обратились в 
Харьковское центральное конструкторское бюро и нам посчитали, что надо было поменять 
порядка 35% элементов котла. Сейчас может произойти похожая картина. Нужно 
выполнить тепловой расчет, полностью изменить конфигурацию системы 
пылеприготовления. Это не целесообразно, так как каждый котел проектируются на 
довольно узкую гамму углей", - утверждал Нагорский. В ДТЭК считали, что для перестройки 
котлов на газовый уголь станции нужно остановить минимум на полгода. А поскольку 
Криворожская ТЭС является крупнейшим источником электроэнергии в области, ДТЭК 
считал ее остановку невозможной. Однако, из-за отсутствия антрацита, Приднепровская 
ТЭС остановилась 6 апреля, а Криворожская ТЭС - 11 апреля 2017 года. ДТЭК потребляет 
преимущественно уголь с собственных шахт, а также покупает марку Г на шахтах Львовско-
Волынского угольного бассейна. В 2016 году компании пришлось законтрактовались 
партию газового угля в Польше - 130 тыс. тонн для Добротворской и Бурштынской 
станций, работающих в западной Украине, и 79 тыс. тонн антрацита из ЮАР для 
Приднепровской станции. 
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ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" в I кв.-2017г получило  
чистую прибыль 172,2 млн грн. 

28.04.2017 
Энергогенерирующая компания ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" 

(Запорожье) в январе-марте 2017 года получила чистую прибыль 172,22 
млн грн против 528,404 млн грн чистого убытка годом ранее. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за 
первый квартал возрос на 58,6% (на 1 млрд 400,62 млн грн) – до 3 млрд 790,884 млн грн. 
Валовая прибыль составила 856,058 млн грн против 315,742 млн грн валового убытка в 
яеваре-марте-2016. Производство электроэнергии "ДТЭК Днипроэнерго" за три месяца 
2017 года увеличилось на 4,7% (на 109,87 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года – до 2 млрд 433,735 млн кВт-ч. В 2016 году "ДТЭК Днипроэнерго" 
получило чистую прибыль 2 млрд 284,367 млн грн против 4 млрд 24,248 млн грн чистого 
убытка в 2015-м. Чистый доход генкомпании в прошлом году возрос в 1,9 раза (на 6 млрд 
839,054 млн грн) по сравнению с 2015 г. – до 14 млрд 137,011 млн грн. Валовая прибыль 
составила 2 млрд 598,21 млн грн против 2 млрд 531,109 млн грн валового убытка в 2015-м. 
Отпуск электроэнергии "ДТЭК Днипроэнерго" в 2016 г. возрос на 29,9% (на 2 млрд 688,767 
млн кВт-ч) по сравнению с 2015 г. – до 11 млрд 676,883 млн кВт-ч. ПАО "ДТЭК 
Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, владеет и 
эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС 
суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций 
"Днипроэнерго", государство – 25% акций. 
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Комітет кредиторів "Центренерго" ініціював  

санацію компанії 
28.04.2017 

Комітет кредиторів "Центренерго" на засіданні 27 квітня ухвалив 
рішення щодо доцільності введення процедури санації державної 
енергогенеруючої компанії. Про це повідомляє epravda.com.ua 

Відповідну інформацію "Українським новинам" підтвердив арбітражний керуючий 
"Центренерго" Євген Луговський. "27 квітня комітет кредиторів насправді вирішив, що 
наступною процедурою в банкрутстві "Центренерго" буде процедура санації. Комітет 
кредиторів тепер може звернутися в суд з такою заявою", - зазначив він. Зі слів 
Луговського, комітет кредиторів складається з 3 юридичних осіб. "Це три юридичні особи, 
називати їх я б не хотів", - додав він. Арбітражний керуючий зазначив, що сумарні 
підтверджені кредиторські вимоги до "Центренерго" становлять 136 млн гривень, ще 20 
млн гривень оскаржуються в судах. Справу про банкрутство "Центренерго" було відкрито 
Господарським судом Києва ще 9 лютого 2004 року за заявою ДП "Ровенькиантрацит". В 
2015 році активно проводилася скупка прав вимоги боргу з "Центренерго" компаніями 
"Легіст-Інвест" і "Баланс Груп". За даними ЗМІ, контрольні голоси в комітеті кредиторів 
належать компаніям, що входять у сферу впливу екс-депутата Верховної Ради й екс-голови 
правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Як 
повідомлялося, Фонд держмайна планує провести приватизацію "Центренерго" в 2017 році. 
"Центренерго" за даними співрозмовників "Української правди" входить в орбіту впливу 
Ігоря Кононенка. У серпні 2016 року заступником голови наглядової ради "Центренерго" 
був призначений Олександр Візір, який працював помічником Кононенка. Сам Кононенко 
заперечує будь-яку причетність до неформального кураторства "Центренерго". Відзначимо, 
в 2016 році "Центренерго", за МСФЗ, збільшила чистий прибуток в 17,7 разу з 21,856 млн 
гривень до 386,687 млн гривень. До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська 
(Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), 
сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної 
встановленої потужності України. На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю 
від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків - вугільні, а 5 призначені для використання 
газомазутного палива. 78,289% акцій компаній належить державі в особі Фонду 
державного майна. 
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС 

 
ПАТ «Укргідроенерго» уклало контракти з ПАТ «Турбоатом» та  

ДП «Електроважмаш» на 1,6 млрд грн 
26.04.2017 

26 квітня 2017 року ПАТ "Укргідроенерго" уклало контракти з ПАТ 
"Турбоатом" і державним підприємством "Завод "Електроважмаш" на 
виготовлення, поставку і монтаж обладнання. 

"Турбоатом" поставить насос-турбіни, а "Електроважмаш" - гідрогенератор-двигун 
для будівництва гідроагрегату №4 Дністровської ГАЕС. Проект будівництва гідроагрегату 
№4 Дністровської ГАЕС розроблено на виконання програми розвитку гідроенергетики 
України на період до 2026 року та затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16 березня 2017 року № 164-р. Сума контрактів з ПАТ "Турбоатом" склала 997 
млн грн, ДП "Завод "Електроважмаш" - 571 млн грн. Реалізація контрактів запланована на 
2017 – 2020 роки. Введення в дію четвертого гідроагрегату Дністроської ГАЕС дозволить 
збільшити установлену потужність Дністровської ГАЕС на 324 МВт в турбінному режимі та 
на 421 МВт в насосному режимі. У результаті виробіток електроенергії сягне 768 млн. кВт. 
год на рік. Загалом на Дністровській ГАЕС планується пустити в дію сім гідроагрегатів 
загальною потужністю 2268 МВт в турбінному режимі та 2947 МВт в насосному режимі. 
"Турбоатом" і "Електроважмаш" поставляли обладнання для реалізації проекту 
будівництва першої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів. На сьогодні всі 
гідроагрегати працюють у штатному режимі. "Вітчизняне обладнання зарекомендувало 
себе як винятково якісне і надійне. Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року - це 
потужний локомотив розвитку вітчизняної промисловості. Забезпечуючи реальну 
енергетичну незалежність, ми, водночас, завантажуємо національне виробництво 
(включаючи десятки підприємств-суміжників), створюємо тисячі робочих місць на 
високотехнологічних виробництвах у нас в країні", - зазначив Ігор Сирота, генеральний 
директор ПАТ "Укргідроенерго".  Відзначимо, Дністровська ГАЕС є одним з найбільших 
енергетичних об’єктів, який реалізується в Україні. Станція акумулює енергію в нічний час, 
коли навантаження на енергосистему значно знижується, та видає електроенергію під час 
пікових навантажень на мережу. Завдяки збільшенню потужності Дністровської ГАЕС, 
необхідної для регулювання графіка навантажень і перетікань в енергосистемі України, 
додатково отримується економія палива для ТЕС за рахунок більш оптимальних режимів 
роботи енергоблоків ТЕС, а також значна економія природного газу за рахунок зменшення 
кількості пусків енергоблоків ТЕС, що беруть участь в добовому регулюванні 
енергоспоживання. 
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Брати Дубневичи відкрили сонячну  
електростанцію на Львівщині 

30.04.2017 
У Яворівському районі Львівщини 28 квітня відкрили першу чергу 

нової електростанції Озерна, потужністю 9,9 МВт. Про це повідомляє 
Zahid.net, передає epravda.com.ua 

Власниками нового об’єкту є ТзОВ Ліг Агро, яку пов’язують з народними депутатами 
Ярославом та Богданом Дубневичами. Вони також були присутні на відкритті. За словами 
директора ЛігАгро Олександра Гирича, електростанція розміщується на території 14,62 га. 
На ній встановлено 37 500 фотоелектричних модулів JASolar, китайського виробництва. 
Очікується, що електростанція вироблятиме близько 11 000 000 кВт/год на рік. Компанія 
продаватиме електроенергію за зеленим тарифом держпідприємству Енергоринок. 
Вартість будівництва Озерної склала понад 10 млн доларів. Кошти залучили від 
латвійського Балтінвест Холдингу. В майбутньому власники бізнесу планують ввести в 
експлуатацію ще дві черги електростанції. Відомо, що компанія взяла у довготермінову 
оренду земельну ділянку у Залузької сільради, площею 41,7 га. Як відомо, низка пов’язаних 
із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з 
братами, виграють мільйонні тендери на УЗ. Брати Дубневичі вказали в своїх електронних 
деклараціях на двох - 700 мільйонів готівкою. 
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Нафтогаз перерахує до бюджету 13,2 млрд грн  
дивідендів 

26.04.2017 
Уряд ухвалив рішення про затвердження річного звіту публічного 

акціонерного товариства “НАК “Нафтогаз України” та висновку 
незалежного аудитора, яким виступила компанія “Делойт” в Україні. 

Згідно рішення, НАК “Нафтогаз України” спрямує 50% чистого прибутку за 2016 рік 
на виплату дивідендів, а саме - 13,2 млрд грн. Водночас, 5% чистого прибутку (1,3 млрд грн) 
буде спрямовано до резервного капіталу, а 45% чистого прибутку (11,9 млрд грн) - на 
розвиток. Виплата дивідендів має відбутися не пізніше 30 червня 2017 року. Відзначимо, за 
результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 
млрд гривень, а розмір статутного капіталу "Нафтогазу" збільшився до 190,15 млрд 
гривень. Нагадаємо, Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за згодою її членів 
став Пол Уорвік, змінивши на цьому посту звільнену за власним бажанням Юлію Ковалів. 
Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, Уорвік був обраний головою наглядової ради на 
позачерговому засіданні ради 21 квітня. Раніше він обіймав посаду заступника глави 
наглядової ради "Нафтогазу", є незалежним членом наглядової ради. Як повідомляв УНІАН, 
3 квітня Юлія Ковалів, яка обіймала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу" з квітня 
2016 року, написала заяву про припинення своїх повноважень за власним бажанням. У 2016 
році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств 
при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів 
наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Пола Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від 
держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. 
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Природные ресурсы в 2016 г. увеличило  

чистую прибыль на 26.3% 
21.04.2017 

ЧАО "Природные ресурсы", одна из крупнейших газодобывающих 
компании страны, в 2016 г. увеличило чистую прибыль на 26,3% (на 
166,491 млн грн) по сравнению с 2015 г. – до 799,887 млн грн. 

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый 
доход в прошлом году уменьшился на 7,6% (на 137,729 млн грн) – до 1 млрд 679,991 млн 
грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 19,7% (на 180,694 млн грн) – до 1 млрд 
97,447 млн грн. "Природные ресурсы" в 2016 году уплатило 371,858 млн грн рентных 
платежей против 721,75 млн грн – в 2015-м. "Природные ресурсы" разрабатывает 
Луценковское газоконденсатное месторождение в Полтавской области. По итогам 2016 
года компания сократила добычу газа на 13,2% (на 35,664 млн куб. м) по сравнению с 2015 
годом – до 234,06 млн куб. м, газоконденсата – на 11,3% (на 5,206 тыс. тонн), до 40,879 тыс. 
тонн. Кипрской Geo-Alliance Oil-Gas Public Limit принадлежит 99,988% "Природные 
ресурсы". "Гео Альянс" располагает 16 специальными лицензиями и контролируется 
Виктором Пинчуком. В группу, помимо ЧАО "Природные ресурсы", входит ООО "Восточный 
геологический союз". В 2016 году "Гео Альянс" снизил добычу газа на 9,2% (на 25 млн куб. 
м) по сравнению с 2015 годом – до 246 млн куб. м, нефти с газоконденсатом – на 7,8% (на 4 
тыс. тонн), до 47 тыс. тонн. 
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Державні геологи на три дні пропустили строк позову  
до «Голден Деррік» Фукса по боргу 3 млн 

 
25.04.2017 

Суд відхилив позов ДП «Чернігівнафтогазгеологія» НАК «Надра 
України» (ДП «ЧНГГ») до ТОВ «Голден Деррік» про стягнення 3,01 млн 
грн. боргу. Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва. 

З матеріалів судової справи відомо, що в листопаді 2011 року ДП «ЧНГГ» та «Голден 
Деррік» уклали договір про будівництво розвідувальної свердловини №202 Сорочинського 
ГКР. Будувати повинно було держпідприємство, а фірма обіцяла прийняти та оплатити 
роботи. Згідно підписаних в 2011-2012 роках актів здачі-прийняття робіт, вартість 
свердловини виявилася 10,09 млн грн. В останній день 2013 року директори та головні 
бухгалтери ДП «ЧНГГ» та «Голден Деррік» підписали акти звірки взаємних розрахунків 
станом на 13 січня 2014 року. Цим документом фірма визнала, що заборгувала за виконані 
роботи 3,01 млн грн. Але борг так і не було виплачено. Суд встановив, що строк позивної 
давності в цій справі сплив 13 січня 2017 року. За день до його закінчення 
держпідприємство відправило поштою позов, який суд отримав вже 16 січня. На думку суду, 
строк позову було пропущено на три дні, а тому в його задоволенні він відмовив. 
Нагадаємо, минулого року «Голден Деррік» через суд відновила дію своїх спецдозволів на 
користування надрами Ново-Диканського родовища в Полтавській області, Попаснянсько-
Самарської ділянки у Дніпропетровській області та Північно-Перещепинської ділянки в 
Харківській області. Це співпало з повідомленнями ЗМІ, що новим власником кіпрської 
Hartlog Limited, якій належить 67% «Голден Деррік» і яка ранішще була близька до екс-
міністрів часів президентства Віктора Януковича – Едуарда Ставицького та Миколи 
Присяжнюка, став російський підприємець Павло Фукс. На початок цього року структури 
Фукса також викупили у Ставицького 22,5% ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння», а у лідера 
«Опозиційного блоку» Юрія Бойко та його бізнес-партнерів повністю ТОВ «ДВ 
«Нафтогазовидобувна компанія» та 51% ПАТ «Девон». За даними програми «Схеми», в кінці 
минулого року Фукс прибув приватним літаком до Києва, де його зустрів автомобіль 
Григорія Суркіса, якого разом з його старшим братом Ігорем ЗМІ називають наближеними 
до першого голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка по проектах в енергетиці. 
Фукс відомий також і іншими зв’язками з українськими політиками. Позаминулої зими він 
взяв участь у прогулянці мерів Харкова Геннадія Кернеса та Києва Віталія Кличка. У свою 
чергу Кернес раніше гуляв на весіллі доньки Фукса у Франції.  
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Укргазвидобування у 2017 році на 60% планує  
збільшити обсяги буріння 

25.04.17 
ПАТ «Укргазвидобування» – найбільша в Україні газовидобувна 

компанія – у 2017 році планує на 60% збільшити обсяги буріння, 
порівняно з 2016 роком, до 320 тис. м. 

Зокрема, 240 тис. м. компанія планує виконати за рахунок власного бурового 
підрозділу Укрбургаз, решту – за рахунок зовнішнього підрядника. Укргазвидобування 
планує за 2017-2018 р. модернізувати 32 бурові установки Укрбургазу, що дозволить 
підвищити їхню швидкість буріння до 400-500 м на місяць з нинішніх 300 метрів. Крім 
цього, компанія планує закупити до 2020 р. близько 30 нових бурових верстатів. «Минулого 
року силами нашої філії Укрбургаз ми пробурили близько 70 свердловин. Наша програма 
«20/20» передбачає суттєве збільшення власного видобутку газу у 2020 р. Для виконання 
цієї програми нам потрібно збільшувати обсяги буріння, тому вже у цьому році маємо на 
меті вийти на 100 свердловин», – зазначив голова правління ПАТ «Укргазвидобування» 
Олег Прохоренко. Нагадаємо, 19 квітня посол США в Україні Марі Йованович відвідала 
виробничі об’єкти ПАТ «Укргазвидобування» у Полтавській області. Візит посла складався з 
відвідин декількох об’єктів:  нової свердловини,  свердловини після КРС та свердловини, 
яка проходить процес інтенсифікації видобутку. Американський дипломат мала на меті 
ознайомитися з енергетичною інфраструктурою України та з прогресом реалізації 
Програми «20/20» зі збільшення власного видобутку природного газу до 20 млрд м³ у 2020 
р. Держдепартамент США з 2015 р. підтримує реформу та трансформацію компанії «Укргаз-
видобування». В рамках американської допомоги проведено технічний аудит свердловин, 
оцінку бурового обладнання, оцінку наземної інфраструктури, запущено реформу 
закупівельної діяльності та здійснено трансформацію сфери управління персоналом. 
«Україна досягла значних успіхів у реформуванні газової галузі, але попереду ще чимало 
роботи із залучення інвестицій. Зокрема, ще багато зусиль треба докласти у сфері видачі 
нових ліцензій на розвідку та видобуток газу, зниження рентних ставок на видобуток газу і 
повноцінного впровадження закону про ринок природного газу», – підкреслила Йованович.  
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ЧАО «Укрнефтебурение» Хомутынника и Коломойского  
увеличило прибыль в 2 раза 

26.04.2017 
В 2016 г. частное акционерное общество «Укрнефтебурение» 

увеличило чистую прибыль в 2 раза или на 475,152 млн грн, до 960,151 млн 
грн по сравнению с 2015 годом (484,999 млн гривен).  

Данные приведены в годовом отчете компании, составленном по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) и обнародованном в системе раскрытия 
информации НКЦБФР. Доход компании от реализации продукции и предоставления услуг в 
2016 г. увеличился на 54,18%, или на 1 141,081 млн грн до 3 247,039 млн ген, по сравнению 
с 2015 годом. Информацию об объемах добычи углеводородов и их продажи в 2016 г. ЧАО 
не раскрыло. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2016 
ЧАО «Укрнефтебурение» добыло 310,498 млн куб. м природного газа, при этом 2015 по 
данным компании в годовом отчете на НКЦБФР было добыто 241,63 млн куб. м (при таком 
сравнении - рост в 2016 году составил 28,5% или 68,9 млн куб. м). 44,9% акций компании 
принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британскими Ares Systems Ltd, и 
Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V. С июля 
2015 года председателем правления компании «Укрнефтебурение» является бывший 
директор по корпоративному развитию и стратегии нефтедобывающей компании 
«Укрнефть» Михаил Бакуненко. В ноябре 2016 «Укрнефтебурение» заявило о намерении 
участвовать в приватизации крупнейшего производителя аммиака и карбамида Одесского 
припортового завода (ОПЗ, Одесская область), но заявку так и не подало. Да и приватизация 
ОПЗ не состоялась. Как сообщалось ранее, нардеп Хомутынник заявил: «у нас - 50% в 
Deripon Commercial Limited, которая входит в Укрнефтебурение. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

Шуфрич більше не бенефіціар  
"Нафтогазвидобування" 

27.04.2017 
Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Нестор 

Шуфрич продав свій пакет акцій у компанії "Нафтогазвидобування". 
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив глава ДТЕК Максим Тимченко. 

Як зазначив Тимченко, 15% акцій було куплено у компанії Фолукс (Foloux Consulting 
Limited, яка входить в сферу впливу Нестора Шуфрича - Ред.). "Це було по взаємній 
домовленості. Ми віримо в цей бізнес", - підкреслив глава ДТЕК. Нагадаємо, у березні "ДТЕК 
Нафтогаз" придбав додаткові 15% акцій "Нафтогазвидобування", збільшивши свою частку 
в ній до 75%. "Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Миколою Рудьковським у 
партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в 
проекті перейшла Шуфричу. У квітні 2013 року Донбаська паливно-енергетична компанія, 
яка входить до групи СКМ Ріната Ахметова, збільшила частку в "Нафтогазвидобуванні" з 
25% до 50%. У лютому 2016 року нідерландська компанія Salazie B. V. купила 25% акцій 
компанії "Нафтогазвидобування". При цьому, нідерландська "дочка" компанії ДТЕК DTEK 
Oil&Gas B. V. збільшила частку в статутному фонді "Нафтогазвидобування" з 36,64% до 55% 
акцій. Кіпрська компанія Foloux Consulting Ltd скоротила частку в компанії з 25% до 15%, а 
Wolford Holdings Ltd скоротила частку з 16,705% до 0,0001%. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Госгеонедр приостановила спецразрешения "Черноморнафтогаза"  
на Штормовое и Одесское месторождения 

27.04.2017 
 Госгеонедр приостановила действие специальных разрешений 

ПАО "Черноморнафтогаз" на Штормовое и Одесское месторождения из-за 
долга по рентной плате в размере более 160 млн грн. 

"Государственная фискальная служба внесла представление о приостановке 
действия спецразрешений из-за задолженности "Черноморнафтогаза" по рентной плате. 
Госгеонедр обязана приостановить действие спецразрешений", - сказано в сообщении. В 
Госгеонедр добавили, что об отмене спецразрешений речь не идет, они остаются 
действительными. Как сообщалось, в конце марта Верховная Рада Украины в первом 
чтении приняла законопроект №5370, которым до 1 января 2019 года планируется 
установить мораторий на взыскание задолженности с ПАО "Черноморнафтогаз". В марте 
2014 г. в результате оккупации Крыма Россией "Черноморнафтогаз" потерял доступ к 
производственным мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе. В 
настоящее время общество зарегистрировано в Киеве, принимает меры по налаживанию 
хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и 
формированием доказательной базы для международных судов против России. 

 

Читать полностью >>>  
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СП "ПГК" провела перші біржові торги природним газом 
на умовах форвардних контрактів 

27.04.2017 
СП "Полтавська газонафтова компанія" провела перші біржові торги 

природним газом на умовах форвардних контрактів на «Українській 
енергетичній біржі» (УЕБ). 

На торги було виставлено 2 млн куб. м природного газу з дисконтом 200 грн / тис. 
куб м. до опублікованої на офіційному сайті УЕБ середньозваженої ціни на природний газ в 
місяці поставки. Мінімальна прогнозована ціна ресурсу встановлена на рівні 5500 грн / тис. 
куб. м. Терміни поставки газу розбиті помісячно - червень-вересень 2017 р За результатами 
торгів, був реалізований весь виставлений обсяг природного газу з середньозваженим 
дисконтом:  червень 100 грн за тис. куб. м.; липень 130 грн / тис. куб. м. ; серпень 356 грн / 
тис. куб. м. ; вересень 492,00 грн / тис. куб. м. "Ми дуже задоволені тим як сьогодні пройшли 
торги природним газом на нових для нас умовах в режимі диференціалів. Ми перша в 
Україні приватна видобувна компанія, яка співпрацює з незалежної енергетичною біржею і 
вперше сьогодні випробували унікальний інструмент, який дозволяє ефективніше 
планувати свою господарську діяльність і оперативно закривати ризики пов'язані з 
продажем природного газу в довгостроковій перспективі. Але головне те, що ми побачили 
довіру учасників ринку до нас і до УЕБ, що дозволить і іншим видобувним компаніям 
використовувати даний інструмент ", - оцінив результати торгів гендиректор ПГНК Віктор 
Гладун. «Сьогодні отримали цікавий досвід в проведені такого виду торгів. Спостерігалась 
інтенсивна боротьба за лоти та зацікавленість учасників до аукціону в режимі 
диференціалів», - зазначив начальник комерційного департаменту Андрій Довганюк. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СП "ПГК" 
 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) 
 

 
 

ПАТ "Укртрансгаз" збільшив чистий  
збиток на 42% 

24.04.2017 
ПАТ "Укртрансгаз" в 2016 р. збільшив чистий збиток на 42,5% (на 

1,829 млрд грн) у порівнянні з 2015 р. - до 6,136 млрд грн. Про це стало 
відомо зі звіту компанії в системі розкриття даних НКЦПФР. 

Чистий дохід в 2016 р. зріс на 53,4% (на 13,357 млрд грн) - до 38,387 млрд грн. В тому 
числі виручка від транспортування газу магістральними трубопроводами за підсумками 
2016 року становила 36,794 млрд гривень (в 2015 - 23,118 млрд гривень), від зберігання - 
1,460 млрд гривень (в 2015 - 1,552 млрд гривень), надання інших послуг - 132 млн гривень 
(у 2015 - 360 млн гривень). У структурі виручки від транспортування газу 6,242 млрд 
гривень становив дохід від надання послуг з балансування, а 3,564 млрд гривень - дохід від 
послуги бронювання потужностей на транскордонних входах. При цьому валовий прибуток 
УТГ у 2016 році становив 1,337 млрд гривень проти 1,307 млрд гривень валового збитку в 
2015-му. Як повідомлялося, "Укртрансгаз" в 2015 році збільшив чистий збиток у 4,2 разу (на 
2,516 млрд гривень) у порівнянні з 2014 роком - до 3,293 млрд гривень. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
Корпоративные права “Укртрансгаза” отойдут компании 

“Магистральным газопроводам Украины” 
28.04.2017 

Рабочая группа по ускорению реформы НАК “Нафтогаз Украины” 
одобрила передачу корпоративных прав “Укртрансгаза” новому оператору 
ГТС “Магистральные газопроводы Украины”.  

“Рабочая группа по ускорению реформы “Нафтогаза” одобрила способ отделения 
оператора ГТС. Точнее, способ обеспечения имуществом нового оператора ГТС - ПАО 
“Магистральные газопроводы Украины”. Юридически это будет передача корпоративных 
прав от “Укртрансгаза” к “МГУ” (через выделение)”, - написал вице-премьер Владимир 
Кистион в Facebook. По его словам, этот способ разработан при участии международных 
партнеров и экспертов, представителями Секретариата Европейского энергетического 
сообщества. Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО “Магистральные 
газопроводы Украины” в рамках разделения НАК “Нафтогаз Украины” по направлениям 
деятельности. По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время 
“Укртрансгазом” для транспортировки газа, должно быть передано “МГУ” в течение 30 
дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в 
споре между “Нафтогазом” и российским “Газпромом”. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА  

 
ПАО «Укртранснафта» выплатит «Нафтогазу»  

1,5 млрд грн дивидендов 
25.04.2017 

ПАО «Укртранснафта» выплатит НАК «Нафтогаз Украины» 1,51 млрд 
грн дивидендов за 2016 г. Об этом со ссылкой на сообщение ПАО в системе 
раскрытия информации НКЦБФР сообщает «Интерфакс Украина». 

Отмечается, что решение о выплате всей суммы чистой прибыли за прошлый год в 
виде дивидендов принято акционером 14 апреля 2017 г. Напомним, по итогам 2016 г. 
чистая прибыль ПАО «Укртранснафта» составила 1,51 млрд грн, что на 11,7% (на 159 млн 
грн) больше показателя 2015 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО. 
Отмечается, что в 2016 г. компания увеличила выплату налогов и обязательных платежей 
на 64,3%, – до 2,2 млрд грн. «Существенный рост платежей в государственный бюджет 
связан с доплатой налога на прибыль по результатам работы в 2015 г. (242,7 млн грн), 
значительным увеличением уплаты этого налога в течение 2016 г. (419,5 млн грн) на 
основе достигнутых в течение первых трех кварталов результатов деятельности, а также 
уплатой дивидендов по итогам деятельности в 2015 г. (1,2 млрд грн)», – сказано в 
сообщении. В компании также отметили, что в марте текущего года финансовая отчетность 
«Укртранснафты» по итогам 2016 г. была подтверждена аудиторской компанией Deloitte. 
«Результаты аудита, проведенного международной компанией, позволяют пользователям 
отчетности ПАО при принятии собственных управленческих решений быть уверенными в 
достоверности информации по всем аспектам деятельности и данных, отражающих 
реальное состояние предприятия», – отметил генеральный директор ПАО «Укртранснафта» 
Николай Гавриленко. Отметим, «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной 
системы Украины, 100% ее акций находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины». 
Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» диаметром от 159 до 1220 мм 
общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины. Транзит 
нефти по территории Украины по трубопроводному транспорту в страны Европы в 2016 г. 
сократился на 8,8% по сравнению с 2015 г. – до 13 ,8 млн т. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 
 

 
 

Киевгаз прекратил поставлять газ на 17  
котельных Киевэнерго 

26.04.2017 
Компания «Киевгаз» прекратила газоснабжение 17 котельных, 

обеспечивающих поставку горячей воды в 107 зданий и домов в 7 районах 
столицы из-за долгов Киевэнерго. 

"Газоснабжение было прекращено из-за долгов Киевэнерго перед Киевгазом за 
услуги транспортировки газа в размере 205,5 млн грн. В целом по состоянию 1 апреля 2017 
года долг Киевэнерго за потребленный газ вырос почти до 4,5 млрд грн", - уточнили в 
Киевэнерго, отметив, что причиной роста задолженности за газ стало увеличение 
задолженности потребителей за теплоэнергию. Остановленные котельные обеспечивают в 
межотопительный сезон горячей водой здания в Подольском, Деснянском, Дарницком, 
Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах столицы. Горячую воду 
начали отключать со вчерашнего дня, 25 апреля. Отметим, с 24 апреля Киевэнерго 
возобновило проведение гидравлических испытаний теплосетей в связи с чем в пяти 
районах Киева временно прекращена подача горячей воды. Напомним, киевляне 
продолжают накапливать долги за отопление: долг столицы за тепло составляет почти 5 
млрд грн., об этом стало известно из сообщения UBR, ссылающегося на «Киевэнерго». 
Наибольшая задолженность за отопление и горячую воду у населения и жилищно-
эксплуатационных организаций столицы – 2,2 млрд грн и 904,1 млн грн соответственно. 
Существенную задолженность накопил и государственный бюджет. На 1 апреля 2017 г. 
бюджетники недоплатили 181,5 млн грн. А долг госбюджета по компенсации льгот и 
субсидий составил 1,2 млрд грн. Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую 
воду сохраняется в Деснянском (298,8 млн грн) и Святошинском (260,5 млн грн) районах. 
Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 
апреля 2017 г. составила 2,2 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление 

составляет 1,8 млрд грн, а долг за горячую воду – 446,2 млн грн. … 

 

Читать полностью >>>  
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ 
 

 
 

Екс-директорів Одеського НПЗ, причетних до несплати 2 млрд податків,  
оголосили в розшук 

26.04.2017 
Колишніх генерального директора та виконавчого директора 

ПАТ "Одеський НПЗ", причетних до махінацій з нафтопродуктами у 
злочинній "схемі Курченка", оголошено в розшук. 

Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури про арешт 
посадовців і надав дозвіл на їх затримання та доставку до суду для обрання запобіжного 
заходу.  За даними прокуратури, підозрювані наразі переховуються на території Росії. 
Загалом правоохоронці повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з 
нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка". Щодо однієї особи судом вже винесено 
обвинувальний вирок. Наразі тривають обшуки в приміщеннях ПАТ "Одеський НПЗ". 
Нагадаємо, раніше в Борисполі затримали одного із заступників генерального директора 
ВАТ "Одеський НПЗ", який відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів 
через нафтопереробний завод. 
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Что мешает Татнефти продать свои  
АЗС в Украине 

20.04.2017 
Как стало известно UAprom, российская группа "Татнефть" выставила 

на продажу сеть своих заправок в Украине. Об этом сообщает служба 
новостей портала uaenergy.com.ua  

Заявленные $30 млн. россиянам пока никто не дает, но дело может быть не только в 
завышенной сумме: команда Рустама Минниханова – один из главных оппонентов Игоря 
Коломойского, у которого есть свой интерес в блокировании ее планов. Первая 
информация о возможной продаже украинской розничной сети "Татнефти" появилась еще 
в середине прошлого года, когда об этом в предположительном тоне заявил глава 
российской компании Наиль Маганов. "Мы не исключаем продажи сети в Украине, если 
получим хорошее предложение", - сказал он. На тот момент в "Татнефти" объясняли это 
решение "экономической нестабильностью в Украине и напряженными отношениями с ее 
властями". Если судить по этим критериям, с того времени ситуация только ухудшилась. 
Тем не менее, до последнего времени об успехах "Татнефти" в продаже украинского 
розничного бизнеса ничего не было слышно. Как стало известно UAprom от одного из 
участников рынка, сейчас "Татнефть" находится в активном поиске покупателя на ООО 
"Татнефть-АЗС-Украина", управляющим сетью из 108 станций, расположенных в 
Полтавской и Харьковской областях. "Они уже несколько месяцев продаются. Просят $30 
млн., но никто не дает", - говорит собеседник. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Суд оставил в силе «антимонопольный» штраф 
в 12,5 млн для «AMIC Украина» 

24.04.2017 
Хозяйственный суд Киева отказал компании «AMIC Украина» в 

отмене наложенного на нее Антимонопольным комитетом штрафа в 
размере 12,53 млн грн.  

Суд счел аргументы «AMIC Украина» необоснованными, так как компания не 
предоставила к материалам дела каких-либо доказательств самостоятельного 
формирования цен на нефтепродукты. Речь идет о решении АМКУ №480 от 28 октября 
2016 года, которым комитет оштрафовал 7 операторов АЗС суммарно на 204,325 млн 
гривен за согласованные антиконкурентные действия на рынке розничной реализации 
светлых нефтепродуктов в период с января 2013 по январь 2016 года. Оштрафованы 
компании «Золотой экватор» - 16,195 млн гривен, «WOG Ритейл» - 54,36 млн гривен, 
«ОККО-Нефтепродукт» - 77,881 млн гривен, «Альянс Холдинг» - 39,711 млн гривен, AMIK 
Украина - на 12,53 млн гривен, Socar Petroleum - 2,534 млн гривен, «Параллель» - 1,438 млн 
гривен. Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал сеть АЗС, 
которая работает под брендом «Авиас», на более чем 82 тыс. грн за нарушение 
экономической конкуренции. 
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АЗС «БРСМ» перейдут в управление  
госкомпании – СМИ 

26.04.2017 
Сеть АЗС БРСМ и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью 

госпредприятия, которое будет контролироваться командой президента. 
Об этом говорится в статье опубликованной на «Экономической правде». 

По данным издания, заправки «БРСМ» войдут в созданное пару месяцев назад ГП 
«Украинская топливно-энергетическая компания» (УТЭК). Ее учредителем является 
Министерство энергетики. И.о. директора УТЭК назначен Николай Гандзюк. По словам 
собеседника издания из министерства, решение о назначении Гандзюка принимал министр 
Игорь Насалик. «Возможно, доверие к этому менеджеру было продиктовано тем, что брат 
Николая Гандзюка - Василий Гандзюк - с 1998 по 2008 гг. числился директором долинского 
филиала СП «Тирос-Петроль» - структурной единицы ООО «Тирос-петроль-техно-центр», 
которая входила в группу компаний «Техно-центр» Насалика. Но собеседник ЭП указывают 
также на другое обстоятельство: Николай Гандзюк близок к львовскому бизнесмену Петру 
Дыминскому, который в 90-е годы вел с Насаликом совместный бизнес по торговле 
нефтепродуктами. При этом, как отмечается в статье, Дыминский, который вышел из 
состава группы WOG, также будет заниматься развитием УТЭК. «Летом прошлого года 
Насалик говорил мне, что ему нужно как-то решить вопрос с передачей заправок «БРСМ» в 
Минэнерго», – рассказывал изданию один из чиновников. По словам представителя 
Минэнергоугля, отъем заправок «БРСМ» у Ставицкого будет происходить по той же схеме, 
что и в случае с Одесским нефтеперерабатывающим заводом Сергея Курченко: в 2015 г. 
местный суд арестовал его целостный имущественный комплекс, постановив передать его 
«на ответственное хранение и в оперативное управление» ГП «Укртранснафтопродукт».  
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Параллель возглавил экс-глава  
Shell Retail Ukraine 

26.04.2017 
Генеральным директором ООО "Параллель-М ЛТД", эксплуатирую-

щую одноименную сеть автозаправочных комплексов (АЗК), назначен 
Христо Иванчев вместо Елены Хиленко, которая руководила компанией с 
марта 2011 года. 

Соответствующее решение принято на общем собрании участников общества 25 
апреля 2017г. Хиленко возглавит коммерческий комитет набсовета компании "Параллели". 
Х.Иванчев ранее занимал должность исполнительного директора компании Gulf (Грузия), 
руководил розничной сетью АЗС Shell в Болгарии, в 2007-2009 годах занимал должность 
генерального директора компании Shell Retail Ukraine. "Моя задача, как руководителя, - 
сохранить и приумножить достижения компании "Параллель" во всех сферах ее 
деятельности. Это и система контроля качества топлива, и расширение сети АЗС, и 
внедрение новых сервисов, и обучение персонала. Эффективное объединение накопленных 
знаний и опыта с новыми идеями и подходами позволит нам продолжить стабильное 
развитие. Существующий в компании потенциал позволяет нам смотреть в будущее 
уверенно и с оптимизмом", - приводятся в сообщении слова Х.Иванчева. "Параллель" в 2016 
году получила чистую прибыль почти 55 млн грн, а выручка компании превысила 4,5 млрд 
грн. Общество в минувшем году перечислило в местные и государственный бюджеты почти 
1,2 млрд грн налогов и обязательных платежей. Сеть АЗК "Параллель" в 2016 году 
увеличила продажи топлива через АЗК на 7% по сравнению с 2015 годом. При этом 
розничный рост продаж сжиженного автомобильного газа составил 44%. В объеме топлива, 
реализованного АЗК "Параллель" в 2016 году, 49% приходится на продукцию литовских 
НПЗ, 45% – белорусских. Как сообщалось, "Параллель" реализует свое топливо на 61 АЗК в 
Днепропетровской, Запорожской областях и на подконтрольной Украине территории 
Донецкой и Луганской областей. ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel 
Nafta Ltd., дочерняя компания группы "СКМ" Рината Ахметова. 
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Петро Димінський вийшов з  
групи WOG 

26.04.2017 
Львівський бізнесмен, власник ФК "Карпати" та телеканалу "ZiK" 

Петро Димінський вийшов із співзасновників мережі WOG. Про це йдеться в 
статті на "Економічній правді" "АЗС "Порошенко", або Як нафтовий бізнес 
команди Януковича заживе "по-новому"". 

Вихід Димінського ознаменувався зміною компанії, що управляє цими заправками: в 
лютому 2017 р. на місце ТОВ "ВОГ Ритейл" (ЄДРПОУ 37821544), в якому Димінському 
опосередковано належало 25%, прийшло ТОВ "ВОГ Рітейл" (ЄДРПОУ 38740702). Зараз її 
контролюють Степан Івахів, Сергій Лагур і діти загиблого Ігоря Єремєєва - Роман і Софія. 
"За внутрішньою акціонерною угодою, особа, що вирішила продати свою частку, 
зобов'язаний запропонувати її до викупу партнерам. Петро Петрович вирішив вийти, інші 
викупити його пакет не відмовилися", - заявило ЕП джерело в групі. Цю інформацію ЕП 
підтвердив СЕО WOG Сергій Корецький. "В кінці минулого року Петро Петрович 
Димінський вийшов зі складу учасників компанії ВОГ. Це було його рішення. Розмова про це 
(про вихід Димінського - ЕП) йшла всередині групи ще при живому Ігорі Єремеєві", - сказав 
Корецький. Також, за даними ЕП, Димінський вийшов тільки з нафтового бізнесу групи 
компаній "Континіум". Континіум  - холдингова компанія, яка координує низку бізнес-
проектів в Україні. Створена у 1992 році Ігорем Єремеєвим та Степаном Івахівим. Мережа 
АЗС під брендом WOG, що входить до групи компаній Континіум, є найбільшою в країні і 
налічує понад 500 комплексів у всіх областях, а також 32 нафтобази. Окрім компанії WOG, 
туди входять також компанії "КОМО", ЗАТ "Галичина", гіпермаркет "Там Там" та ряд інших 
активів. Петро Димінський – колишній народний депутат від "Нашої України", один із 
найвпливовіших бізнесменів Львівщини. У 90-х роках був бізнес-партнером міністра 
енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Останні  десять років відійшов від 
активної політичної діяльності та багато часу приділяє футбольному клубу "Карпати", 
почесним президентом якого є. Димінський – власник телеканалу ZiK. Forbes у 2015 році 
оцінив його статки у $103 млн. Степан Івахів – народний депутат України, депутатська 
група "Воля народу", один із засновників групи компаній "Континіум", найближчий 
соратник  Ігоря Єремєєва. Forbes у 2015 році оцінив статки Івахіва у $93 млн. Сергій Лагур – 
бізнесмен, один із колишніх акціонерів банку "Надра" та член його спостережної ради, 
президент Федерації тенісу України. Forbes у 2015 році оцінив статки Лагура у $93 млн. 
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ 
 

 
 

Украина в марте осталась Топ-11 рейтинга мировых  
производителей стали 

24.04.2017 
В 1 квартале 2017 года мировая выплавка стали увеличилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7%, до 410,548 
млн. т, говорится в сообщении ассоциации Worldsteel 

При этом в марте стальное производство в мире возросло по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 4,6%, до 144,953 млн. т, к февралю - на 14,5%. 
Мартовская загрузка метмощностей достигла 72,7%. Это на 2,2% выше по сравнению с 
мартом 2016 года. По сравнению с февралем 2017 года этот показатель на 2% выше. Кроме 
того, согласно данным Worldsteel, в марте 2017 года Украина не смогла вернуться в десятку 
ведущих мировых производителей стали, сохранив 11 место. В то же время Индия 
вытеснила Японию со второго места. 
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ГК "Метинвест" выплатил около $9 млн премиальных  
держателям еврооблигаций 2021 

24.04.2017 
Компания "Метинвест" выплатила около $9 млн премиальных 

держателям своих еврооблигаций с погашением в 2021 г. Об этом 
сказано в сообщении на Ирландской фондовой бирже. 

Согласно сообщению, премиальные будут выплачены держателям еврооблигаций в 
размере 1,1 доллар за 1 тыс. долларов долга. Как сообщалось, 22 марта группа "Метинвест" 
выпустила еврооблигации на общую сумму $1,2 млрд с погашением в 2021 г. и объединила 
4 кредитные линии в одну на сумму $1,1 млрд со сроком погашения в 2021 году в ходе 
реструктуризации своей задолженности. 8 февраля Высокий суд правосудия Англии и 
Уэльса одобрил реструктуризацию задолженности группы "Метинвест". 6 февраля 
держатели еврооблигаций и кредиторы группы "Метинвест" одобрили реструктуризацию 
задолженности компании. Группа "Метинвест" запустила процедуру реструктуризации 
долгов. Процедура реструктуризации, кроме реструктуризации задолженности компании 
по еврооблигациям-2016, еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018, будет включать в 
себя реструктуризацию задолженности по 4 синдицированным кредитам предэкспортного 
финансирования. Январь-сентябрь 2016 г. "Метинвест", по предварительным данным, 
закончил с показателем EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 
$989 млн. 2015 г. "Метинвест", согласно аудированной консолидированной финансовой 
отчетности, закончил с убытком 1,003 млрд долларов (в 2014 году группа получил чистую 
прибыль 159 млн долларов). В 2015 году убытки от основной деятельности составили 686 
млн долларов по сравнению с прибылью от основной деятельности в размере 1 105 млн 
долларов годом ранее. В 2015 году выручка "Метинвеста" сократилась на 35,3%, или на 3 
733 млн долларов до 6 832 млн долларов по сравнению с 2014 годом. Основными 
акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" 
(23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских 
началах. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ua.cbonds.info 
 

 
Исполнительной службе снова разрешили арестовать  

средства ИСД в Проминвестбанке 
27.04.2017 

Киевский апелляционный админсуд 20 апреля разрешил Исполнительной 
службе снова арестовать средства корпорации “Индустриальный союз Донбасса” 
на счете в “Проминвестбанке” в размере 37,407 млн грн. 

В сентябре 2016 Исполнительная служба производство по взысканию с корпорации 
ИСД в пользу “Райффайзен Банка Аваль” 1,485 млн долларов (37,4 млн гривен). Эта сумма 
задолженности компании, которая не была уплачена в срок по кредитному договору от 
2009 года. Постановлением Исполнительной службы был наложен арест на средства ИСД 
объемом 37 млн гривен в банках, в том числе на счетах открытых в “Проминвестбанке”. 
ИСД обратился в суд с иском об отмене решения. 20 января суд отменил постановление об 
аресте средств должника в “Проминвестбанке”. 20 апреля Киевский апелляционный 
админсуд рассмотрел жалобу Исполнительной службы на решение суда первой инстанции 
и отменил его. Апелляционный суд также принял новое постановление, которым отказал 
ИСД в удовлетворении исковых требований к Исполнительной службе по признанию 
незаконным ареста. По словам совладельца ИСД народного депутата Сергея Таруты, 
корпорация контролируется российским “Внешэкономбанком”. Национальный банк 
Украины оценивает задолженность корпорации “Индустриальный союз Донбасса” перед 
банковской системой в 2,5 млрд гривен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Состоялось общее собрание акционеров ПАО  
«АрселорМиттал Кривой Рог» 

28.04.2017 
На собрании были заслушаны отчет исполнительного органа 

общества за 2016 г., отчет Наблюдательного совета за 2016 г., отчет 
Ревизионной комиссии за 2016 г., утвержден годовой отче. 

А также, принято решение о распределении прибыли, утверждена новая редакция 
устава ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», положения об общем собрании акционеров и 
положения о Наблюдательном совете. Переизбраны члены Наблюдательного совета и 
Ревизионной комиссии на новый срок. По итогам работы ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» в 2016 г.: чистый доход от реализации продукции составил 52,96 млрд грн; чистая 
прибыль составила 2,70 млрд грн. По результатам утверждения порядка распределения 
прибыли принято решение направить прибыль, полученную по результатам финансово-
хозяйственной деятельности ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2016 г., в развитие 
производства.  Отметим, общее собрание акционеров является высшим органом 
управления ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Общее собрание акционеров имеет право 
принимать решения по всем вопросам деятельности предприятия, в том числе по тем 
вопросам, которые отнесены к компетенции Наблюдательного совета и Генерального 
директора, за исключением случаев, установленных законодательством. Общее собрание 
созывается ежегодно и проводится не позднее 30 апреля.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «АМКР» 
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МЕТИНВЕСТ объявляет производственные результаты 
 за І квартал 2017 года 

 

28.04.2017 
Metinvest B.V., материнская компания вертикально 

интегрированной группы горно-металлургических компаний (далее – 
«Метинвест» или «Группа»), сегодня объявила результаты операционной 
деятельности за первый квартал, завершившийся 31 марта 2017 года. 

В первом квартале 2017 года производство чугуна снизилось на 10% по отношению 
к предыдущему кварталу – до 1 984 тыс. тонн – в результате снижения производства на 
ММК им. Ильича (ММКИ) и Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), что было 
незначительно компенсировано увеличением производства на МК «Азовсталь» 
(Азовсталь). Снижение производства чугуна на ЕМЗ на 200 тыс. тонн было связано с 
остановкой доменных печей в феврале в результате блокады железнодорожного 
сообщения между подконтрольной и неподконтрольной территориями Украины и 
последующей потерей контроля над предприятием с 15 марта 2017 года. ММКИ снизил 
производство чугуна на 175 тыс. тонн вследствие проведения планового капитального 
ремонта доменной печи №3 длительностью 7 суток и неритмичных поставок кокса в 
результате нестабильной работы Авдеевского КХЗ (АКХЗ). Производство чугуна на 
Азовстали увеличилось на 148 тыс. тонн в первом квартале 2017 года по сравнению со 
сниженным уровнем производства в четвертом квартале 2016 года по причине 
выполнения планового капитального ремонта доменной печи №2. Производство стали в 
первом квартале 2017 года увеличилось на 1% по отношению к предыдущему кварталу – 
до 2 070 тыс. тонн – вследствие увеличения объема выплавленной стали на Азовстали и 
ММКИ на 139 и 96 тыс. тонн соответственно, что компенсировало снижение производства 
на ЕМЗ на 223 тыс. тонн. Рост производства стали на Азовстали вызван увеличением 
производства чугуна, в то время как рост производства на ММКИ был результатом 
перераспределения чугуна в пользу производства стали за счет снижения производства 
товарного чугуна. Производство стали на ЕМЗ сократилось по причинам, описанным выше. 
В первом квартале 2017 года производство чугуна уменьшилось на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года в результате уменьшения производства на ЕМЗ и ММКИ 
на 232 и 118 тыс. тонн соответственно, что было частично компенсировано приростом 
производства на Азовстали на 275 тыс. тонн. Снижение производства чугуна на ЕМЗ и 
ММКИ произошло по причинам, указанным выше. Увеличение производства чугуна на 
Азовстали стало результатом запуска доменной печи №4 в феврале 2016 года после 
проведения длительного капитального ремонта. … 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ >>>  

 

По материалам пресс-центра компании «МЕТИНВЕСТ» 
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СевГОК Ахметова-Новинского обогатит акционеров  
1,8 млрд дивидендов 

24.04.2017 
Акционеры Северного горно-обогатительного комбината (Кривой 

Рог, Днепропетровская обл.) на собрании 24 апреля решили выплатить 1,8 
млрд грн дивидендов за 2016 г.  

Согласно сообщению пресс-службы «Метинвест», СевГОК намерен выплатить по 0,78 
гривны за 1 акцию. Как известно, СевГОК входит в «Метинвест». Основными акционерами 
группы «Метинвест» являются группа СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» (23,76%), 
которые принимают участие в управлении «Метинвестом» на партнерских началах. Как 
сообщалось ранее, акционеры входящего в группу «Метинвест» Северного горно-
обогатительного комбината (Кривой Рог, Днепропетровская область) на собрании 24 
апреля намерены рассмотреть вопрос о выплате 1,8 млрд гривен дивидендов за 2016 год.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

 
ГОК Игоря Коломойского закончил 2016 год  

с убытком в 535 млн грн 
29.04.2017 

Марганецкий горно-обогатительный комбинат, согласно МФСО, 
закончил 2016 год с убытком 535,28 млн грн тогда как 2015 год 
предприятие закончило с прибылью 6,7 млн грн.  

Согласно сообщению предприятия, в 2016 году по сравнению с 2015 годом ГОК 
сократил чистый доход в 2,7 раза, или на 1,17 млрд грн, до 676,39 млн грн, передает 
БизнесЦензор. В 2015 году Марганецкий горно-обогатительный комбинат, согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, увеличил чистую прибыль на 21,19%, 
или на 1,17 млн грн, до 6,7 млн грн по сравнению с 2014 годом. В 2015 году предприятие 
увеличило чистый доход в 3,6 раза, или на 1,34 млрд гривен до 1,85 млрд грн по сравнению 
с 2014 годом. Марганецкий ГОК вместе с Орджоникидзевским ГОКом являются 
единственными производителями марганцевой руды в Украине и контролируются 
группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ РУД (ВОГНЕТРИВИ) 

 
Великоанадольский огнеупорный комбинат в 2016г 

нарастил чистый доход вдвое 
28.04.2017 

Как сообщается в годовом отчете компании, ПАО "Великоанадольский 
огнеупорный комбинат" (ВАОК) в 2016 г. нарастил чистый доход на 50,1% по 
сравнению с 2015 годом - до 237,888 млн грн. 

За этот период ВАОК получил чистую прибыль в размере 10,444 млн грн, тогда как в 
2015 году был чистый убыток 30,159 млн грн. Доналоговая прибыль составила 9,977 млн 
грн, тогда как в 2015-м был доналоговый убыток 29,815 млн грн. Нераспределенная 
прибыль на конец года составила 14,288 млн грн. Предприятие в 2016 году нарастило 
производство огнеупоров на 42,5%, до 69,060 тыс. тонн. Как сообщалось, комбинат за год 
увеличил текущие обязательства на 6,1% - до 155,786 млн грн, долгосрочные 
обязательства отсутствуют. ВАОК также увеличил дебиторскую задолженность на 15,2% - 
до 76,337 млн грн. Стоимость активов предприятия в 2016 году возросла на 11,6% - до 
186,290 млн грн, но снизилась основных средств - на 1,1%, до 44,391 млн грн. Численность 
работников ВАОК в прошлом году возросла на 14,5% - до 870 чел. ВАОК основан в 1993 
году. Осуществляет деятельность в сфере производства огнеупорных керамических 
изделий. По данным предприятия на конец 2016 года, у ПАО "ЗНВКИФ "Дженерал 
Инвестментс Ресурсес" находится 77,03% акций комбината. Уставный капитал ПАО "ВАОК" 
составляет 3 млн 26,730 тыс. грн, номинал акции - 0,5 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 

 
ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» переходит на новые версии  

международных стандартов 
25.04.2017 

ПАО «Запорожсталь» переходит на новые версии международных 
стандартов систем менеджмента в рамках Интегрированной системы 
менеджмента. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В частности, стандарт по системам экологического менеджмента обновлен до ISO 
14001:2015, по менеджменту качества - до ISO 9001:2015. Кроме того, стандарт управления 
охраной труда и производственной безопасностью OHSAS 18001 сменился на более 
усовершенствованный стандарт ISO 45001. Первый этап работы по переходу на новые 
версии международных стандартов предполагает реинжиниринг процессов и обучение 
линейных руководителей требованиям новых версий стандартов. Также идет работа по 
созданию базы рисков, которая позволит управлять качеством продукции, обеспечивать 
промышленную безопасность. Консультационную поддержку и сопровождение процесса 
перехода на новые международные стандарты осуществляют эксперты Украинской 
ассоциации качества. На ПАО «Запорожсталь» стандарты систем экологического 
менеджмента, менеджмента качества, а также управления охраной труда и 
производственной безопасностью объединены и эффективно функционируют в рамках 
Интегрированной системы менеджмента. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «Запорожсталь» 
 

Убыток Днепровского меткомбината  
вырос в 2 раза 

25.04.2017 
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. Днепровский металлургический 

комбинат (Каменское, Днепропетровская область) увеличил убыток в 
1,96 раза, или на 1,327 млрд грн., до 2,717 млрд грн.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом предприятие сократило чистый доход на 
15,36%, или на 2,568 млрд грн., до 14,146 млрд грн. Как сообщалось, в декабре 2016 
акционеры Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского (Каменское, 
Днепропетровская область) на внеочередном собрании решили переименовать 
предприятие в "Днепровский металлургический комбинат". 2015 год Днепровский 
металлургический комбинат им. Дзержинского, согласно международным стандартам 
финотчетности, закончил с убытком 1 389,476 млн грн. В 2015 году по сравнению с 2014 
годом предприятие увеличило чистый доход на 17,6%, или на 2,505 млрд грн. до 16,714 
млрд грн. ДМК является единственным в Украине производителем катаной осевой 
заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай типа "Ларсен", контактных 
рельс для метрополитена, стальных мелющих шаров и трубной заготовки. 99,4% акций 
комбината принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Линии оцинкования ММК им. Ильича работают  
на максимальной загрузке 

25.04.2017 
Две линии по производству оцинкованного проката на ММК им. 

Ильича в настоящее время работают на максимальной загрузке, сообщил 
Роман Курашев, директор по маркетингу «Метинвест Холдинг». 

«Наши две линии оцинкования на ММК им. Ильича, которые суммарно могут 
производить 32-33 тыс. т в месяц, работают на максимальной загрузке», - сказал он в 
кулуарах 13-ой международной конференции «Экспорт стали и сырья из СНГ» в Киеве в 
понедельник. При этом, по его словам, в данном сегменте «Метинвест» вынужден 
конкурировать с китайскими поставщиками, которые импортируют в Украину оцинковку 
низкого качества, тем самым нанося ущерб компании. «Китайские поставщики массово 
присутствуют в сегменте покрытого проката. В Украину заходит достаточно большим 
импортом китайской оцинковки и проката с полимерным покрытием. Мы внимательно 
следим за этим процессом, также как и за запуском линии на «Юнистиле». Если увидим 
ущерб, то будем соответственно реагировать», - отметил он. Более того, Р.Курашев уверен, 
что в Украине необходимо создавать собственное производство проката с покрытием, 
чтобы закрыть импорт 100 тыс. т оцинковки и почти 300 тыс. т полимерки. «В Украине 
можно построить мощности на 400 тыс. т покрытого проката. Но должны появиться 
инвесторы, которые в этот сектор захотят вложить средства. Мы, со своей стороны, готовы 
рассматривать партнерство или совместные предприятия в этом секторе, мы видим в нем 
очень динамичный рост спроса, а внутренние мощности в Украине задействованы на 
100%», - констатировал топ-менеджер. При этом директор по маркетингу сообщил, что в 
целом украинский рынок проката будет расти в 2017 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Завод "Днепроспецсталь" в 2016 г. сократил  
убыток на 42,9% 

27.04.2017 
ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) 

по итогам 2016 года сократило чистый убыток на 42,9% по сравнению с 2015 
годом - до 403,651 млн грн. 

Как сообщается в годовом отчете предприятия, обнародованном в системе 
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в 
понедельник, отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый 
убыток) снизился на 45,5% - до 481,208 млн грн с 883,686 млн грн. "Днепроспецсталь" в 
прошлом году сократила чистый доход на 7,9% по сравнению с предыдущим годом - до 6 
млрд 319,107 млн грн. Непогашенный убыток завода к концу прошлого года составил 2 
млрд 250,006 млн грн. Как сообщалось, завод в 2016 году снизил выплавку стали на 3% по 
сравнению с 2015 годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн. 
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки 
из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, 
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. По 
данным предприятия на конец 2016 года, его акциями владели компании Wenox Holdings 
Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd - 11,0131%, Gazaro Ltd - 16,5197% (все - Кипр). Ранее 
сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 
года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под 
мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, 
бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе 
депутат Госдумы РФ Александр Бабаков. По данным агентства "Интерфакс-Украина", на 
середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали". 
Уставный капитал ПАО составляет 49,720 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 

https://www.metinvestholding.com/ru/press/news/show/7422
http://oligarh.media/2017/04/24/sevgok-ahmetova-novinskogo-obogatit-aktsionerov-1-8-mlrd-dividendov/
http://www.ukrrudprom.ua/news/GOK_Igorya_Kolomoyskogo_zakonchil_2016_god_s_ubitkom_v_535_mln_g.html
https://bin.ua/companies/204399-velikoanadolskij-ogneupornyj-kombinat-v-2016g.html
http://www.zaporizhstal.com/news/details/pao-zaporozhstal-perehodit-na-novye-versii-mezhdun/
http://minprom.ua/news/228910.html
http://uaprom.info/news/158391-linii-ocinkovaniya-mmk-ilicha-rabotayut-maksimalnoj-zagruzke.html
https://bin.ua/companies/204395-dneprospecstal-v-2016g-sokratila-ubytok-na-429.html
http://www.scm.com.ua/
http://www.metinvestholding.com/ru
http://sevgok.metinvestholding.com/ru
http://mgok.dp.ua/
http://vaok.com.ua/
http://www.zaporizhstal.com/
http://www.dmkd.dp.ua/
http://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru
http://www.dss-ua.com/


 

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

 

Комбинат "Азовсталь" в 2016г нарастила  
чистый доход почти на четверть 

27.04.2017 
Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), 

входящий в "Метинвест", в 2016 г. увеличил чистый доход на 23,8% по 
сравнению с 2015 г. – до 32 млрд 703,660 млн грн с 26 млрд 419,696 млн грн. 

Как сообщается в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, комбинат по итогам 
работы в 2016 году получил чистую прибыль в размере 558,417 млн грн, тогда как 
завершил 2015 год с чистым убытком 1 млрд 835,472 млн грн. Согласно документу, 
положительный финансовый результат до налогообложения по итогам 2016 года составил 
463,629 млн грн, тогда как доналоговый убыток в 2015 году составил 2 млрд 462,915 млн 
грн. Нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 
млн грн. Как сообщалось, за прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства 
на 33% - до 24,95 млрд грн, долгосрочные - на 25,5%, до 4,819 млрд грн. Одновременно 
"Азовсталь" нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% - до 18,493 млрд грн. Активы 
меткомбината в 2016 году возросли на 24,5% - до 58,3 млрд грн, в том числе основные 
средства – на 10,2%, до 28,6 млрд грн. Численность работников комбината за прошлый год 
снизилась на 14,1% - до 10,260 тыс. чел. Предприятие входит в группу "Метинвест" …  
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«Мечел» отказался от ДЭМЗа, но продолжает  
платить за него 

28.04.2017 

Российская группа «Мечел» прекратила учитывать активы Донецкого 
электрометаллургического завода (ДЭМЗ) в консолидированной 
финансовой отчетности в связи с его захватом донецкими боевиками, а 
также их полным обесцениванием. 

«25 июня 2016 распоряжением «Совета министров» террористической организации 
«ДНР» на базе имущественного комплекса дочерней компании группы «Донецкий 
электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) было создано Государственное предприятие 
«Юзовский металлургический завод». Данное распоряжение ограничило возможности 
«Мечела» управлять активами имущественного комплекса ДЭМЗ и осуществлять контроль 
над ними», - говорится в годовой финотчетности компании. Поэтому «Мечел» пришел к 
выводу, что активы в составе имущественного комплекса ДЭМЗа не отвечают критериям 
признания и прекратила признание соответствующих активов в консолидированной 
финансовой отчетности. «По результатам проверки на предмет обесценения по состоянию 
на 1 января 2014 г. и 31 декабря 2014 г. активы ДЭМЗ были полностью обесценены в связи 
с прекращением производства с 2013 года. Потеря контроля над активами с нулевой 
балансовой стоимостью не оказывает влияния на финансовые результаты за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года», - подчеркивается в документе. Вместе с тем, 
«Мечел» продолжает производить ежемесячные платежи за приобретение 22 декабря 2011 
года 100% акций Daveze Ltd, владеющей 100% капитала ДЭМЗ. Общее денежное 
вознаграждение в размере $537 млн. (17 058 млн. руб. по обменному курсу на 22 декабря 
2011 г.) должно выплачиваться ежемесячными долями в период с декабря 2011 года по 
декабрь 2018 года. Как сообщалось ранее, летом 2016 года донецкие боевики 
«национализировали» Донецкий электрометаллургический завод, создали на его базе ГП 
«Юзовский металлургический завод» и уже несколько раз объявляли о его перезапуске.  
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ЧАО "Свинец" в 2016 г. нарастил  
прибыль на 31% 

25.04.2017 
ЧАО "Свинец", специализируется на производстве свинца в чушках и 

переработке лома цветных металлов, по итогам работы в 2016 г. увеличило 
чистую прибыль на 31% по сравнению с 2015 г. - до 563 тыс. грн. 

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, ЧАО в 2016г сократило чистый доход на 57,8%, до 
220,652 млн грн. Непогашенный убыток предприятия к концу прошлого года составил 
6,789 млн грн. По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности физлиц-
резидентов Анатолия, Галины и Алины Фесенко находится по 24% акций предприятия, у 
Натальи Тимченко - 11%. Уставный капитал ЧАО "Свинец" составляет 37,891 млн грн, 
номинал акции - 1 грн. 
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа  

електродів на 43 мільйони 
26.04.2017 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 21 квітня за 
результатами тендеру замовила ТОВ «Титан України» електродів на 
42,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Цьогоріч поставлять 594 т електродів та анодів графітованих. Передбачена оплата 
протягом півроку після поставки. Електроди графітовані EГ150х1500 у комплекті з 
ніпелями коштують 69 600 грн. за тонну. У січні ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» замовило ТОВ «Реймс Транспорт» електроди EГ-150 з ніпелями на 4% дешевше – 
по 66 690 грн./т. Ціна нинішньої угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 
44,95 млн грн. Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Фінігріф» кіпрської компанії 
«Бангалі Інвестментс Лімітед», яким керує Володимир Маляр. Ціна пропозиції суперника до 
копійки дорівнювала очікуваній вартості. При цьому, обидва учасники жодного разу не 
знижували ціни під час аукціону. Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу 
Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від 
«Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський 
Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі 
Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий. Усього з 2010 року переможець та його 
Запорізька філія виграла торгів на 2,82 млрд грн. 
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Компания «Метинвест» ожидает обвал производства  
проката в Украине в 2017 г. 

24.04.2017 
Производство металлопроката в Украине по итогам 2017 г. может 

обвалиться до 17-19 млн. т по сравнению с 21 млн. т в 2016-м, сообщил 
Роман Курашев, директор по маркетингу «Метинвест Холдинг». 

«На неподконтрольной Украине территории остановились три завода – Алчевский, 
Енакиевский и Донецкий метзавод. Плюс остановлен Днепровский меткомбинат, который 
испытывает проблемы с поставками кокса с НКТ. Из-за того, что Украина сократит 
производство проката по итогам 2017 года, экспорт украинского проката также снизится», 
- сказал он в ходе 13-ой международной конференции «Экспорт стали и сырья из СНГ» в 
Киеве в понедельник. Согласно его презентации, в 2016 году украинский экспорт проката 
составил 17,3 млн. т, но в 2017-м этот показатель снизится, судя по всему, до 13-14 млн. т, 
если учитывать, что потребление стали в Украине в 2016 году увеличилось до 4,6 млн. т по 
сравнению с 3,6 млн. т в 2015-м. 
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 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ  

Захваченный боевиками «ДНР» «Силур»  
возобновил работу, - СМИ 

27.04.2017 
Боевики «ДНР» сообщают о возобновлении работы Харцызского 

сталепроволочного канатного завода «Силур» Согласно сообщениям 
сепаратистских СМИ, завод был вновь запущен сегодня, 27 апреля. 

По словам «директора» «Силура» Ивана Иванцова, у завода есть заказы на поставку 
продукции как в террористическую «ДНР», так и на экспорт. «Сейчас у нас есть сырье, есть 
заказы на поставку нашей продукции. Основная наша продукция – это канаты», - сказал 
Иванцов. Напомним, в начале апреля сообщалось о том, что Макеевский металлургический 
завод, захваченный боевиками террористической организации «ДНР», поставил партию 
катанки в объеме 1 тыс. т на Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур», 
также контролируемый боевиками. В середине марта 2017 года группа «Метинвест» 
заявила о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно 
неконтролируемой территории Украины, в том числе и над Макеевский филиалом ЕМЗ. Во 
второй половине февраля «Метинвест» остановил производство на своих активах на НКТ в 
связи с транспортной блокадой ОРДЛО. 
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 ТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Завод "Коминмет" в 2016г сократил чистый доход  

более чем на четверть 
25.04.2017 

ПАО "Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна" 
("Коминмет") по итогам 2016 г. сократило чистый доход на 26,7% по 
сравнению с 2015 г. - до 1 млрд 410,137 млн грн с 1 млрд 924,171 млн грн. 

Согласно годовому отчету в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, ПАО "Коминмет" завершило 2016 год с чистым 
убытком в размере 60,273 млн грн, тогда как по итогам 2015 года оно получило 197,527 
млн грн чистой прибыли. Непогашенный убыток предприятия к концу прошлого года 
составил 185,621 млн грн. Завод в 2016 году, в частности, произвел 116,625 тыс. тонн 
стальных труб и 1,409 оцинкованных стальных труб, в то время как в 2015-м - 173,527 тыс. 
тонн стальных труб и 3,094 оцинкованных стальных труб. В 2017 году планируется 
изготовление нового сортамента труб по американскому стандарту ASTM 500. Как 
сообщалось, за год "Коминмет" сократил текущие обязательства на 18,9% - до 706,733 млн 
грн, долгосрочные - на 71,5%, до 70,896 млн грн. Дебиторская задолженность снизилась на 
17,7% - до 708,817 млн грн. Активы предприятия в 2016 году снизились на 36,1% - до 
711,940 млн грн, тогда как основные средства - на 89,7%, до 11,529 млн грн. Численность 
работников метзавода за прошлый год снизилась на 44 чел. с 997 чел. "Коминмет" 
специализируется на производстве стальных труб, покрытии металлов и выпуске товаров 
народного потребления. По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ООО 
"Компания по управлению активами "Цимеконинвест" (Днепр) находится 10,0577% акций. 
Уставный капитал ПАО составляет 117,863 млн грн, номинал акции - 0,25 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

ПАО "Интерпайп НМТЗ" в 2016г нарастил  
чистый доход на 5,5% 

25.04.2017 
ПАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" в 2016 г. нарастило 

консолидированный чистый доход на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 1 
млрд 610,569 млн грн с 1 млрд 526,489 млн грн. 

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
"Интерпайп НМТЗ" завершил 2016 год с чистым убытком в размере 233,620 млн грн, тогда 
как по итогам 2015 года была чистая прибыль 394,734 млн грн. Нераспределенная прибыль 
предприятия на конец года составила 447,452 млн грн. Его отрицательный финрезультат 
до налогообложения (доналоговый убыток) составил 270,738 млн грн, тогда как в 2015 
году был положительный финрезультат до налогообложения в размере 453,033 млн грн. В 
2016 году предприятие произвело 104,737 тыс. тонн труб (в 2015-м - 100,785 тыс. тонн). 
Предприятие реализовало на экспорт 55,971 тыс. тонн труб. Экспорт составил 54,8% 
общего объема реализации. Основными рынками сбыта продукции в 2016г являлись: 
Украина, страны СНГ, страны дальнего зарубежья (в частности, страны Европейского 
Союза). География поставок предприятием труб нефтяного сортамента диаметром 159-530 
мм распределяется по регионам таким образом: Страны Европы - 40,5%, СНГ - 3,4%, 
Украина - 54,9% страны Ближнего Востока - 1,2%. Основными рынками сбыта продукции 
общества в 2015 году являлись: Украина, страны СНГ, страны дальнего зарубежья (в 
частности, страны Европейского Союза). География поставок предприятием труб 
нефтяного сортамента диаметром 159-530 мм распределяется по регионам таким образом: 
Страны Европы - 33,9%, РФ - 0,9%, другие страны СНГ - 22,6%, Украина - 42,6%. В 2017 году 
предварительно планируется произвести и отгрузить труб на сумму 1 млрд 587,684 млн 
грн.Как сообщалось, в 2016 году "Интерпайп НМТЗ" сократил текущие обязательства на 
8,5% - до 1 млрд 732,270 млн грн, долгосрочные обязательства - на 0,8%, до 56,361 млн грн. 
В то же время завод снизил дебиторскую задолженность на 17% - до 1 млрд 833,183 млн 
грн. Активы "Интерпайп НМТЗ" в 2016 снизились на 13,5% - до 2,533 млрд грн, в том числе 
основные средства снизились на 14,3% - до 349,976 млн грн. Численность работников 
предприятия за год возросла на 5,2% - до 1,903 тыс. чел. 

 
 

Читать полностью >>>  
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СКМ оставила прибыль глинодобытчика "Веско"  
за 2016г нераспределенной 

25.04.2017 
Акционеры ПАО "Веско" (Дружковка), контролируемого ЧАО "СКМ" 

через дочку Vesco Limited (Кипр), приняли решение оставить чистую 
прибыль предприятия за 2016 год нераспределенной. 

"24 апреля 2017 года состоялось собрание акционеров ПАО "Веско". На собрании 
акционеров было принято решение прибыль оставить нераспределенной, в связи с чем 
начисление и выплата дивидендов проводиться не будет", - сообщили в компании. На 
собрании акционеры планировали, в частности, рассмотреть вопрос распределения 
прибыли и выплаты дивидендов по итогам работы в 2016 г. Как сообщалось, ПАО "Веско" в 
2016 г. сократило чистую прибыль на 29,3% по сравнению с 2015 г. – до 374,211 млн грн. 
Нераспределенная прибыль к концу года составила 1 млрд 595,787 млн грн. Активы 
предприятия в 2016 г. увеличились на 27,6% - до 2 млрд 1,659 млн грн, в том числе 
основные средства - на 9,3%, до 292,921 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
выросла на 34,5% - до 1 млрд 243,531 млн грн. Текущие обязательства увеличились на 
22,5% – до 287,374 млн грн, долгосрочные – на 10,7%, до 63,657 млн грн. Штат работников 
"Веско" в 2016 г. увеличился на 2,7% - до 1,218 тыс. чел. ПАО "Веско" (до 2009 г. – АОЗТ) 
создано в 1994 г. путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по 
добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, выведенного в 
отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" 
в 1967 г. "Веско" является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, 
обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, 
используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, 
электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы. По данным Нацдепозитария Украины 
на четвертый квартал 2016 года, компания Vesco Limited владеет 96,4358% акций 
предприятия. Уставный капитал ПАО "Веско" - 57,553 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Посол Франции в Украине посетила Казатинский  

каолиновый завод 
26.04.2017 

В среду, 26 апреля, Посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила 
Казатинский каолиновый завод в Винницкой области, а само предприятие 
«СОКА Украина».  

 

Мэр города, администрация завода и дипломатка обсудили возможности 
инвестирования французского капитала в каолиновое производство. Изабель Дюмон 
осмотрела техническое оснащение предприятия, лаборатории, системы защиты и тому 
подобное. Отметим, SOKA Ukraine входит во французскую группу SOKA, основанную более 
60 лет назад для эксплуатации большого каолинового месторождения на Западе Франции. 
Цель –  производство продукции для керамической, химической, а также иных видов 
промышленности, использующих белые наполнители, например, при производстве 
пластмасс и резинотехнических изделий, кирпича и цемента, изготовлении стекловолокна. 
Группа осуществляет регулярные поставки наиболее известным компаниям, выпускающим 
керамику в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. SOKA пришла на наш 
рынок в 2006 г. после покупки небольшой компании ООО «Пласт», добывающей каолин из 
месторождения возле Первомайска в Николаевской области с целью поставок сырья для 
кирпичной и керамической промышленности. Также SOKA Ukraine, после получения 
необходимых разрешений от соответствующих органов власти Украины, приобрела 
компанию ООО «Жежелевский каолин», расположенную в г. Казатин Винницкой области.  
 

Читать полностью >>>  
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За рік вапно для «Сумихімпрому» за 161 мільйон від оточення  
Фірташа подорожчало майже на третину 

21.04.2017 

ПАТ «Сумихімпром» 14 і 18 квітня за результатами тендерів замовило 
ТОВ «Титан України» вапна і мішків на загальну суму 188,21 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

Цьогоріч за 160,56 млн грн. поставлять 48 тис т негашеного вапна другого сорту по 3 
345 грн. за тонну. У квітні 2016 року цей самий постачальник продав його «Сумихімпрому» 
на 31% дешевше – по 2 304 грн./т. Також придбають 2,80 млн поліпропіленових мішків із 
логотипом розміром 690*450 мм (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Мішки 
розміром 970*530*155 мм коштують по 10,56 грн. за штуку. Це на 10% дешевше від ціни 
лютого 2016 року, яка становила 9,49 грн./шт.На тендері щодо мішків єдиним конкурентом 
було ТОВ «Маршаліт», а за постачання вапна з переможцем традиційно змагалося ТОВ «ТД 
Укрспецфлюси». ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» не допустили до 
аукціону щодо вапна через нестачу підтвердження інформації про обов’язкові умови 
договору про закупівлю. Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу 
Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від 
«Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський 
Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі 
Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий. Усього з 2010 року переможець та його 
Запорізька філія виграла торгів на 2,76 млрд грн. Дніпропетровську фірму «ТД 
Укрспецфлюси», що не вигравала торгів, створили наприкінці 2015 року Сергій Якубич і 
Тімур Бердиєв. Останній володіє ТОВ «ТД «Укрднепротрейд», яке раніше належало 
Олександру Кисельову і Дмитру Чурілову – власникам ТОВ «Укрспецизвесть». Номер 
телефону фірми-конкурента +380562361757 співпадає з номером ТОВ «Укрспецизвесть-
Переробка» Кисельова і Чурілова. Фірма «Маршаліт» з Куп’янська Харківської області 
належить Олегу Литвиненку з села Грушівка Куп’янського району. Він також є 
співзасновником куп’янського ТОВ «Олварус» разом із Сергієм Бурлакою, Валерієм 
Войтенком і Русланом Рєпою. 

 

Читати повністю >>> 
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На ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM розпочався  

тижневик охорони праці 
25.04.2017 

Навчання, лекції, змагання, огляд-конкурс та цілий ряд інших заходів, 
приурочених до Всесвітнього дня охорони праці, що відзначається 28 
квітня, пройдуть у структурних підрозділах Черкаського «Азоту».  

Серед найважливіших заходів – проведення навчально-тренувального заняття за 
ПЛАС на рівні «А» у цеху К-6 та комплексна перевірка стану охорони праці в цеху А-5, яку 
проводитиме спеціальна комісія під керівництвом Голови Правління ПАТ «АЗОТ» Віталія 
Склярова. Для працівників цехів А-3, А-5, К-3 та капітальних ремонтів терапевти медико-
санітарної частини підприємства прочитають лекції на тему «Гігієна праці на виробництві». 
Крім того, в рамках тижневика на «Азоті» буде організовано змагання між оперативними 
відділеннями воєнізованого газорятувального загону на предмет готовності до виконання 
завдань за призначенням, проведено огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони 
праці та пожежної безпеки в підрозділах, перевірено стан та оснащення навчальних класів, 
забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту тощо.  Результати проведення 
тижневика охорони праці буде підбито під час підсумкової наради, що пройде за участі 
керівництва підприємства та його структурних підрозділів. Нагадаємо, більш ніж 1,5 тисячі 
працівників ПАТ «АЗОТ» ОSТCHЕМ та інших підприємств і організацій, яким небайдужа 
доля містоутворюючого підприємства, зібралися 3 квітня на Соборній площі Черкас, 
протестуючи проти зупинки виробництв мінеральних добрив у Черкасах, Рівному та 
Сєвєродонецьку. Підтримати азотівців приїхали депутати Верховної Ради Олег Петренко, 
Михайло Папієв та Микола Скорик, генеральний директор групи OSTCHEM, що об’єднує 
підприємства з виробництва азотних добрив GROUP DF Олександр Халін, представники 
споріднених підприємств на чолі з їхніми керівниками Леонідом Бугайовим (ПрАТ 
«Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ») і Михайлом Заблудою (ПАТ «Рівнеазот»). Прийшли на 
мітинг і представники міської та обласної влади, черкаських підприємств та організацій, 
депутати міської ради. Головними вимогами учасників мітингу є негайне відновлення 
роботи підприємств-виробників мінеральних добрив, продукція яких зараз вкрай необхідна 
вітчизняним аграріям для проведення весняної посівної. Для цього потрібно відновити 
газопостачання підприємства та повернути 350 млн. кубічних метрів газу, придбаних свого 
часу групою ОSТCHЕМ. Цих об’ємів достатньо на 3,5 місяці роботи Черкаського «Азоту», що 
дало б змогу розрахуватися з аграріями й підприємствами, перед якими виникла 
заборгованість, а також виплатити зарплату працівникам. У своїх виступах спікери 
наголошували, що зупинка «Азоту» боляче вдарить по інших підприємствах, зокрема 
Черкасиобленерго та Черкасигаз, які вже сьогодні відчувають негативні наслідки простою 
ПАТ «АЗОТ» та його неспроможності розрахуватися за надані раніше послуги. Другою 
важливою для роботи вітчизняних виробників мінеральних добрив вимогою є введення 
мита на продукцію російських виробників, які користуючись високою ціною на газ для 
українських підприємств, а тепер ще й їх зупинкою, захоплюють український ринок і вже 
сьогодні підвищують ціни на свою продукцію. 

 

Читати повністю >>> 
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ОПЗ в I кварталі скоротив чистий  
збиток майже в 4 рази 

27.04.2017 
ПАТ "Одеський припортовий завод" у січні-березні 2017 року отримав 

чистий збиток у розмірі 111,568 млн грн, що в 3,8 рази (на 307,081 млн грн) 
менше збитку за аналогічний період 2016 року. 

У звітному періоді чистий прибуток ОПЗ від реалізації продукції обвалився в 6,7 рази 
(на 1 млрд 462,527 млн грн) – до 256,153 млн грн. Підприємство в січні-березні 2017 року 
отримало валовий збиток в розмірі 35,138 млн грн проти 99,935 млн грн валового прибутку 
роком раніше. Як повідомлялося, на початку 2017 р. ОПЗ простоював близько двох місяців. 
Нагадаємо, що Фонд держмайна заново запустив підготовку до приватизації "Одеського 
припортового заводу і розраховує на його успішну продаж під кінець 2017 року. Раніше 
повідомлялося, що роботу ОПЗ відновили дві компанії однієї групи: "ЕРУ Трейдинг" і ERU 
Management Services LLC, які надали кращу пропозицію по давальницькій сировині. Потім 
Печерський районний суд Києва ухвалою від 28 березня тимчасово заборонив ПАТ 
"Укртрансгаз" обмежувати або припиняти транспортування газу для ОПЗ. "ЕРУ Трейдінг" - 
один з найбільших імпортерів палива в Україну. Основний власник - Андрій Фавроров - 
колишній топ-менеджер ДТЕК, який пішов з компанії Ріната Ахметова в 2014 і заснував 
власний бізнес. Як відомо, Фонд держмайна не зміг продати ОПЗ 18 липня 2016 р., оскільки 
жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн 
($ 525 млн). Послухавшись МВФ і ЄБРР уряд України знизив стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази - 
до 5,16 млрд грн (близько $ 200 млн), і продовжило термін приватизації заводу. Однак 
конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок від компаній, які раніше 
виявляли інтерес до купівлі підприємства. Відзначимо, кримінальна справа проти 
керівництва "ОПЗ" "взагалі не слухається" у суді. Про це заявив директор Національного 
антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю Liga.net. "Засідання проводяться раз на 
два місяці. Можна сказати, що справа взагалі не слухається. Об'єктивних причин, чому 
відбувається саме так, я не бачу", – сказав він. На запитання, хто проходить у справі ОПЗ і 
яка роль народного депутата Олександра Грановського, Ситник відповів: "У справі, яку 
передано до суду, два підозрюваних – Перелома й Щуріков. Ця справа стосується розтрати 
коштів держпідприємства на суму понад 200 млн грн при розрахунках за газ". "Ще одна 
справа – в роботі: там зараз досліджується трохи інша сторона діяльності ОПЗ. На цьому 
крапка", – додав він. Перелому й Щурікова арештовували у справі про постачання на 
підприємство газу "Укрнафти". На запитання, що з іншим епізодом – трейдером Ньюскоуп 
Істейтс Лімітед, який отримував продукцію ОПЗ дешевше за інших, – директор НАБУ 
відповів: "Розслідування цього епізоду ведеться. Спрямовано запити в рамках міжнародної 
правової допомоги в низку країн, серед яких – Латвія й Великобританія". На зауваження, що 
Міхеїл Саакашвілі під час перебування головою Одеської області заявляв, що чиновники 
ОПЗ передавали гроші депутатській групі Мартиненка-Іванчука, Ситник відповів: "Якби в 
нас були такі докази, можливо, коло підозрюваних було б ширшим". Поки ж у тій справі, яка 
в суді, "двом фігурантам інкриміновано конкретну суму збитків, завданих державному 
підприємству". "Друга справа розслідується", – сказав лише директор НАБУ. У листопаді 
2015 р. на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі 
заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 
5% знижкою. Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку 
пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон. У травні 2016 р. 
Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як 
доказ у кримінальному провадженні. У вересні минулого року Грановський заявляв, що не 
зацікавлений в "ОПЗ" і не має впливу на його діяльність. 6 квітня 2017 р. Шевченківський 
райсуд Києва ухвалив рішення розглядати у закритому режимі справи колишнього голови 
наглядової ради ОПЗ Сергія Переломи і першого заступника голови правління заводу 
Миколи Щурикова щодо розкрадання коштів. 20 квітня детективи НАБУ затримали 
колишнього голову наглядової ради ОПЗ Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП 
"СхідГЗК", у якій звинувачують і екс-нардепа Миколу Мартиненка. І Мартиненка, і Перелому 
відпустили на порукинардепів від "Народного фронту". 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

ПАО "Мотор Сич" в I кв. увеличила чистую  
прибыль в 4,8 раза – отчет по МСФО 

27.04.2017 
Консолидированная чистая прибыль ПАО "Мотор Сич" в І квартале 

2017 г. по МСФО составила 1 млрд 456,8 млн грн, что в 4,8 раза больше 
показателя за аналогичный период 2016 года (304,67 млн грн). 

Как говорится в квартальном отчете ПАО, чистый доход от реализации продукции в 
январе-марте этого года вырос на 63,4% – до 3 млрд 430,58 млн грн. "Мотор Сич" уточняет, 
что ее валовая прибыль в первом квартале этого года увеличилась на 46,3% – до 1 млрд 
977,76 млн грн, а операционная – в 2,9 раза, до 1 млрд 524,95 млн грн. 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 года уменьшила консолидированную 
чистую прибыль по МСФО на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 
1 млрд 883,61 млн грн. Ее чистый доход сократился на 28,3% - до 7 млрд 536,34 млн грн. По 
итогам 2016 года "Мотор Сич" отчиталась о снижении прибыли на 41% – до 1 млрд 964,44 
млн грн, при сокращении выручки на 23,7% – до 10 млрд 546,21 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ 

 
UBC Group осенью 2017г запустит первую очередь завода по  

производству холодильного оборудования 
267.04.2017 

Компания UBC Group (Харьков), торгово-промышленный холдинг, 
работающий в области холодильной техники и промо-продуктов, запустит 
первую очередь завода по производству холодильного оборудования в 
Виннице осенью 2017 года. 

"У нас сейчас проблема с производственными мощностями. Нам для увеличения 
доли рынка в Западной Европе и Америке необходимы новые производственные 
мощности. Для этих целей мы и строим завод в Виннице. Там мы купили 11 га земли, еще 
столько же нам дали в аренду", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" президент UBC 
Group Игорь Гуменный. Он уточнил, что в настоящее время UBC Group завершила нулевой 
цикл и в мае-июне будут собраны производственные корпуса. Корпуса производятся в 
Швеции и собираются на месте как конструктор Lego. "Сейчас как раз идет этап поставки 
завода в Украину по частям. Его сборка займет два месяца, примерно в июне он будет готов. 
Первая очередь завода заработает этой осенью. Планируется, что осенью там будет 
работать 400 человек, далее завод будет расширяться, и за год мы доведем количество 
работающих до 1 тыс.", - сказал И.Гуменный. Параллельно компания заказала 
технологическое оборудование для завода, которое уже изготавливается, и будет 
ввозиться в Украину в октябре-ноябре. По словам президента компании, строительство 
ведется за собственные средства и если UBC Group удастся привлечь на рынке 
дополнительные инвестиционные средства - то весь процесс можно будет провести одним 
этапом. В планах в 2017 году, в целом по группе, увеличить выручку и выйти на 
практически докризисный уровень. "Падение компании и соответственно рынка В2В в 
2015 году в Украине составило почти 80%, в 2016 году рынок оттолкнулся на 20-25%. В 
этом году, полагаю, он вырастет еще на 30-40% и достигнет 60% от уровня 2014 года по 
итогам этого года", - сказал И.Гуменный. По его словам, UBC Group компенсировала падение 
рынка за счет роста продаж в Европе, Латинской Америке, США и Канаде. "В этом году в 
целом по группе по итогам пяти месяцев мы растем в выручке от реализации на 49%, за 
прошлый год мы выросли на 19%", - подчеркнул И.Гуменный. Он отметил, что компания в 
Украине заняла максимальную долю рынка и сейчас работает на увеличение доли рынка в 
Западной Европе и в Америке. Кроме того, И.Гуменный обратил внимание, что в отрасли 
производственные мощности конкурентов в Европе по году загружены на 50%, на рынке 
свободна половина мощностей. … 

 

Читать полностью >>>  
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Кременчугский колесный завод в 2017 г. планирует  
увеличить чистый доход почти на 30% 

27.04.2017 
ПАО "Кременчугский колесный завод" (КрКЗ, Полтавская обл.) в 2017 

году планирует нарастить чистый доход от реализации продукции, 
ориентировочно, на 29,8% по сравнению с 2016 г., когда этот показатель 
составил 526,22 млн грн. 

Согласно информации в финансовом отчете предприятия за 2016 г, такого прироста 
дохода планируется достичь, в первую очередь, за счет сохранения существующих и поиска 
новых рынков сбыта. В планах предприятия также подготовка и освоение выпуска 10 
новых изделий, освоение новых технологий, снижение затрат на производство на 2,3%, в 
том числе за счет снижения использования энергоносителей на 3%. В 2016 году завод 
снизил объемы производства колес в натуральном выражении на 30,8% по сравнению с 
2014 годом - до 918,85 тыс. шт на 508,03 млн грн. В том числе выпуск колес к легковыми и 
малотоннажным автомобилям сократился на 43,5%, до 573,9 тыс., колес к грузовым авто и 
автобусам на 49,3%, до 33,43 тыс. шт., но выросло производство колес к тракторам, 
комбайнам и другим сельхозмашинам на 26,3% - до 311,51 тыс. шт. Кроме того, завод 
значительно сократил отгрузку прицепов - более чем в четыре раза, до 506 шт, которые 
поставлялись в Украину и Беларусь (ранее основным покупателем была Россия). "Россия в 
2016 году прицепы не закупала, и в значительной степени резкое сокращение продаж в РФ 
и Беларусь связано с ростом конкуренции на этих рынках и увеличением стоимости наших 
прицепов", - отмечается в отчете. В целом за прошлый год КрКЗ реализовал продукцию на 
558,6 млн грн (в действующих ценах), в том числе на экспорт поставлена продукция на 
333,478 млн грн, в том числе доля России и стран СНГ составила 53,4% (из них РФ – 41%), 
стран дальнего зарубежья – 6,3%. По данным годового отчета компании, в 2016 году ее 
чистый доход сократился на 4,2% к 2015 году, до 526,22 млн грн, чистая прибыль выросла 
на 54%, до 26,47 млн грн. Основными конкурентами КрКЗ по выпуска колес к легковым и 
коммерческим авто являются российские, узбекские и китайские производители. Как очень 
высокую завод оценивает конкуренцию в сегменте колес для грузовых авто со стороны 
российских ОАО "ЧКПЗ" (Челябинск) и ООО "Мефро Вилз Заинск", а наиболее жестко она 
ощущается при поставках на машиностроительные предприятия – РУП "МАЗ" и "МЗКТ" 
(Беларусь). В сегменте колес для автобусов завод называет основным конкурентом также 
российский ЧКПЗ и китайских производителей, а колес к тракторам и комбайнам – 
белорусский Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, турецкую JANTSA и 
польскую PRONAR. Основные покупатели продукции завода в Украине – ПАО "АвтоКрАЗ", 
"Богдан Моторс", ПАО "Эльворти" (Кропивницкий), ХТЗ, в Белоруссии - ОАО "Амкодор", 
Минский тракторный завод, Гомсельмаш, российские "Комбайновый завод "Ростсельмаш", 
Петербургский тракторный завод, а также компании …  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

 
 

Компания "Укрэлектроаппарат" в 2017г планирует  
увеличить производство на 53% 

25.04.2017 
ПАО "Укрэлектроаппарат", крупное предприятие трансформаторо-

строения Украины, в 2017 г. планирует увеличить объем производства на 
53,4% по сравнению с 2016 годом 

Согласно информации в финансовом отчете предприятия за 2016 год, такие планы 
на текущий год сформированы, в частности, для обеспечения безубыточной работы 
предприятия на фоне экономического кризиса в Украине и мире, непрогнозируемой 
экономической ситуации. По информации компании, в 2016 году объем производства 
продукции в действующих ценах составил 393,29 млн грн, в сравнительных – 326,13 млн 
грн, что на 37,4% меньше, чем годом ранее. В прошлом году, в частности, завод выпустил 
около 2,23 тыс. электрических трансформаторов на 337,61 млн грн (в 2015-м - 3,23 тыс. на 
469,5 млн грн), что составило 85,8% от общего объема производства. Кроме того, выпущено 
286 ед. комплектных трансформаторных подстанций (КТП) на 45,32 млн грн (в 2015-м – 
227 ед. на 21,5 385 ед.), а также другая продукция. Чистый доход от реализации ПАО 
сократился на 30% - до 382,03 млн грн, что негативно повлияло на уровень прибыльности: 
чистая прибыль сократилась более чем в 2,3 раза - до 28,73 млн грн (совпадает с ранее 
обнародованным предварительным показателем). По оценке компании, такие показатели 
вызвали снижение величины собственного капитала на 7%, что не помешало направить 
часть средств на сокращение объема кредитов банков, общая сумма которых в 2016 году 
снизилась на 20%. Как сообщается в финотчете, в 2016 году "Укрэлектроаппарат" 
экспортировал 67,6% реализованной продукции, в том числе 56% общего объема продаж 
пришлось на Россию. Компания отмечает, что ее ценовая политика в течение прошлого 
года оставалась достаточно сложной, отпускные цены на ее продукцию не повышались, 
тогда как повысить их нужно было бы на 7-8% за счет увеличения стоимости основных 
материалов и комплектующих из-за роста курса доллара (с 23,78 грн/$1 до 27,19 грн/$1) и 
евро (с 25,55 грн/EUR1 до 28,42 грн/EUR1). По данным "Укрэлектроаппарата", в частности, 
стоимость черного проката выросла на 43-62%, листового - на 73%, стали для производства 
баков трансформаторов - на 15%, медной катанки - на 45%, алюминиевой катанки – на 
15%. Подорожали также в среднем на 15% комплектующие (импортные автовыключатели, 
а также изоляторы, реле и др.). "Укрэлектроаппарат" специализируется, в частности, на 
выпуске разных типов масляных и сухих трансформаторов, КТП мощностью от 10 кВт до 
2500 кВт, трансформаторов и реакторов для электровозов и электропоездов. В целом 
выпускает 40 видов, 450 модификаций изделий электротехнического машиностроения. 
Основные потребители "Укрэлектроаппарата" – энергораспределительные компании, 
меткомбинаты, новостройки, компании по обслуживанию железнодорожного транспорта и 
нефтегазового комплекса. В числе основных конкурентов в Украине на предприятии 
называют, в частности, ПАО "Запорожтрансформатор", "Трансформатор-сервис" 
(Хмельницкий), "Ампер" (Кременчуг), а также российские "Группа компаний "Электрощит" 
(Самара), ОАО "Алттранс" (Барнаул), белорусский Минский электротехнический завод и 
казахстанский Кентаусский трансформаторный завод. По состоянию на конец 2016 года ее 
крупными акционерами являлись пять физлиц. Согласно сообщению предприятия, по 
итогам 2016 года общее собрание акционеров 7 апреля 2017 года решило выплатить 
дивиденды, направив на них нераспределенную чистую прибыль в размере 29,23 млн грн, 
из расчета 1,62 грн на одну акцию номиналом 0,25 грн (по итогам 2015 года выплачивались 
2,22 грн дивидендов на акцию). Как сообщалось, по итогам 2015 года "Укрэлектроаппарат" 
сократил чистый доход на З5% по сравнению с 2014 годом - до 501,68 млн грн, чистую 
прибыль – более чем вчетверо, до 66,36 млн грн. 
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"Запорожтрансформатор" наращивает  

доход из России 
26.04.2017 

В 2016 г. завод "Запорожтрансформатор" получил доход от 
продажи своей продукции в РФ в размере 252,7 млн грн, что на 42,6% 
или на 75,508 млн грн, больше чем в 2015 г. 

Доля российского рынка в структуре дохода ЗТР в 2016 году составила 10,7% против 
16,2% в 2015. Всего доход от реализации продукции в 2016 увеличился в 2 раза с 1 095,288 
млн гривен до 2 352,247 млн гривен. Доля продаж на внутреннем рынке в 2016 составила 
82,7% (1 944,319 млн гривен), в 2015 - 40,1% (438,8 млн гривен). В 2016 в Беларусь ЗТР 
поставил продукции на 114,4 млн гривен (против 130,8 млн гривен в 2015), в Казахстан - на 
15,9 млн гривен (против 91,4 млн гривен в 2015). В 2016 году ЗТР поставлял также 
продукцию в Индию и Кубу на сумму до 9-9,5 млн гривен. "Запорожтрансформатор" 
специализируется на производстве силовых, специальных и распределительных 
трансформаторов, электрических реакторов. Предприятие является публичным 
акционерным обществом и входит в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена 
Константина Григоришина. 
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В 1-м квартале "Турбоатом" сократил прибыль  
в 2,3 раза до 119,9 млн грн 

26.04.2017 
В январе-марте производитель турбинного оборудования завод 

"Турбоатом" (Харьков) сократил чистую прибыль в 2,3 раза, или на 158,5 
млн грн до 119,861 млн грн по сравнению с 1 кварталом 2016 г. 

В 1 квартале "Турбоатом" сократил чистый доход на 36%, или на 190,6 млн гривен 
до 334,229 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Как сообщалось, в 
2016 г. "Турбоатом", по предварительным данным, сократил чистую прибыль на 34,8%, или 
на 567,423 млн гривен до 1 065,328 млн гривен по сравнению с полученной в 2015 году 
прибылью (1 632,751 млн грн). "Турбоатом" специализируется на производстве турбин для 
тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и 
гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, 
парогазового оборудования и другого энергетического оборудования. 75,22% акций 
открытого акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству, компания 
управляется Фондом государственного имущества. 12,8% акций завода принадлежит КУА 
"Сварог Эссет Менеджмент" бизнесмена Константина Григоришина.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
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ГП «Укроборонпром» планирует увеличить  
доход от экспорта на 15% 

26.04.2017 
ГК «Укроборонпром», объединяющий главные оборонно-

промышленные предприятия страны, планирует в 2017 г. увеличить 
доход от экспорта своей продукции на 15%. 

«Самый большой провал был в 2015 г., когда экспорт был на уровне $550-600 млн. В 
прошлом году рост экспорта был на уровне 25% до $759 млн, а портфель экспортных 
заказов составил почти $1,5 млрд. Это означает, что валютная выручка в этом и следующем 
году будет расти приблизительно такими же темпами. Поэтому 15-20% - это реалистичный 
рост, учитывая новые заказы, которые поступают», - сообщил на пресс-конференции 
заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна 
«Укроборонпрома» Денис Гурак. При этом он отметил, что без внутреннего 
реформирования «Укроборонпрома» рост в дальнейшем невозможен. Также, по его словам, 
со стороны России ведется информационная война против «Укроборонпрома» в борьбе за 
рынки сбыта. «Более 80% негативной информации поступает с российских 
информационных источников или с оккупированных территорий», - сказал Гурак. Он также 
отметил, что в сотрудничестве со странами НАТО приоритетными для госконцерна 
являются системы ПВО и корабельная техника. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 
ДК “Укроборонпром” та МО Великої Британії обговорили  

проекти модернізації українського ОВТ 
27.04.2017 

Делегація концерну “Укроборонпром”, на чолі з Гениректором  
обговорила з Міноборони Британії проекти модернізації української 
техніки та програму імпортозаміщення.  

“Ми представили колегам з Великої Британії наші новітні розробки та обговорили 
можливості оснащення нашої зброї передовою технікою їхніх виробників. Маючи вдалий 
досвід співпраці ми домовились поглиблювати кооперацію між виробниками наших країн.”, 
– заявив Генеральний директор Концерну Роман Романов. Особливу увагу сторони 
приділили співпраці в авіабудівній галузі, адже саме у цій сфері нині найінтенсивніше 
співробітництво між Україною та Великою Британією – новітній  літак Ан-132, що 
виготовлений ДП “Антонов” в кооперації з західними партнерами, створювався за участю й 
британських компаній. Нагадаємо, що 20 січня в Києві відбулась зустріч керівництва ДК 
“Укроборонпром” з міністром оборони Великої Британії Майклом Фаллоном. Саме тоді, 
після презентації нового Ан-132, відбулись перші домовленості  про поглиблення співпраці 
та залучення британських виробників до програми імпортозаміщення “Укроборонпрому”  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК “УКРОБОРОНПРОМ” 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Ракетный комплекс "Ольха" успешно  

прошел испытания 
29.04.2017 

ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провело 
успешный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха". Об этом на своей 
странице президент Украины Петр Порошенко. 

"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного 
комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" - 
украинские", - написал Петр Порошенко. Он также заверил, что работа над укреплением 
обороноспособности Украины продолжается. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
Завод «Маяк» презентував РПГ-7 виготовлений  

з вітчизняних комплектуючих 
26.04.2017 

ПАТ «Завод «Маяк», що входить до «Укроборонпрому» здійснив 
презентацію дослідних зразків ручного протитанкового гранатомету РПГ-
М7, виготовлений на підприємстві з вітчизняних комплектуючих. 

Презентація для силових структур України та ЗМІ, а також випробування зброї 
власного виробництва, відбулись на військовому полігоні в Житомирській обл. «Сьогодні 
ми здійснили публічну демонстрацію всього нашого озброєння: мінометів різних калібрів, 
реактивних гранатометів, кулеметів, автоматів, снайперських рушниць та іншого 
озброєння власного виробництва. Тактичні стрільби пройшли успішно», – повідомив 
очільник заводу «Маяк» Олександр Перегудов. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrmilitary.com 
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 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
 

В.о. Голови ДКА України Юрій Радченко зустрівся з  
представниками компанії Orbital ATK  

26.04.2017 
25 квітня 2017 року в Державному космічному агентстві України 

відбулась зустріч в.о. Голови ДКА Юрія Радченка із представниками 
компанії Orbital ATK (США). 

Під час зустрічі обговорювались питання співпраці в рамках проекту «Антарес». 
Сторони відзначили тривалу плідну та взаємовигідну співпрацю між компанією Orbital ATK 
та українськими підприємствами і висловили зацікавленість у подальшій співпраці. 
Керівництво ДКА, зі свого боку, запевнило представників компанії Orbital ATK у повній 
підтримці участі підприємств космічного сектору України в проекті «Антарес» та у сприянні 
виконанню ними взятих на себе зобов’язань. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДКАУ 
 
 

 
КБ «Південне» задіяно в створенні другого в людській історії  

суборбітального літака SpaceShipOne 
28.04.2017 

У Пола Аллена, одного із засновників Microsoft і фінансиста, є в 
планах і створення другого в людській історії суборбітального літака 
SpaceShipOne.  

Посильну допомогу в цьому йому вже надає дніпровське КБ «Південне». Все більша 
мініатюризація електроніки дозволяє з оптимізмом поглянути на запуски ракет з 
допомогою авіаційно-космічних систем (АКС), коли ракета стартує ні з Землі, а відділяється 
від піднявшого її в небо літаки. Такий спосіб виведення супутників на орбіту отримав назву 
«Повітряний старт». Передає Національний промисловий портал, з посиланням на 
“Військова панорама“. Незважаючи на численні проекти, які довели можливість такої 
доставки супутників на навколоземну орбіту, на сьогоднішній день в світі існує лише одна 
діюча АКС. Це крилата ракета-носій легкого класу Pegasus XL – її виводить на орбіту 
переобладнаний для цих цілей пасажирський літак Lockheed L-1011 Stargazer. Належать 
вони американській корпорації Orbital ATK. Можливості цієї системи обмежуються 
виведенням на низьку навколоземну орбіту апаратів вагою не більше 443 кг. Тоді як 
більшість телекомунікаційних супутників або апаратів дистанційного зондування Землі 
або важать більше, або вимагає більш високих орбіт. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Українсько-Румунські переговори у сфері  
космічної діяльності 

28.04.2017 
В четвер, 27 квітня 2017 року в м. Бухарест відбулися двосторонні 

українсько-румунські консультації у сфері космічної діяльності. Про це 
повідомляє Посольство України в Румунії. 

З української сторони у переговорах брали участь Перший заступник Голови 
Державного космічного агентства України О.Ю.Голуб, представники ДП «КБ «Південне» та 
КП СПБ «Арсенал», з румунської – Голова Румунського космічного агентства М.І.Пісо, 
керівництво Національного науково-дослідницького Аерокосмічного Інституту Румунії, 
Інституту космічних наук Румунії, Національного Науково-дослідного Інституту 
турбодвигунів Румунії. У рамках консультацій відбулась презентація базових підприємств 
космічної галузі України та Румунії. Делегації обговорили перспективні напрямки 
співробітництва та можливі спільні проекти у сфері космічної діяльності. Керівники 
делегацій наголосили, що «ці переговори заклали основу для перспективного 
двостороннього українсько-румунського співробітництва, у т.ч. в рамках програм 
міжнародних спеціалізованих організацій». Під час переговорів Перший заступник Голови 
Державного космічного агентства України О.Ю.Голуб та Голова Румунського космічного 
агентства М.І.Пісо підписали Меморандум про взаємопорозуміння між Державним 
космічним агентством України та Космічним агентством Румунії стосовно співробітництва 
у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Завод «Укроборонпрому» замовив софту на 26 мільйонів фірмі,  

яка робила систему документообігу Гройсману 
21.04.2017 

ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» уклало угоду з ТОВ «НВП 
«Інформаційні технології» про послуги щодо проектування та розроблення 
у сфері інформаційних технологій на 25,55 млн грн.  

Файл звіту про укладення договору не був опублікований, тому деталі підряду 
невідомі. Засновниками київських «Інформаційних технологій» є Володимир Михайлов, 
Олександр Скріпін, Костянтин Шурек і Олег Щербатенко. Фірма є одним з найбільших 
учасників відповідного ринку України і має впроваджувальний центр також у Росії. 
Нагадаємо, торік Міністерство освіти і науки замовило їй постачання і налагодження 
Системи електронного документообігу «IT-Enterprise» за 43 тис грн. Тоді у тендерній заявці 
«Інформаційні технології» навели кілька прикладів успішного впровадження системи «IT-
Enterprise». У тому числі вказано проект у Вінниці, впроваджений після 2008 року, коли 
мером міста був нинішній голова уряду Володимир Гройсман. У тому числі вказано 
відкриття «Прозорого офісу» в будівлі міськради. Також прізвище Гройсмана фірма 
використала у презентації роботи своєї системи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

У Білій Церкві відремонтували Іл-76  
з Ангол 

25.04.2017 
На аеродромі Білій Церкві відремонтували транспортний літак Іл-76 

Військово-повітряних сил Анголи, повідомили в КП “Білоцерківський 
вантажний авіаційний комплекс” (БВАК).  

Літак пройшов технічне обслуговування по продовженню льотного ресурсу в зв’язку 
із закінченням терміну льотної придатності. Літак 22 квітня покинув аеродром, звідки 
попрямував до Борисполя для проходження митних процедур, а потім полетів з України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
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Степан Кубів пропонує проводити "Авіасвіт-XXI"  
в оновленому форматі 

25.04.2017 
Під головуванням Першого віце-прем’єра – Міністра економічного 

розвитку і торгівлі Степана Кубіва відбулось засідання Організаційного 
комітету з підготовки та проведення Міжнародного авіакосмічного салону 
“Авіасвіт-XXI”, який запланований на 2018 рік. 

11-ий Міжнародний авіакосмічний салон “Авіасвіт-XXI” є масштабним виставковим 
заходом у сфері авіапромисловості та космічних технологій, відтак дозволить гідно 
представити українську продукцію авіа- та космічної галузі. Він відбудеться напередодні 
святкування Дня захисника України у Міжнародному виставковому центрі (Броварський 
проспект, м. Київ) у період 9-12 жовтня 2018 року. «Україна належить до числа небагатьох 
держав, які мають власну потужну авіакосмічну галузь з історією і значним потенціалом 
розвитку, включно з розвитком оборонно-промислового комплексу України. Це та 
продукція, яка уже зараз вражає світ, а оновлений формат виставки покаже новітні 
українські досягнення та підтвердить лідерство України в авіапромі та оборонній сфері, 
включаючи значні можливості сервісного обслуговування та інші компетенції наших 
фахівців», - зазначив Степан Кубів. Він додав, що “Авіасвіт” – це захід, який має велике 
значення для країни, адже позитивно впливає на позитивний імідж України на міжнародній 
арені, розширення співпраці між підприємствами оборонної, авіакосмічної галузей на 
традиційних світових ринках для української техніки. “Україна зараз активно працює над 
реформуванням промисловості, включаючи комплекс оборони, авіа- та космічну сферу. 
Йдеться не лише про посилення власної обороноздатності, але і про можливості 
виготовлення продукції, конкурентної на світових ринках. При чому в авіапромі ми 
говоримо про цивільну і військову авіацію, якою цілком обґрунтовано пишаємося”, - 
розповів Юрій Бровченко, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України. На 
пропозицію С.Кубіва Оргкомітет прийняв рішення готуватися до 11-го Міжнародного 
авіакосмічного салону «Авіасвіт-ХХІ» у форматі, що передбачає не лише статичну виставку 
новітніх розробок та досягнень авіакосмічної та оборонної галузей, а й виконання 
демонстраційних польотів. Щоб це реалізувати, Мінекономрозвитку розробить детальну 
дорожню карту проведення цього заходу. Дорожня карта передбачатиме здійснення 
демонстраційних польотів авіатехніки та літальних апаратів; статичну виставку, залучення 
офіційних делегацій інших країн та потенційних партнерів, демонстрацію науково-
дослідних розробок, що можуть бути поставлені на серійне виробництво, відвідування 
Музею авіації тощо. Програма Авіасалону передбачатиме проведення творчих дискусій, 
ділових зустрічей, відео/прес-конференцій та “круглих столів” за участю керівників і 
представників державних, комерційних структур, наукових установ України і зарубіжних 
держав. Наступне засідання Оргкомітету відбудеться у травні 2017 року.  

 

Читати повністю >>> 
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Конотопський авіазавод за 10 мільйонів гривень 
відремонтує вертоліт Нацгвардії 

27.04.2017 
Військова частина 2269 Національної гвардії України 20 квітня 

уклала угоду з ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про 
ремонтні послуги на 10,10 млн грн.  

До 18 серпня виконають капітальний ремонт вертольота Ми-8МТ №94616 з 
урахуванням ремонту допоміжної силової установки АИ-9В та заміною витратного 
паливного баку 8ТВ6101-500. Також дослідять технічний стан для визначення можливості 
продовження призначеного строку служби, встановлять бортовий реєстратор польотної 
інформації БУР-4-1-07-01 та розетки із запобіжниками під GPS-695, дообладнають для 
десантування через вантажні стулки. Нагадаємо, у 2013 році «Авіакону» замовляли 
дослідження технічного стану цього вертольоту для продовження призначеного терміну 
служби понад 26 років у межах міжремонтного ресурсу за 96 тис грн..  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Завод «АНТОНОВ» у складі «Укроборонпрому»  
збільшив прибуток в 4 рази 

27.04.2017 
ДП «Антонов» за два роки у складі ДК «Укроборонпром» збільшив 

прибуток у 4 рази. Про це свідчать результати фінансової звітності компанії. 
Прибуток «Антонова» стабільно зростає вже другий рік поспіль.  

У 2014 році він складав 39,3 млн грн, у 2015 році – 42,7 млн грн, а у 2016 році зріс до 
178,1 млн грн. У складі «Укроборонпрому» «Антонов» лише за півтора року створив Ан-
132D – перший український літак без російських комплектуючих. До  його виробництва 
долучилися потужні міжнародні компанії: Pratt&Whitney (Канада), Honeywell (США), Dowty 
Propellers (Велика Британія), Liebherr−Aerospace Toulouse SAS (Франція). Нещодавно 
новітній літак успішно здійснив перший політ. Восени 2016 року «Антонов» презентував 
безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця». Це перший український ударний безпілотник 
із високоточними засобами ураження. Авіагігант значно розширив коло іноземних 
партнерів та підписав низку важливих угод із Саудівською Аравією, Канадою, США, 
Великою Британією та іншими західними країнами. «ДП «Антонов» – вітчизняний 
авіагігант, відомий у всьому світі. Це серце авіабудівної галузі України, яке б’ється ритмічно 
і без збоїв. У «Антонова» є всі можливості стати чи не монополістом на світовому ринку 
вантажної авіаційної техніки. Разом ми день за днем наближаємо цю мету, впроваджуючи 
глобальну кооперацію за зразком лідерів галузі – Boeing і Airbus. Ми швидко вносимо зміни 
у нашу конструкторську документацію, щоб на ринок виходила нова сучасна продукція, яка 
відповідає світовим стандартам», – зазначив Генеральний директор «Укроборонпрому» 
Роман Романов. Увійшовши до складу «Укроборонпрому», «Антонов» виконав програму 
імпортозаміщення російський складових у виробництві своєї техніки і отримав 
держзамовлення від Міністерства оборони України. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

«Завод 410 ЦА» збільшив прибуток більш ніж  
в 6 разів за 3 роки 

28.04.2017 
На 638% за 2014-2016 роки збільшив чистий прибуток «Завод 

410 ЦА», що є частиною авіаційного кластеру ДК «Укроборонпром», 
створеного на базі ДП «Антонов».  

У 2016 році чистий прибуток ДП «Завод 410 ЦА» склав 150,2 млн грн, тоді як у 2014 
році підприємство отримало збиток на рівні 23,5 млн грн. Показник чистого доходу від 
реалізації продукції на експорт також демонструє зростання на 22,9%. Експорт до країн 
далекого зарубіжжя збільшився у 2 рази: із 168,4 млн грн у 2014 р. до 345,3 млн грн у 2016 
році. Минулого року підприємство уклало 14 нових контрактів, з яких 5 – із міжнародними 
партнерами. «Завод 410 ЦА» у 2016 році успішно пройшов чотири ресертифікаційні та 
наглядові аудити на відповідність міжнародним сертифікатам ISO-9001, NATO AQAP-2120 
та авіаційним правилам PART-145, частині 145В Міністерства оборони України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 

Україна освоїла випуск лопатей для 
вертольотів Мі-24 

28.04.2017 
АТ Мотор Січ проводить випробування лопатей власного 

виробництва до вертольотів Мі-24. Про це повідомив заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко. 

«Мотор Січ, за власні оборотні кошти, спільно з іноземними інвесторами, створило 
виробництво лопатей які зараз проходять випробування», – сказав Бровченко під час  
інтернет-конференції в прес-центрі LIGA.net. Він додав, що до кінця року Україна отримає 
лопаті вітчизняного виробництва практично по всій номенклатурі. Нагадаємо, в Україні не 
виробляються лопаті для вертольотів Мі-24, які складаються на українському озброєнні. 
Такі деталі раніше закуповувалися Росії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Харківський авіазавод знайшов  
іноземних інвесторів 

28.04.2017 
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) 

знайшло інвесторів готових фінансувати проекти заводу, проте контракти 
поки не підписані. 

Про це повідомив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій 
Бровченко під час  інтернет-конференції  в прес-центрі  LIGA.net. «Ситуація на заводі 
покращилася. Ми маємо потенційних інвесторів, зацікавлених у виробництві літаків, в тому 
числі – АН-74. Завод вже працює і сподіваємося, що найближчим часом він запуститися 
більш потужно і буде гідно представлений на міжнародному ринку», – зазначив Бровченко. 
Заступник міністра економрозвитку не називає обсяг інвестицій і список зацікавлених 
компаній, зазначивши, що мова йде про тільки про іноземних інвесторів. Нагадаємо, ХДАВП 
є серійним виробником багатоцільового літака Ан-74, а також близькомагістрального Ан-
140. З 2014 року підприємство фактично простоює. Борг підприємства по заробітній платі 
по станом на 19 листопада 2016 року склав 120 млн грн. У 2015 році ХДАВП і ДП Завод 410 
ЦА виведений зі складу ДП Антонов до складу ГК Укроборонпром.  

 

Читати повністю >>> 
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Україна бере участь у Міжнародній авіакосмічній  
виставці FAMEX в Мексиці 

28.04.2017 
З 26 по 29 квітня ц.р. у Мексиці проходить Міжнародна авіакосмічна 

виставка FAMEX 2017, на якій представлено понад 240 підприємств 
авіаційної та космічної галузей з 25 країн світу, у т.ч. з України. 

Україна на згаданій виставці має два стенди: Посольства України, на якому 
презентується інформація авіакосмічних підприємств України, та спільний стенд АТ 
«Мотор Січ» і ДП «Івченко-Прогрес». Крім того, з презентаційними матеріалами виставку 
відвідало керівництво Харківського машинобудівного заводу «ФЕД». У рамках інавгурації 
FAMEX Посол України в бесідах з Міністром національної оборони генералом С.Сієнфуегос 
Сепедою та Міністром військово-морських сил адміралом В.Ф.Собероном Сансі окреслив 
напрямки співпраці з українськими підприємствами, зокрема у контексті обслуговування 
та модернізації гелікоптерів «Мі», які є на балансі силових структур Мексики. Під час 
короткого привітання з Президентом Мексики Е.Пеня Нієтою Р.Спірін подякував за 
послідовну підтримку Мексикою територіальної цілісності України та запросив главу 
держави відвідати українські стенди.  
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
На заводі «НІБУЛОН» триває зведення двох буксирів проекту 121М,  

судна проекту В2000 та судна СДС-15 
24.04.2017 

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» триває зведення 
двох буксирів проекту 121М, а також сьомого несамохідного судна проекту 
В2000 та самохідного днопоглиблювального судна СДС-15. 

6 квітня 2017 року на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» на воду 
було спущено перший буксир проекту 121М – «Юрій Макаров», названого на честь 
легендарного миколаївського суднобудівника. Передає Національний промисловий портал, 
з посиланням на прес-службу компанії. Наразі, допоки на першому судні тривають 
добудовчі роботи, нібулонівські суднобудівники продовжують зведення двох інших 
буксирів проекту 121М (названих на честь інших видатних миколаївських корабелів), а 
також сьомого несамохідного судна проекту В2000 та самохідного днопоглиблювального 
судна СДС-15. Другий буксир проекту 121М – «Анатолій Ганькевич»: Завершено формування 
корпусу буксира, наразі фінішують випробування міцного корпусу на непроникність. Також 
виконано монтаж суднових фундаментів, на судні триває здача приміщень та цистерн на 
конструктивність. Окрім того, здійснюється монтаж пропульсивного комплексу та 
палубних механізмів. Наразі вже виконано монтаж зовнішніх дверей та ілюмінаторів; 
розпочато укладення ізоляції. Ведеться установка електрослюсарного насичення, виробів 
механо-слюсарної частини, а також виготовлення та монтаж трубопроводів суднових 
систем. Третій буксир проекту 121М – «Нодарі Чантурія»: суднобудівники компанії 
завершують формування міцного корпусу судна на стапельному майданчику, зокрема 
секційне складання, паралельно проводячи монтаж приварного насичення. Сьоме 
несамохідне судно проекту В2000: активно здійснюється формування міцного корпусу: на 
стапельному майданчику заводу виконано монтаж блоків № 1-7; триває укрупнення блоку 
№ 6; на передстапельному майданчику завершується виготовлення секцій блоків № 8-10. 
Самохідне днопоглиблювальне судно СДС-15: для виконання днопоглиблювальних робіт на р. 
Дніпро ТОВ СП «НІБУЛОН» будує самохідне днопоглиблювальне судно з можливістю 
здійснювати днопоглиблення до 15 м, у т.ч. і на лімітуючих перекатах у Дніпровському та 
Дніпродзержинському водосховищах. Конструкторська ідея належить компанії! Наразі 
фахівці дільниці металообробки виготовляють деталі для міцного корпусу. 
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На ЧСЗ после ремонта спущен на воду  
танкер «Roschem-2» 

 

28.04.2017 
На николаевской производственной площадке компании 

Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) по 
окончании ремонта с помощью плавдока спущен на воду 
нефтеналивной танкер/химовоз «Roschem-2». 

На судне были выполнены корпусные работы, ремонт трубопроводов и донно-
бортовой арматуры. Ранее, после ремонта, на воду был спущен сухогруз «Forward». Также 
завершены ремонтные работы и на сухогрузе «Renaissance», который, вслед за танкером 
«Роскем-2», будет выведен с поточно-позиционной линии и спущен на воду. В мае на 
николаевской верфи Smart Maritime Group планируется отремонтировать три судна. Еще 
три судна будут ремонтироваться на околостапельной плите николаевской площадки 
партнерами «Smart Maritime Group». После запрета в марте деятельности Российского 
морского регистра судоходства, судоремонт в Украине теряет привлекательность для 
многих судовладельцев. Поэтому привлекать судоремонтные заказы становится все 
сложнее. Отметим, каботажное судно ANDRE MICHЕL1 дедвейтом 1600 тонн компании 
Ship Management Support B.V. (Клюндерт, Нидерланды) поставлено на ремонт на 
херсонской верфи компании Smart Maritime Group. В ходе работ будет выполнен ремонт 
крышек люковых закрытий, окраска и проверка механизмов машинного отделения. 
Потребность в замене металла на судне предварительно оценивается в 20-25 тонн. 
«Мощности херсонской верфи позволяют оказывать услуги гораздо большего объема по 
судоремонту, однако в условиях запрета в Украине деятельности Российского морского 
регистра судоходства, когда мы прогнозируем убытки порядка 140 млн грн в год, любой 
контракт – это большой плюс в работе», - прокомментировал новый контракт 
генеральный директор компании Smart Maritime Group Василий Федин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра компании «Smart Maritime Group» 
 

 

 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 

Львівський локомотиворемонтний завод збільшив  
продажі майже в два рази 

25.04.2017 
ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” (ЛЛРЗ), одне з 

провідних підприємств ПАТ “Укрзалізниця” , в січні-березні збільшило 
чистий дохід на 87% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – 
до 50,91 млн гривень.  

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на фінзвіт підприємства в 
системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.  Чистий 
збиток ЛЛРЗ виріс в 1,5 рази до 15,16 млн гривень. За перший квартал завод отримав 2,51 
млн гривень валового збитку проти 0,95 млн гривень валового прибутку роком раніше, а 
збиток від операційної діяльності склав 15,16 млн гривень проти 10,86 млн гривень. За 
підсумками січня-березня завод відремонтував 266 колісних пар на 19,72 млн гривень, 50 
тягових двигунів на 7,81 млн гривень, три електровози на 18,04 млн гривень. ЛЛРЗ 
спеціалізується, зокрема, на ремонті електровозів постійного і змінного струму, тягових 
двигунів, допоміжних електричних машин, колісних пар, виготовленні запасних частин для 
ремонту залізничного транспорту. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Дарницький вагоноремонтний завод закупить 2465 
 напіввагонів загального призначення 

26.04.2017 
Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 26 

квітня оголосила процедуру закупівлі 2465 напіввагонів загального 
призначення.  

Загалом це 11 лотів, з яких три по 500 од., три по 100 од., два по 250 та по 50 од. і лот 
на 65 вагонів. Очікувана вартість напіввагона – 1216800 UAH з ПДВ. Напіввагони мають 
бути виготовлені у 2017 р. й поставлені до 31 грудня ц. р. У процедурах закупівель мають 
змогу взяти участь на рівних умовах вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та 
організаційно-правових форм. Тендерні пропозиції від учасників приймаються до 29 
травня. Для зазначення очікуваної вартості напіввагона залізничники врахували висновок 
експертної комісії Національного комітету з промислового розвитку. З початку поточного 
року триває виготовлення вантажних вагонів на власних виробничих потужностях ПАТ 
«Укрзалізниця. Три філії-заводи збудували вже 172 напіввагони та 2 обкотишовози.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uz.gov.ua 
 

Газоснабжение "Днепровагонмаша и его "дочки"  
"Стальзавода" возобновлено 

27.04.2017 
Поставки газа на крупное вагоностроительное предприятие 

"Днепровагонмаш" и его "дочку" "Стальзавод" (ДВМ, Каменское 
Днепропетровской обл.), прекращенные 21 апреля, возобновлены. 

Однако компании считают достаточно высоким риск новых отключений от 
энергоносителей, воды и кислорода, и, как следствие, остановки предприятий. "Длительное 
время "Днепровагонмаш" и его ДП "Стальзавод" работают под угрозой остановки 
производства по причине необоснованного прекращения поставки энергоресурсов 
предприятиями-поставщиками – монополистами в нашем регионе. При этом наше 
предприятие полностью и своевременно выполняет договорные обязательства, в том 
числе по оплате", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии. По словам 
представителя "Днепровагонмаша", аналогичные проблемы - с поставками воды и 
кислорода. При этом перебои с водоснабжением, вплоть до полного прекращения подачи, 
остаются и до настоящего времени. "В апреле "Днепровагонмаш" неоднократно получал 
уведомления о планируемых отключениях от газоснабжения и электроэнергии, 
необходимости при этом самостоятельного отключения во избежание возможных 
аварийных ситуаций", - сообщают на предприятии. По его оценке, возобновлению 24 
апреля подачи природного газа способствовали своевременная реакция руководства 
завода и совместные усилия с руководством области. На предприятии отметили, что 
отключение от газоснабжения стало следствием задолженности за энергоносители 
Днепровского меткомбината, с которым вагоностроители находятся на одной "ветке". В то 
же время, по оценке специалистов, техническая возможность подачи газа в обход 
меткомбината существует. "Считаем, что прекращение поставок энергоносителей, воды, 
кислорода является грубым нарушением поставщиками договорных обязательств, что из-
за вынужденной остановки производства может привести к тяжелым социально-
экономическим последствиям, в частности, к вынужденным высвобождениям работников 
предприятия", - отметили на предприятии. Кроме того, на ДВМ считают, что подобные 
незапланированные отключения на крупном промпредприятии всегда несут риск 
возникновения аварийных ситуаций техногенного характера. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

Крюковский вагонзавод в 2016г увеличил продажи  
грузовых вагонов в 3,2 раза 

27.04.2017 
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ Кременчуг 

Полтавской обл.) в 2016 году увеличило реализацию грузовых вагонов в 3,2 
раза по сравнению с 2015 годом – до 1610 ед. 

Согласно информации в финансовом отчете компании в системе НКЦБФР, в том 
числе 750 вагонов поставлено Туркменским железным дорогам, 350 ед. – "Укрзализныце" 
(в рамках выигранного тендера - ИФ), 470 вагонов – в адрес других украинских компаний и 
40 вагонов – в Монголию. "В то же время вопросы искусственного вытеснения 
производителей с Украины с рынков РФ, Казахстана, Беларуси из-за приостановки 
действия сертификатов РФ на все грузовые вагоны КВСЗ, непризнание РФ сертификатов 
технического регламента Таможенного Союза, остались актуальными и нерешенными", - 
констатируется в отчете. Доля экспорта в общем объеме реализации превысила 51%. 
Кроме того, за прошлый год завод отгрузил девять пассажирских вагонов, пять 
отремонтированных пассажирских вагонов, а также отремонтировал два девятивагонных 
электропоезда ЭКР-01, два пятивагонных состава поездов локомотивной тяги. В отчете 
отмечается, что на сегодня в странах СНГ работает 50 вагоностроительных и 
вагоноремонтных предприятий, выпускающих грузовые вагоны, а в строительстве 
пассажирских вагонов у КВСЗ 10 конкурентов. В числе предприятий, степень конкуренции с 
которыми КВСЗ оценивает как значительную – российские Тихвинский вагонзавод, НПК 
"Укралвагонзавод", "Алтайвагон", "Рузхиммаш", украинский "Днепровагонмаш". По 
пассажирским вагонам это также Тверской вагонзавод, казахстанский "Тулпар-Тарго" и 
белорусский "Штадлер-Минск"; вагонов метро – "Метровагонмаш" и Октябрьский 
электровагоноремонтный завод (оба - РФ), и белорусский "Штадлер-Минск". По оценке 
КВСЗ, в 2016 году на рынке грузового вагоностроения отмечен рост поставок вагонов на 
34,3% к 2015 году, и КВСЗ занял шестое место против девятого в 2015 году с долей рынка 
4,1% (в 2015 году – 1,67%). На рынке пассажирского вагоностроения у КВСЗ восьмое место 
(против седьмого годом ранее), а доля рынка сократилась с 3,7% до 2,5%. Компания 
сообщает, что в прошлом году, в частности межведомственная комиссия дала разрешение 
КВСЗ на серийное производство инновационного вагона-цистерны для перевозки 
пылеугольного топлива, разработанного для ООО "Метинвест Инжиниринг" в рамках 
программы строительства установки пылеугольного вдувания топлива на "Азовстали". 
Кроме того, отрабатывался вопрос создания электровозов с асинхронным тяговым 
приводом. Предприятие информирует, что текущем году в рамках диверсификации 
производства проводится постепенное перепрофилирование завода и на другие виды 
продукции, в том числе автодорожную, коммунальную (автогрейдеры, вакуумная и 
подметально-уборочная машины, полуприцепы грузоподъемностью до 35 тонн), 
прицепное и навесное оборудование для сельхозтехники. Также КВСЗ постепенно 
осваивает выпуск контейнеров по новой номенклатуре для транспортирования грузов в 
страны Западной Европы. Согласно отчету, по итогам 2016 года чистый доход КВСЗ вырос 
на 72,5% к 2015 году, до 2 млрд 150 млн грн, чистый убыток сократился в 3,7 раза, до 112,85 
млн грн. Численность работников предприятия за год сократилась на 10,5% (на 594 
человека), до 5065 человек. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим 
налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых 
(вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Завод также 
запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, вагоны метро, эскалаторы 
и запчасти к ним, контейнеры, дорожную технику. По итогам 2015 года КВСЗ снизил 
производство грузовых вагонов на 83% - до 410 ед., модернизировал 25 вагонов метро для 
Киевского метрополитена, тогда как в 2014 году - 96 вагонов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Принадлежащий россиянам “Лугансктепловоз” 
нарастил убыток 

28.04.2017 
Зарегистрированное в Северодонецке ПАО “Лугансктепловоз”, 

которым владеет российский “Трансмашхолдинг” (ТМХ), в 2016 г. нарастило 
чистый убыток в 2,4 раза по сравнению с 2015 г. - до 622,07 млн грн.. 

Согласно годовой отчетности предприятия в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, его чистый доход сократился в 2,2 раза - до 313,32 млн грн. Завод в прошлом году 
получил 108,56 млн грн валового убытка против 46 млн грн валовой прибыли годом ранее, 
а убыток от операционной деятельности возрос в 2,9 раза - до 168,82 млн грн. По 
информации компании, в прошлом году российским железным дорогам реализовано семь 
тепловозов (14 секций), в том числе пять 2ТЭ116У на 215,5 млн грн и два 2ТЕ116УД на 95,7 
млн грн, тогда как в 2015 году было продано 17 тепловозов (в том числе три 
трехсекционных). При этом произведено было только три тепловоза 2ТЭ116У на 133,76 
млн грн и запасные части на 2 тыс. грн. По информации компании, поставщиками 
металлопроката и сортовой стали, алюминиевого проката, кабельной продукции, 
лакокрасочной и резинотехнической продукции в 2016 году были украинские предприятия 
(на 100%), дизели полностью поставлялись из РФ. В целом материалов и комплектующих 
поставлено на 36 млн грн, в том числе из РФ на 27,12 млн грн, Украины — 8,9 млн грн. В 
отчете отмечается, что задачей предприятия на 2017 год является возобновление 
производства, увеличение загрузки имеющихся мощностей, расширение поставок на 
российский рынок, для чего предусматривается концентрация производства, определение 
номенклатуры продукции, усовершенствование конструкции выпускаемых изделий. Кроме 
того, отмечается необходимость проведения мероприятий по освоению рынков Средней 
Азии и Ближнего Востока. Основным потребителем продукции компании в 2016 году было 
ОАО “Рослокомотив”. “В связи со сложной политической и экономической ситуацией в 
регионе, “Лугансктепловоз” осуществлял только самые необходимые платежи — выплату 
зарплаты, налогов, оплату энергоресурсов и комплектующих, по договору поручительства”, 
- отмечается в отчете.В числе структурных подразделений компании по состоянию на 
конец 2016 года - ряд основных цехов (заготовительно-сварочный, механосборочный, 
редукторный, тепловозосборочный, испытательно-сдаточный, защитных покрытий) и 
девять вспомогательных. “Лугансктепловоз” специализируется на выпуске магистральных 
и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, 
дизель-поездов. В середине 2015 года “Лугансктепловоз” перенес адрес местонахождения 
из Луганска в Северодонецк в связи с необходимостью зарегистрироваться на территории, 
контролируемой украинскими властями. В то же время производственные мощности 
полностью остаются в Луганске. В 2015 году он получил чистый убыток в размере 259,59 
млн грн, тогда как в 2014 году чистая прибыль составляла 67,52 млн грн, его чистый доход 
сократился в 3,6 раз, до 680 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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За лютий-квітень Харківський тракторний завод 
випустив 302 трактора 

25.04.2017 
ХТЗ відновлює виробничий ритм після торішнього вимушеного 10-

місячного простою. За лютий-квітень ц.р. з конвеєра зійшло 302 трактора 
моделей ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 та ХТЗ-242К. 

Основними споживачами виробленої ХТЗ техніки стали аграрії України та країн СНД. 
Як повідомлялося раніше, група DCH Олександра Ярославського (власника і інвестора 
розвитку підприємства) відкрила для ХТЗ кредитну лінію на суму 400 млн. грн. Завод 
відновив випуск тракторної техніки в лютому 2017 р. Стабільне фінансування дозволило 
керівництву заводу в стислі терміни закупити необхідні комплектуючі, повністю закрити 
заборгованість по заробітній платі, провести підготовчі роботи і відновити виробничий 
процес. Однією з перших зібраних в лютому 2017 р. машин рішенням колективу заводу було 
присвоєно ім'я одного з видатних начальників механообробного цеху №2 Сергія Браїлко, 
який віддав ХТЗ 43 роки свого життя. Як відомо, Харківський тракторний завод веде свою 
історію з 1930 р., є одним з найбільших машинобудівних підприємств України. Завдяки 
багаторічній практиці поставок продукції на експорт, торгова марка «ХТЗ» входить в число 
найбільш відомих за кордоном українських брендів. Стратегія ХТЗ на даний час орієнтована 
на відновлення ринкових позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Власник 
та інвестор ХТЗ Олександр Ярославський силами групи DCH вже реалізував низку успішних 
проектів відродження промислових підприємств, а також вклав понад $ 1 млрд. в 
інвестиційні проекти в Харківському регіоні (включаючи $ 300 млн. на підготовку 
інфраструктури Харкова до Євро-2012: будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5 * 
готелю і супутніх об'єктів). 

 

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

 
 

Фирма партнера Порошенко вновь судится с  
"банком президента" 

24.04.2017 
Хозсуд Киева возобновил производство по иску Укрэксимбанка к 

дочернему предприятию автобусного завода «Богдан». Об этом сообщает 
портал Finbalance, передает realist.online 

3 апреля Хозсуд Киева возобновил производство по иску Укрэксимбанка к ООО 
«Мега Авто Логистик», ООО «Богдан-Логистик» (дочернее предприятие автобусного завода 
«Богдан») о взыскании имущества в счет погашения обязательств на 1,2 млрд грн по 
кредитному договору от 1 июля 2009 г. Заемщиком по кредитному договору от 1 июля 2009 
года выступала автомобильная компания «Богдан Моторс». Производство по данному делу 
было приостановлено 15 декабря 2015 г. из-за назначения судебной экспертизы, 
проведение которой было поручено Киевскому научно-исследовательскому институту 
судебных экспертиз. 23 марта 2017 года данный институт сообщил суду о невозможности 
предоставления экспертных выводов. Специалисты института должны были установить 
рыночную стоимость акций автомобильной компании «Богдан Моторс», принадлежащих 
ООО «Мега Авто Логистик», рыночную стоимость недвижимости, принадлежащей «Богдан-
Логистик» в Черкассах, а также рыночную стоимость строений в Черкассах, принадлежащих 
автобусному заводу «Богдан». Рассмотрение дела назначено на 23 мая. Ранее, в начале 
декабря 2015 г., Киевский апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную 
жалобу автомобильной компании «Богдан Моторс» и оставил без изменений решение 
Хозсуда Киева от 30 июня 2015 г., которым был удовлетворен иск Укрэксимбанка и 
взыскана задолженность в сумме 1,04 млрд грн в пользу данного финучреждения с «Богдан 
Моторс». 4 февраля 2016 г. Хозсуд Киева отказался удовлетворить заявление 
автомобильной компании «Богдан Моторс» о рассрочке выполнения решения этого суда от 
9 октября 2014 г., которым был удовлетворен иск Укрэксимбанка и взыскано 388 млн грн. 
В 2009 г. Петр Порошенко продал контрольный пакет акций «Богдана» своему бизнес-
партнеру Олегу Свинарчуку (поменял фамилию на Гладковский), который сейчас является 
первым заместителем Секретаря СНБО. В то же время, по данным СМИ, у структур 
Порошенко сохранилась связь с «Богданом». Порошенко и Свинарчук также являются 
совладельцами Международного инвестиционного банка. Неофициально Укрэксимбанк 
является «квотой» президента, тогда как Ощадбанк - квота «Народного фронта». Главой 
правления Укрэксимбанка является Александр Гриценко, который в настоящее время 
считается одним из возможных кандидатов на должность главы НБУ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам realist.online 
 

 
Автомобильная компания "Богдан Моторс" в I кв. сократил 

чистый убыток почти в 5 раз 
25.04.2017 

ПАО "АК "Богдан Моторс" завершило январь-март 2017 года с 
консолидированным чистым убытком в размере 67 млн грн, что почти в 
пять раз меньше аналогичного показателя первого квартала 2016 года. 

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, консолидированный чистый доход ПАО за отчетный период вырос почти в 2,2 
раза - до 79,26 млн грн. Валовая прибыль "Богдан Моторс" составила 12,96 млн грн против 
7,86 млн грн годом ранее, а от операционной деятельности получено 65,55 млн грн убытка 
– в пять раз меньше. Обязательства компании к 1 апреля составили около 5,629 млрд грн, в 
том числе 3,69 млрд грн по кредитам банков. ПАО "Автомобильная компания "Богдан 
Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских 
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и 
завод легковых авто в Черкассах). По предварительным данным, компания в 2016 году 
сократила убыток почти втрое к 2015 году, до 275,2 млн грн, а полную отчетность пока не 
обнародовала. Корпорация "Богдан" создана в 2005 г. с целью реализации масштабных 
инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству 
транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках 
выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах 
мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и 
троллейбусов в год. В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не 
выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан 
МАЗ, а также КУНГов многоцелевого использования. В 2015 году "Богдан Моторс" получила 
консолидированный чистый убыток в размере 810,74 млн грн, что на 25,4% меньше 
аналогичного показателя 2014 года, а чистый доход вырос на 50% - до 669,42 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

 
Дилер МАЗу з нульовим статутником продав Маріуполю  

спецтехніки на 28 мільйонів 
23.04.2017 

ККП «Маріупольавтодор» Маріупольської міської ради Донецької 
області 14 квітня за результатами тендеру замовило ПП «Виробничо-
комерційне підприємство «Альфатекс» нової спецтехніки на 28,01 млн грн.  

До 1 червня поставлять такі комбіновані машини: вакуумну КО-503 ІВК на базі МАЗ-
6312С3 за 4,06 млн грн.; дві дорожні МДКЗ-17-06 з піскорозкидальним обладнанням та 
поворотним відвалом на базі самоскида МАЗ-6501С5 по 2,71 млн грн.; шість дорожніх 
МДКЗ-14-06 з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом на базі самоскида 
МАЗ-5550С3 по 2,07 млн грн.; три дорожні МДКЗ-12-01 з піскорозкидальним обладнанням, 
щіткою та снігоочисним відвалом на базі МАЗ-5340С2 по 2,04 млн грн. Ціна угоди на 0,1% 
нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 28,05 млн грн. Конкурентами були 
ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» і ТОВ «Укравтокомплект Лтд», причому жоден з 
учасників не знижував ціну під час аукціону. Кременчуцьке «ВКП «Альфатекс» є дилером 
КрАЗ і МАЗ. Фірма зі статутним капіталом 0 грн. належить Миколі Корецькому, який також 
володіє ПП «Сула-2009». Із 2011 року вона отримала держпідрядів на 212,12 млн грн. 
Засновником київського «ТД «Будшляхмаш» є Мирослав Гуйван – голова наглядової ради та 
основний акціонер ПрАТ «Спецбудмаш», яке з липня 2013 року отримало підрядів на 50,50 
млн грн., переважно у Нацгвардії. «ТД «Будшляхмаш» є одним з найбільших постачальників 
техніки для державних та комунальних замовників, вигравши з 2008 року тендерів на 
900,58 млн грн. Київський «Укравтокомплект ЛТД» належить Олександру та Ганні 
Іпатенкам і Людмилі Сербіній. 

 

Читати повністю >>> 
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Краны на базе КрАЗа будут обслуживать  
украинскую ГТС 

26.04.2017 
Завод «АвтоКрАЗ» в рамках выигранного тендера подготовил для 

передачи заказчику 25-тонный автомобильный кран КС-55713 на 
полноприводном шасси КрАЗ-6322.  

Всего по тендерным условиям будет собрано 8 единиц аналогичной спецтехники, 
при этом надстройка смонтирована Торговой компанией «Автокраны Украины». База 
специзделия - серийное шасси вездехода КрАЗ-6322, выполненное в стандартной 
комплектации. Эта модель, вместе с другими моделями шасси - КрАЗ-65053 и КрАЗ-63221, 
такими же востребованными потребителями и производителями спецнадстроек, как 
нельзя лучше подходит для монтажа автокранов, эксплуатируемых в тяжелых условиях в 
строительном и нефтегазовом комплексах. Отметим, оригинальный спецавтомобиль со 
снегоуборочным оборудованием на полноприводном шасси КрАЗ-6322 - еще один новичок 
в линейке спецтехники КрАЗ. Навесное оборудование включает шнекороторную установку 
и отвал для уборки снега. Автомобиль создан для части технической службы ГУ ГСЧС 
Украины в Николаевской области. Вездеходное шасси КрАЗ-6322, использованное в 
качестве базы, - традиционный выбор тех заказчиков, для которых высокая проходимость, 
мощность и мощь - первоочередные важные показатели для дальнейшей эксплуатации. 
Шасси предназначено под монтаж установок специального и промышленного назначения, 
а также буксировки прицепа по всем видам дорог, бездорожью и местности. Выполнение 
машины - стандартное, серийное, но со спаренной четырехдверной семиместной кабиной.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра завода «АвтоКрАЗ» 
 
ФГВФЛ выставил на продажу кредиты одного из крупнейших в Украине 

производителей грузоподъемной техники 
27.04.2017 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил 
на продажу права требования по кредиту одного из крупнейших в 
Украине производителей грузоподъемной техники. 

Как сообщается на сайте Фонда, аукцион по продаже состоится 11 мая в системе 
"ProZorro". В обеспечение исполнения обязательств по договорам передано, в частности, 
часть комплекса завода и производственные запасы - металлопрокат, готовые узлы и 
основные средства (станки и прессы). Активы находятся на балансе ПАО "Укргазпромбанк". 
Одним лотом на продажу выставлено права требования по двум кредитам. Заемщик 
находится в процессе прекращения. Основной вид деятельности - производство 
автотранспортных средств, в частности подъемного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования. Среди производимой продукции на мощностях завода - модельный ряд 
автомобильных, башенных кранов быстрого монтирования, мусоровозы, автогидро-
подъемники, краны-манипуляторы, гидроцилиндры, запасные части, различные виды 
металлоконструкций. Завод заемщика имеет собственный железнодорожный узел, 
способствует отгрузке автокранов непосредственно с территории завода. Общая 
задолженность по договорам на начало февраля 2017 составила 141,450 млн грн. В залоге 
банка - недвижимость (часть производственного комплекса, общей площадью 45,065 тыс. 
м2 в г.. Дрогобыч Львовской области), производственные запасы (металлопрокат, готовые 
узлы и основные средства - станки и прессы). Также в обеспечение по договорам передано 
здание санатория "Эдельвейс" (2440 м2) и котельную (г.. Дрогобыч, Львовская обл). 
Стартовая цена лота - 20,816 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 
КП «Київпастранс» під «Євробачення» купило у німців  

люксовий автобус за 10 мільйонів 
26.04.2017 

КП «Київпастранс» 19 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ 
«МАН Трак енд Бас Юкрейн» новий автобус за 9,95 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

До 20 квітня мали поставити туристичний автобус підвищеної комфортності 
Neoplan Cityliner P14 типу N 1216 HD (440) 2016 р. в. із дизельним двигуном Євро 6 на 49-51 
місць. Оснащений системою контролю дорожньої розмітки, регульованим сидінням водія, 
двохзонним клімат-контролем, туалетом і кухнею з міні-холодильником, кавоваркою, 
водозливом, бойлером на 5 л та відділенням для столових приладів. Ціна угоди на 17% 
нижча від очікуваної вартості закупівлі у 12,00 млн грн. Анонімний потенційний учасник 
вимагав продовжити строк поставки, вважаючи його виписаним під конкретного 
постачальника, який уже має товар на складі. Замовник відмовив і заявив, що автобус 
купують для «Євробачення» за розпорядженнями Кабміну №740-р та КМДА №1261. Єдиний 
конкурент ТОВ «Амако Україна» пропонував на 0,005%, або 500 грн. нижчу ціну, але згодом 
відмовився від підписання договору. Засновниками фірми є Саад А.І. Алкораєф із 
Саудівської Аравії та офшор з острова Мен «Амерікан Машінері Компані Лімітед». Раніше 
1% статутного капіталу належав Віталію Скоцику, який був головою наглядової ради групи 
компаній «Амако» та директором групи компаній «Лендком». Також Скоцик відомий як 
голова Аграрної партії України. Українська фірма «МАН Трак енд Бас Юкрейн», якою керує 
Міхаель Батц, належить німецькому підприємству «МАН Трак Енд Бас Аг» («MAN Truck And 
Bus Ag»), що входить у «WV Group». Усього з 2009 р. вона виграла три тендери на 103,87 млн 
грн. Зокрема у 2015 р. Державна служба України з надзвичайних ситуацій замовила їй 
пожежно-рятувальних автомобілів на 92,55 млн грн. Генпрокуратура порушила щодо цієї 
закупівлі кримінальне провадження. Слідство встановило, що тодішній замголови ДСНС 
Олег Авер’янов вступив у змову з комерційними директорами німецького представництва 
та єдиного допущеного конкурента ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» «з метою 
заволодіння державними грошовими коштами» за такою схемою. «Ман трак енд бас 
Юкрейн» уклало угоду з «Пожмашиною» про те, що остання виготовлятиме навісне 
обладнання для подальшого встановлення на німецькі шасі. А переможець тендеру 
перераховуватиме «Пожмашині» гроші, які йому платитиме ДСНС. І зрештою саме на 
«Пожмашину» пішла левова частина авансу від ДСНС (18 з 22 мільйонів). Далі ці гроші 
перерахували на фірму «Альянс-агро», візитки якої згодом під час обшуку були знайдені у 
квартирі Авер’янова (детальніше про це читайте у статі «Розплата з Ляшком»).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Импорт легковых авто в Украину  
значительно вырос 

24.04.2017 
Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-феврале 

2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос 
на 64% - до 15,195 тысячи единиц. 

Согласно сообщению пресс-службы Ассоциации «Укравтопром», общая стоимость 
импортированных за два месяцев в страну легковых автомобилей составила $205,4 
миллиона, а средняя цена одного импортированного автомобиля снизилась почти на $3 
тысячи и составляет $13,5 тысячи. Крупнейшим поставщиком иномарок в Украину за 
отчетный период стал Евросоюз, из стран которого было импортировано 11 296 
автомобилей на сумму, эквивалентную $141,9 миллиона. «Крупнейшие закупки в ЕС 
осуществлялись в Германии, из которой было ввезено 4295 автомобилей, во Франции, где 
закуплено 1454 машины, и Словакии - 1093 авто», - говорится в сообщении. В пресс-службе 
отметили, что на втором месте по импорту автомобилей в Украину оказались США. 
«Импорт из США составил 891 автомобиль, а их общая стоимость – $19,5 миллиона. Япония 
заработала на украинцах почти $15 миллионов, отгрузив 731 авто. Из Турции и Южной 
Кореи в Украину прибыло по 564 легковых автомобиля. Но если турецкий импорт 
обошелся Украине в $7,4 миллиона, то южнокорейские поставки таможня оценила в $9,5 
миллиона», - говорится в сообщении. Также в пресс-службе отметили, что из стран СНГ на 
украинский рынок прибыло 379 легковых автомобилей, на закупку которых было 
потрачено $3,3 миллиона. «Иномарки в СНГ покупались только в двух странах - России и 
Узбекистане. С первой в Украину ввезли 288 автомобилей, а со второй - 88 штук», - 
говорится в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 МОТОТЕХНІКА 
 

В Украине выпустили финальную серию  
мотоциклов Dnepr 

27.04.2017 
Почти 70-летняя славная история украинских мотоциклов с 

коляской была резко прервана в 2012 году, когда Киевский мотозавод был 
продан частому инвестору. Об этом пишет autoconsulting.com.ua 

С тех пор о выпуске собственных мотоциклов в Украине даже перестали вспоминать. 
Но легендарные Днепр, которые продавались в 50 стран мира, достойны того, чтобы 
возродиться. Пусть даже и в небольшой партии. Как нам стало известно, в Украине 
выпустили финальную серию мотоциклов Dnepr Vintage, которая призвана достойно 
завершить историю киевских мотоциклов с коляской. Limited edition серия Vintage была 
разработана и выпущена KMZ DNEPR motorcycles с помощью AUTO-Consulting Design. 
Киевские мотоциклы этой серии отличает особый дизайн, ручная сборка и улучшенная 
комплектация. Мотоцикл Dnepr Vintage оснащен 650-кубовым двигателем мощностью 32 
л.с. с электрическим стартером, электронным зажиганием с режимами "Sport", "Normal" и 
"Off-Road" и генератором увеличенной мощности 700 Вт. Двигатель оборудован 
маслосистемой увеличенной производительности и емкости, и заправлен 
высококачественными маслами Repsol. Мотоциклы серии Dnepr Vintage собираются 
полностью вручную из запчастей заводского производства, которые удалось еще отыскать. 
Разумеется, с предварительной доводкой каждой детали до эталонных показателей. 
Собирает Vintage не Киевский мотозавод (там уже некому и негде), а команда лучших 
мастеров, которую удалось объединить под этот проект. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Украина резко увеличила экспорт  
агропродукции 

27.04.2017 
Сальдо внешней торговли Украины аграрной продукцией за первый 

квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 выросло 
на 37,7% и составило 3,5 млрд долл.  

Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса, экспорт аграрной продукции за 
первый квартал этого года составил 4,6 млрд долл. (38,6% к прошлогодним показателям), а 
импорт – 1,1 млрд долл. (-4% к прошлогодним). Наибольшее наращивание экспорта 
наблюдалось по продукции растениеводства и жиров, а также масел, в основном за счет 
увеличения поставок соевых бобов, кукурузы и подсолнечного масла. При этом доля 
экспорта аграрной продукции в общей структуре экспорта из Украины выросла с 42,6% до 
44% в 2017. Зато по импорту наблюдалось сокращение по всем категориям. В основном 
сократились закупки продукции растениеводства, а именно семян и плодов масличных 
культур и риса. Также наблюдается сокращение импорта продукции животноводства за 
счет уменьшения закупок рыбы и сливочного масла. Доля аграрного импорта в структуре 
общего импорта Украины сократилась с 13% до 9,8%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Українські агрокомпанії  
в Каїрі 

24.04.2017 
З 22 по 24 квітня ц.р. у Каїрі відбулася міжнародна спеціалізована 

виставка Food Africa, у якій взяло участь понад 250 компаній із 31 країни 
світу, включаючи Україну. 

На виставці Україну презентували компанії Svitmilk, Ambar LLC, Loostdorf Ltd, PIC 
SHIPPING Ltd, які проводять роботу із виводу своєї продукції на ринки країн Африки. Під час 
виставки її відвідали Посол України Г.Латій та працівники українського Посольства в АРЄ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Китайська корпорація буде здійснювати прямі 
інвестиції в український агросектор 

25.04.2017 
Корпорація "China International Agriculture Investment Corporation" 

зацікавлена у здійсненні прямих інвестицій в український агропромисловий 
комплекс та поглибленні співпраці за перспективними напрямами. 

З цією метою наразі планується проведення Українсько-Китайського Форуму з 
аграрного розвитку та створення Першого Китайського модернізованого 
сільськогосподарського Парку в Україні. Про це стало відомо під час зустрічі Міністра 
аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з Головою правління 
Китайської національної корпорації генеральних підрядів (ССЕС) Сунь Байем, яка відбулася 
сьогодні, 25 квітня, у Мінагрополітики. «Вважаю, що формування і діяльність новоствореної 
китайської корпорації, яка орієнтована виключно на аграрні інвестиції, є правильним і 
взаємовигідним. Наші країни мають величезний потенціал для поглиблення співпраці. Це 
стосується і модернізації інфраструктурних об’єктів, і питання постачань добрив, засобів 
захисту рослин. Зараз існують ті ринкові можливості, які дійсно можуть створити додану 
вартість та забезпечити прибутковість», - прокоментував Тарас Кутовий. Планується, що 
Українсько-Китайський міжнародний Форум з аграрного розвитку буде проходити двічі на 
рік в обох країнах. Перший форум-відкриття відбудеться вже у вересні цього року у Пекіні 
або у Києві. Головна мета заходу – зустріч усіх зацікавлених сторін, пошук та залучення усіх 
можливостей між країнами. Створення Першого Китайського модернізованого 
сільськогосподарського Парку в Україні є масштабним інвестиційним проектом для 
посилення взаємовигідної співпраці. Наразі йде обговорення розташування парку, який за 
умови успішності, буде базуватися у різних містах України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
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Агрохолдинг "Мрия" с начала 2017г закупил  

новую технику на $7,2 млн 
25.04.2017 

Агрохолдинг "Мрия" с начала 2017 года закупил в свой технический 
парк 38 единиц техники общей стоимостью $7,2 млн, сообщается в пресс-
релизе компании. 

"Несмотря на ежегодные закупки, потребность в технике остается достаточно 
высокой. Предыдущие собственники и менеджмент компании незадолго до дефолта 
вывели из "Мрии" более 1 тыс. единиц техники, оставив компанию с практически пустым 
техническим парком. С 2015 года мы уже инвестировали в его восстановление $21 млн", - 
цитируется в сообщении операционный директор компании Андрей Григоров. По его 
словам, на этот год под закупку техники запланировано $10 млн, а полностью покрыть 
дефицит в технике "Мрия" планирует у 2019 году. Как сообщалось в планах агрохолдинга в 
этом году обработать 85,4 тыс. га яровых и 55 тыс. га озимых культур. В приоритете среди 
яровых – подсолнечник, кукуруза и соя, которыми должны засеять 32 тыс. га, 20,3 тыс. га и 
17 тыс. га соответственно. Кроме того, "Мрия" впервые после смены собственников вводит 
в севооборот сахарную свеклу, которой засеют площадь в 3,5 тыс. га в Тернопольской 
области под потребности ООО "Радеховский сахар".Агрохолдинг "Мрия" – вертикально 
интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На 
сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в 
Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской 
областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, 
горох, гречиху и сорго. В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около 
$9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. 
Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, 
предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта 
агрохолдинга составляла около $1,3 млрд. В начале февраля 2015 года операционный 
контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 
2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия 
реструктуризации долгового портфеля компании, который в настоящее время составляет 
$1,1 млрд.По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – 
Николай объявлен в розыск по линии Интерпола. 

 

Читать полностью >>>  
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Чистий прибуток ПАТ «Аграрний фонд» за І кв. 2017 р.  
склав 111,3 млн грн. 

25.04.2017 
За підсумками І кв. 2017 р. дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 1,3 млрд 

грн, прибуток до оподаткування - 135,7 млн грн. Після нарахування податку 
на прибуток, чистий прибуток Товариства склав 111,3 млн грн. 

Протягом І кварталу 2017 року ПАТ «Аграрний фонд» було реалізовано 246,4 тис. 
тонн зерна та 63,5 тис. тонн борошна. Реалізація борошна відбувалася як оптовими, так і 
роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних мережах під власною торгівельною маркою. 
Також Товариство продовжує реалізацію фасованої гречки, вівсяних пластівців та суміші 
пластівців під власною ТМ. За результатами першого кварталу 2016 року чистий прибуток 
ПАТ «Аграрний фонд» склав 20,5 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Аграрний фонд» 
 

Крупный производитель молока нарастил  
прибыль в 2,1 раза 

26.04.2107 
Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК) в 2016 году 

увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом до $21,8 млн.  
Об этом пишет delo.ua 

Согласно финансовому отчету компании ее выручка в прошлом году сократилась на 
11% - до $124,74 млн. Валовая прибыль снизилась на 18% - до $60,93 млн, операционная - 
на 21%, до $45,99 млн. Показатель EBITDA за 2016 год составил $59 млн, что на 10% ниже, 
чем в 2015 году. По итогам прошлого года ИМК сократил выручку от реализации кукурузы 
на 19% -до $75,99 млн, молока - на 19%, до $3,02 млн, подсолнечника - увеличила на 1%, до 
$24,65 млн, пшеницы - на 12%, до $9,89 млн. Чистый долг агрохолдинга в 2016 году 
сократился на 20,3% по сравнению с 2015 годом - до $87,21 млн. ИМК специализируется на 
выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших 
производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн 
зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК насчитывает 136,6 тыс. га. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Астарта увеличила продажи сахара вдвое, 
кукурузы - в 1,5 раза 

26.04.2017 
Агропромхолдинг «Астарта» по итогам января-марта 2017 г. 

увеличил продажи сахара по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года в 2,2 раза, до 141,5 тыс. т. 

Как свидетельствуют данные, опубликованные компанией на варшавской фондовой 
бирже, продажи кукурузы выросли в 1,5 раза, до 166,6 тыс. т, пшеницы - в 13,5 раз, до 100,1 
тыс. т, ячменя - в 52 раза, до 2,6 тыс. т, подсолнечника - в 6,5 раза, до 24,5 тыс. т. Реализация 
соевого масла увеличилась в 2,2 раза, до 11,07 тыс. т, соевого шрота сократились на 2%, до 
38,46 тыс. т. Отметим, «Астарта» - вертикально интегрированная аграрная компания, 
которая обрабатывает 250 тыс. га земли в 8 областях Украины. Основная деятельность 
компании заключается в выращивании сахарной свеклы, зерновых и масличных культур, 
производстве высококачественного сахара, молока и переработке сои. В состав «Астарты» 
входят 8 сахарных заводов, молочные фермы на 30 тыс. голов стада, мощный завод по 
переработке сои и биоэнергетический комплекс по производству биогаза (г. Глобино).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

Український агрогігант продав термінал у 
Миколаєві за $7,5 млн 

27.04.2017 
Найбільший в Україні виробник соняшникової олії, компанія 

Кернел у другому півріччі 2016 року продала один із своїх експортних 
терміналів, розташованих у Миколаївській області. 

Це стверджується у звіті компанії за перше півріччя поточного фінансового року 
(1.07.2016-30.06.2017), пишуть Порти України. При цьому стверджується, що компанія 
отримала за даний актив $7,5 млн. Назва терміналу не вказується, але відомо, що Кернел 
контролював у Миколаївському порту Ойлтранстермінал. Через нього компанія 
перевалювала соняшникову олію та шрот виключно для власних потреб з пропускною 
здатністю півмільйона тонн в рік. Нагадаємо, що Кернел виставив на продаж свій останній 
російський актив - половину ТОВ Зерновий термінальний комплекс Тамань, яким 
паритетно володіє з глобальним сировинним трейдером Glencore. Kernel – найбільший 
виробник соняшникової олії в Україні. Частка виробництва у 2015 році склала 28,4%. Також 
виробляє і експортує зернові та надає послуги по зберіганню сільгоспкультур на 
елеваторах. В Україні здійснює дистрибуцію бутильованої олії під торговими марками 
Щедрий Дар, Стожар, Чумак Золота. Контролює близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Експортує продукцію в більш ніж 60 країн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

Агрохолдинг Косюка розмістив облігації  
на півмільярда доларів 

28.04.2017 
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" провів успішне 

розміщення єврооблігацій на загальну суму 500 млн доларів за 
ставкою прибутковості 7,75%. 

Як зазначається, термін погашення облігацій - 10 травня 2024 року. Очікується, що 
облігаціям буде присвоєно рейтинг B- по Fitch і B по S & P. "Як було оголошено раніше, МХП 
має намір використовувати кошти від розміщення облігацій для фінансування викупу своїх 
єврооблігацій із ставкою прибутковості 8,25% і терміном погашення в 2020 році за 
допомогою тендера з максимальним об'ємом до 350 млн доларів", - йдеться в повідомленні. 
"Також кошти планується використовувати для рефінансування короткострокової 
заборгованості, загальних корпоративних цілей і для фінансування розширення і 
диверсифікації діяльності компанії в птахівництві та рослинництві", - повідомляє прес-
служба. Раніше МХП повідомив про повний продаж своїх активів в Криму. "Миронівський 
хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Агрохолдинг представлений 
торговою маркою "Наша ряба".Займається також виробництвом зернових, соняшникової 
олії, продуктів м'ясопереробки. Як відомо, власником "Нашої ряби" і агрохолдингу 
"Миронівський хлібопродукт" є мільярдер Юрій Косюк. 

 

Читати повністю >>> 
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Аграрные ассоциации предлагают отложить 

запуск рынка земли еще на 7 лет 
27.04.2017 

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-
продажу земли с 2024 г, сообщил в ходе Agri Invest Forum 2017 заместитель 
председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов. 

"Рынок земли не должен запускаться моментально, должна быть возможность 
подготовится как самим аграриям, так и государству. Переходный период должен быть 
пять лет, рынок должен вводиться с 2024 года", - сказал он. По словам эксперта, такое 
мнение разделяют Всеукраинская аграрная рада, Ассоциация производителей молока, 
ассоциация "Свиноводы Украины", Украинская аграрная конфедерация, ассоциация 
"Украинский клуб аграрного бизнеса", Ассоциация фермеров и частных землевладельцев 
Украины и другие, объединяющие более 90% сельхозпроизводителей в Украине. "Перед 
запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в 
Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена 
программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение 
паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали 
участие в распаевке земель", - уточнил М. Соколов. Он выразил убеждение, что после 
запуска рынка право купли-продажи должно быть предоставлено не только физлицам, но и 
юрлицам. Дополнительными ограничениями и гарантиями оборота земель станут: 
концентрация не более 30% земли в обработке и собственности в рамках одного района, не 
более 2% - в рамках области и не более 0,5% в рамках всей страны. Одним из условий 
запуска является запуск программы кредитования фермеров. Продажа земучастка не 
должна быть основанием для расторжения договора аренды земли и его изменения, 
преимущественное право приобретения должны иметь нынешние арендаторы, 
собственники соседних участков. "Если кто-то решил изменить целевое назначение 
участка, он должен за это заплатить и заплатить в сельсовет существенные деньги", - 
добавил М. Соколов. Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с 
Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования 
предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 
Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. 
Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу 
земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 г. Этим решением парламент 
поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать 
необходимые законопроекты.Министр финансов Александр Данилюк ожидает подготовку 
законодательной базы для осуществления земельной реформы к концу мая 2017 года. В 
тоже время 55 народных депутатов направили обращение в Конституционный Суд 
относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 
Они рассчитывают, что решение суда может быть принято осенью. Министр аграрной 
политики и продовольствия Тарас Кутовый считает, что первым этапом запуска рынка 
земли должен стать запуск продажи прав аренды на земельные участки для 
сельскохозяйственных нужд. 

 

Читать полностью >>>  
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На Николаевщине открывается перегрузочный комплекс  

«Баловнянська виробнича база» 
26.04.2017 

В июне текущего года в Николаевской области начинает свою 
работу современный перегрузочный комплекс «БВБ», который является 
масштабным инвестиционным проектом группы компаний «ПАЕК».  

На строительство объекта ушло около года, и производительность данного 
зернового терминала рассчитана на 100 тысяч тонн зерновых культур. Заказчиком и 
инвестором строительства является известное во всей Украине и в Николаевской области 
предприятие «ПАЕК», руководят которым Юрий Кормышкин и Ростислав Данильченко. В 
свою очередь, строительством нового терминала руководит депутат Николаевского 
областного совета Владимир Луста. Сегодня строительство терминала подходит к 
завершению. Заканчивается и набор персонала на терминал. Только на прошлой неделе на 
предприятии «БВБ» прошли две «Ярмарки вакансий» и все желающие могли ознакомиться 
с предприятием и вакансиями, которые существуют на предприятии. Всего на предприятии 
будет работать примерно 110-115 человек. Кстати, на сегодняшний день на работу уже 
принято около 100 человек. Основой для трудоустройства на предприятие являются 
близлежащие села Новоодеского района — Константиновка, Баловное, Гурьевка, а также 
сама Новая Одесса. Привлекаются, в том числе и специалисты, проживающие в Николаеве. 
К тому же, ознакомление с предприятием и собеседование с кандидатами на работу 
проводит лично руководитель терминала Владимир Луста. Стоит отметить, что только за 
несколько месяцев работы в прошлом году и три месяца нынешнего года, в 
государственный бюджет и бюджет Новоодесского района предприятие перечислило более 
одного миллиона гривен от начислений на заработную плату.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ПАЕК» 
 

Прокуратура вернула Изюмский элеватор  
в госсобственность 

27.04.2017 
Апелляционный хозсуд области поддержал требования 

прокурора и вернул государству комплекс по переработке и хранению 
зернопродукции на территории Изюмского района общей площадью 
12,5 тыс. кв. м. 

По информации начальника отдела прокуратуры области Алексея Лесенко, 
установлено, что в 2012 г. исполком Изюмского городского совета принял решение о 
передаче в частные руки элеватора стоимостью 3,2 млн. грн. Однако собственник 
предприятия - Кабинет министров Украины - согласия на передачу зернохранилища не 
давал. «Соответственно, решение об отчуждении имущества принято с нарушением ст. 145 
Хозяйственного кодекса Украины и закона Украины «О перечне объектов права 
государственной собственности, не подлежащих приватизации» и является незаконным», - 
рассказал Алексей Лесенко. В связи с этим в начале 2015 г. прокуратура направила 
соответствующий иск в суд. Дело рассматривалось судами неоднократно. Постановлением 
Высшего хозяйственного суда Украины в декабре 2015 г. дело вернули на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. После того, как суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении требований, прокуратура отстояла свою позицию в апелляционном суде. 
«Как результат — решение сессии горсовета о выдаче свидетельства на право 
собственности одному из акционерных обществ признано незаконным, изменения к уставу 
хозяйственного общества в части включения имущества в его уставный капитал признаны 
недействительными», — сообщает ведомство. 
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В Україні вирощують салат і 
прянощі на воді 

24.04.2017 
Голландец Майкл Гондерс живе в Україні вже 4 роки і допомагає 

вирощувати салат і прянощі за європейськими технологіями. Повідомляє 
Національний промисловий портал, з посиланням на UBR. 

Вирощувати салат Майкл вирішив в містечку Буськ Львівської області. У спеціальних 
пінопластових лотках розміром 60 на 40 см є 24 невеликих поглиблення для торф’яної 
маси. Спочатку там сіють насіння в гранулах, а потім на 48 годин його залишають в окремих 
кімнатах для пророщування. Температура в цьому приміщенні – близько 20 градусів за 
Цельсієм, а вологість – майже 100%. Після того, як салат проросте, ці ж лотки опускають в 
один з чотирьох басейнів, де вони плавають 21 день. Загальний час для отримання 
продукції – близько місяця, а взимку – 50-55 днів. «Використовувати таку технологію 
виходить економніше, ніж поливати рослини на відкритому грунті. Вода постійно стоїть на 
місці і не втрачає свої основні функції протягом 3-5 років. Великим плюсом є ще й те, що 
теплиця дозволяє працювати протягом всього року», – розповідає директор підприємства. 
Урожайність – 2 млн кущів салату в рік на площі 7800 кв. м. Ціна різних видів салату – від 
100 грн за кілограм, петрушка і кріп – 120 – 150 грн, м’ята і рукола – 250 грн, цибуля шніт – 
390 грн за кілограм. 
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ЧАО "Бахмутский аграрный союз" в 2016 г. увеличил  
продажи свинины почти на 5% 

26.04.2017 
ЧАО "Бахмутский аграрный союз" (Донецкая обл.) предприятие по 

производству свинины, в 2016 году увеличило продажи свинины на 4,9% по 
сравнению с 2015 годом - до 15,28 тыс. тонн свинины (в живом весе). 

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НЦКБФР, в 
прошлом году чистый убыток ЧАО составил 55,9 млн грн, против чистой прибыли 59,8 млн 
грн в 2015 году. Валовой убыток "Бахмутского аграрного союза" в 2016 году составил 40,5 
млн грн, операционный убыток - 57,5 млн грн. Чистый доход от реализации продукции ЧАО 
за прошлый год сократился на 9,8% - до 371,6 млн грн по сравнению с 2015 годом. ЧАО 
"Бахмутский аграрный союз" является свиноводческим подразделением агропромышлен-
ного холдинга "Бахмутский аграрный союз", который занимается выращиванием зерновых 
и технических культур, производством собственных комбикормов, свинины и др.  
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За три місяці 2017 року вилов у внутрішніх  
водоймах збільшився на 10% 

25.04.2017 
За перші 3 міс. ц.р., з січня по березень, вилов у внутрішніх водоймах 

України склав 3686 тонн, що на 10% більше ніж за аналогічний період 2016 
р. Зокрема, спостерігається приріст промислового вилову риби на 41,8% і 
складає 2550 тонн. 

Вилов в Чорному морі збільшився на 7,8% і склав 276 тонн. В Азовському морі в 
першому кварталі 2017 року  зловили 5795  тонн риби, що на 30%  менше, ніж у 2017 році. 
Зменшення пов’язане із невисокою інтенсивністю промислового лову в лютому-березні у 
зв’язку із штормовою погодою. Станом на лютий 2017 в Азовському морі вилов склав 1394 
тонн, порівняно з показником 2016 року – 4740 тонн. Наразі промисел триває у 
нормальному режимі. Зменшення вилову в Азовському морі вплинуло на зниження 
показника загального вилову по Україні (внутрішні водойми та Азово-Чорноморський 
басейн) на 17,9%, вилов склав 9757 тонн. Нагадаємо, в 2016 році вилов в Україні є 
найбільшим за останні 2 роки – 81,1 тис. тонн, зростання склало 11,5 % у порівнянні з 2015 
роком (72,7 тис тонн) і 23,8% у порівнянні з 2014 роком (61,8 тис тонн). В 2016 році приріст 
спостерігався як у Азово-Чорноморському басейні, так і у внутрішніх водоймах, проте 
основного зростання було досягнуто за рахунок вилову в Азово-Чорноморському басейні, 
що виріс майже на 17,9 % – до 40,3 тис тонн: Азовське море показало ріст на 18,4 %, Чорне 
море – на 14,2 %. Вилов у внутрішніх водоймах України збільшився на 5,8% і склав майже 
40,8 тис. тонн. Держрибагентство відзначає, що з січня по березень в деяких областях 
України збільшився вилов у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року а саме в: 
Миколаївській – в 1,3 разів, Волинській – 2,4 рази, Львівській – в 1,8 рази, Черкаській – в 1,2 
рази та Харківській - в 1,2 рази. Аналізуючи показники вилову по окремим видам риб, вони 
виросли  у таких прісноводних видів риби як: судак – 25,8%, сом – 162,6%, тараня – 68,4%, 
щука – 129,8%, карась – 59,1%, плоскирка – 202,5%, короп та сазан – 30,6%. Негативну 
динаміку вилову показали синець (зниження на 52,9%), чехоня (на 54,3%), білизна (88,2), 
окунь (33,8%). Серед морських видів риби збільшився вилов: оселедця – 70%, калкана – 
78,1%, шпрот – 7,6% та креветки – 15,6%. 
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Агропромышленная компания Agricom Group начала выпуск круп под  
ТМ "Добродия" и хлопьев "Super Hercules" 

26.07.2017 
Компания Agricom Group наладила выпуск круп под ТМ "Добродия" и 

новую линейку "Super Hercules" из пяти продуктов, сообщила 
руководитель направления маркетинга Галина Горбань. 

"Хлопья - самый полезный, вкусный и недорогой завтрак. В 2017г. мы рассчитываем, 
что рынок хлопьев начнет расти и выйдет на докризисный объем, поэтому начали более 
активно изучать запросы наших потребителей в этом сегменте", - отметила она. По словам 
Г.Горбань, компания разработала линейку хлопьев "Super Hercules", которая состоит из 
пяти продуктов. "Все хлопья у нас с добавленным функционалом. Есть классический 
продукт – резанные овсяные хлопья, а есть с курагой, с клетчаткой, есть смесь из четырех 
злаков. Отдельно разработали хлопья с медом, который производится на наших пасеках в 
Белокуракинском территориальном кластере. Это будет уникальный для украинского 
рынка продукт в уникальной упаковке с двумя клапанами. С одной стороны – овсянка, а с 
другой – мед, расфасованный в порционные упаковки", - уточнила руководитель 
направления маркетинга. Она ожидает, что до конца 2017 года линейка новых продуктов 
"Super Hercules" займет долю в 3% на рынке хлопьев в Украине. Agricom Group также 
рассчитывает поставлять продукты линейки "Super Hercules" не только на внутренний 
рынок, но и в торговые сети стран Европы, сейчас уже ведутся переговоры с партнерами. 
Стоимость продуктов новой линейки хлопьев в украинских магазинах будет составлять в 
пределах 30 грн. за пачку объемом 600 грам. "В 2017 году мы также запустили линейку из 
10 круп под ТМ "Добродия" на контрактной основе, потому что был спрос на эту продукцию 
со стороны дистрибуционных каналов. Отдел качества на постоянной основе следит за 
всеми этапами производства круп у наших партнеров", - сказала Г.Горбань. Она добавила, 
что продукция производится на мощностях завода-партнера в Киевской области, но 
компания осенью рассчитывает ввести в эксплуатацию собственный завод по 
производству хлопьев в Черниговской области. 

 

Agricom Group специализируется на производстве и дистрибуции продуктов питания из 
зерновых культур, объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия. 
Группа обрабатывает 40 тыс. га в Ровненской, Черниговской и Луганской областях. Мощности по 
хранению на 63 тыс. тонн представлены двумя элеваторными комплексами на территории 
Белокуракинского и Черниговского кластеров. Дистрибуционное направление представлено Торговым 
домом "Добродия Фудз", который занимается продажами бакалейной группы товаров под 
собственными торговыми марками "Добродия" и "San Grano" – хлопья из зерновых, смеси злаковых, 
мука и линия продуктов для здорового питания. Общая сумма инвестиций в запуск завода по 
производству хлопьев в пгт Михайло-Коцюбинское (Черниговская обл.) составляет $7 млн. … 
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Украина в 2016/2017 МГ может звеличить 

экспорт муки на 20% 
27.04.2017 

Экспорт муки из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль- 
июнь) может вырасти ориентировочно на 20%, до 380-390 тыс. тонн, 
сообщил директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. 

"Если КНДР не закроется в связи с геополитической ситуацией в мире, то думаю, что 
380-390 тыс. тонн мы сможем экспортировать, что почти на 20% больше прошлого года", - 
сказал он. По его словам, рост экспорта связан с падением спроса на муку на внутреннем 
рынке из-за сокращения населения и общей экономической ситуацией. "Украинским 
предприятиям-переработчикам приходится искать покупателей своей продукции за 
границей", - прокомментировал Р.Рыбчинский. В свою очередь, президент Украинской 
зерновой ассоциации Николай Горбачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 
заявил, что экспорт зерна из Украины в 2016/2017 МГ может составить от 40 до 45 млн 
тонн в зависимости от погодных условий в мае. По данным Министерства аграрной 
политики и продовольствия, Украина с начала 2016/2017 МГ и по состоянию на 26 апреля 
экспортировала 36,45 млн тонн зерна и 302,7 тыс. тонн муки.  

 

Читать полностью >>>  
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ED&F Man запустила первую очередь оросительного комплекса  
в Херсонской области стоимостью $5 млн 

27.04.2017 
Компания ED&F Man, одна из крупнейших в мире по торговле 

сахаром, инвестировала $5 млн в запуск первой очереди оросительного 
комплекса площадью 1 тыс. га в Белозерском районе Херсонской области. 

"Первая линия комплекса, в которую британская компания инвестировала уже $5 
млн, позволит выращивать сахарную свеклу на 1 тыс. га в зоне рискованного земледелия", - 
говорится в пресс-релизе компании в четверг. До 2020 года компания намерена 
восстановить оросительный комплекс на общей площади 20 тыс. га в Херсонской и 
Николаевской областях, объем инвестиций составит более $60 млн. "Мы ориентированы на 
полный цикл производства: от семян до готового продукта, сахара. В высокой добавленной 
стоимости заинтересована как сама компания, так и украинская экономика. Благодаря 
сотрудничеству с местными и центральными властями, которые создают нам необходимые 
для работы условия, ED & F Man стало комфортнее работать, поэтому мы можем 
планировать следующие инвестиционные проекты", - цитируется в сообщении 
управляющий директор направления коммодити ED&F Man Ян Кис Ван Дер Вайлд. По 
словам губернатора Херсонской области Андрея Гордеева, в 2017 году на улучшение 
орошения земель в госбюджете предусмотрено 30 млн грн, из них 26 млн грн будет 
выделено для Херсонской области. Компания ED&F Man начала работу в Украине в 2007 
году. Ей принадлежит Засельский сахарный завод (Николаевская обл.) мощностью 
производства 50 тыс. тонн продукции в год. В 2012 году дочернее предприятие ED&F Man 
"Юкрейниан Шугар Компании" совместно с аграрно-торговой фирмой "Агро-Дело" занялось 
выращиванием сахарной свеклы для производства сахара. В марте 2017 года в Киеве 
открылся региональный офис компании ED & F Man, который будет координировать 
деятельность всех бизнес-направлений компании в Черноморском регионе. За период 
работы в Украине ED&F Man инвестировала в развитие более $150 млн. Среди ее клиентов 
в стране - компании Coca-Сola, "Сандора", "Конти", "Росинка", "Первомайский молочно-
консервный комбинат". Компания ED&F Man основана в 1783 году Джеймсом Маном в 
Лондоне. Является крупнейшим поставщиком продуктов питания, сахара, специй, кормов 
для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств 
более чем в 50 странах мира. 
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Звенигородский сыродельный комбинат в 2016г  
увеличил чистую прибыль в 1,7 раза 

20.04.2017 

ПАО "Звенигородский сыродельный комбинат" (Черкасская обл.) 
в 2016 году получило чистую прибыль в размере 16,46 млн грн, что в 1,7 
раза больше, чем в 2015году. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за прошлый год выросли на 25,3% - до 
284,7 млн грн. Нераспределенная прибыль комбината по итогам 2016 года возросла в 2,8 
раза по сравнению с 2015 годом и составила 25,76 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность компании в прошлом году увеличилась на 10% - до 79,28 млн грн. 
Звенигородский сыродельный комбинат основан в 1930 году. В 2001 году "Звенигородский 
сыродельный комбинат" вошел в состав французской группы компаний SAVENCIA fromage 
& dairy - одного из крупнейших в мире производителей сыров.  
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Компания "Милкиленд" отложила дату  

выхода отчета на 31 мая 
25.04.2017 

Выход отчета компании "Милкиленда" отложен на 31 мая в связи 
с необходимостью дополнительной оценки аудиторами недавно 
инициированного банкротства ОАО "Останкинский молочный комбинат" (РФ). 

Группа получила уведомление от международной аудиторской компании BDO о 
необходимости дополнительного времени для выпуска консолидированной финансовой 
отчетности за 2016 г. Ранее "Милкиленд" планировал выход годового отчета 30 апреля. По 
данным WSE, курс акций холдинговой компании Milkiland N.V. по итогам торгов 24 апреля 
снизился на 2,3% - до PLN2,17за шт. Как сообщалось, российский банк "Возрождение" 28 
марта подал ходатайство о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы в отношении 
ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва). Ходатайство о банкротстве начато в 
связи с невозможностью предприятия погасить задолженность перед банком на 309,2 млн 
российских рублей (EUR5,13 млн). MilkilandN. V., холдинговая компания группы 
"Милкиленд", которая является единоличным собственником комбината, 3 апреля 2017 
года инициировала процедуру добровольной ликвидации ОАО "Останкинский молочный 
комбинат". Для обеспечения непрерывности деятельности комбината была создана новая 
компания ООО "Останкинский молочный комбинат" – 100%-ная дочерняя компания 
группы "Милкиленд". Новое юрлицо будет отвечать за обслуживание контрактов с 
поставщиками и клиентами группы в России. В январе 2017г. "Милкиленд" и Останкинский 
молкомбинат получили извещение о необходимости платежа по договору поручительства 
на $68 млн, заключенному Останкинским молкомбинатом как гарантом с Raiffeisen Bank 
International AG как агентом в связи с кредитным соглашением Milkiland с UniCredit Bank 
Austria AG и АО "Райффайзенбанк" (РФ) от декабря 2011 года. Агрохолдинг уточнял, что 
совокупная сумма задолженности Milkiland по кредитному соглашению составляет $68,42 
млн и EUR0,19 млн. В 2016 году российский Сбербанк уведомил о намерении обанкротить 
Останкинский молочный комбинат. В настоящее время в Арбитражном суде Москвы 
находится исковое заявление Сбербанка "об обеспечении имущественных интересов" к 
комбинату. Согласно материалам суда, сумма исковых требований превышает 368 млн 
рублей. Кроме этого, группа ведет судебную тяжбу с Pekao Bank S.A. и Pekao leasing Pekao 
bank S.A. (оба - Польша), которые пытаются взыскать с нее PLN8,5 млн (EUR 2,1 млн) в 
рамках кредитного соглашения с Milkiland EU (Польша), гарантированного MilkilandN.V.  

 

Группа "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной продукции на 
рынках Украины и РФ. В Украине группе принадлежит 10 заводов, производящих широкий 
ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые 
реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". … 
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Производитель сыра "Шостка" второй год  
работает в убыток 

26.04.2017 
ПАО "Бель Шостка Украина", одно из крупнейших молокоперерабаты-

вающих предприятий Украины, в 2016 году сократило чистый убыток в 3,6 
раза по сравнению с 2015 годом - до 13,1 млн грн. 

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход от реализации в 
прошлом году возрос на 8,7% - до 637,1 млн грн. Валовая прибыль компании по итогам 
2016 года увеличилась на 33,4% - до 89,9 млн грн, операционный убыток сократился в 5,5 
раза - до 5,98 млн грн. "Бель Шостка Украина" в 2016 году сократила продажи плавленого 
сыра на 4,97% - до 5,826 тыс. тонн, твердых сыров - на 7,1%, до 3,349 тыс. тонн. ПАО "Бель 
Шостка Украина" (ранее - ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") - один из крупнейших 
производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская 
группа Bel - ведущий мировой производитель сыров, представлен в более чем 120 странах. 
"Бель Шостка Украина" выпускает сыры под брендами "Шостка", "Весела Коривка", Kiri, 
MiniBabybel, Leerdammer. 
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Винницкий молочный завод увеличил  
выручку на четверть 

26.04.2017 
Винницкий молочный завод Roshen по итогам 2016 г. нарастил 

производство масла и сухого молока. Об этом свидетельствуют 
данные отчета предприятия. 

В частности, производство сладкосливочного масла «экстра» выросло по сравнению 
с предыдущим годом на 13%, до 4425 т, сухого обезжиренного молока - на 14%, до 8968 т. 
При этом производство молочного жира и продукта молокосодержащего сгущенного с 
растительными жирами упало на 2 и 4% соответственно, до 1225 т и 15,9 тыс. т. 
Производство цельного сухого молока осталось практически на прошлогоднем уровне - 
3482 т. Выручка предприятия за отчетный период составила 1506 млн грн (+26%), а чистая 
прибыль - 356 тыс. грн против 12,8 млн грн убытка в 2015 г. Отметим, ОАО «Винницкий 
молочный завод Roshen» начал свою производственную деятельность в июне 2014 г. Завод 
комплексно оборудован современным оборудованием. Мощность предприятия позволяет 
перерабатывать 600 т молока в сутки. В мае 2016 г. молокозавод получил еврономер 
(разрешение на экспорт продукции в страны ЕС). Из-за смены юридического адреса в этот 
период предприятие было вынуждено повторно подать пакет документов, вследствие чего 
процесс продлился до конца августа, когда ВМЗР был внесен в таможенный реестр ЕС. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
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На франківському хлібокомбінаті запустили  
сучасну охолоджувальну лінію 

28.04.2017 
Комбінат відзвітувати про закінчення двох великих проектів. 

Перший проект передбачив запуск системи охолодження хліба, яка 
закінчується “автоматом” порізки і пакування продукції.  

Система дозволяє автоматично охолоджувати, нарізати та пакувати хліб за годину-
дві, залежно від розміру продукту. Почесні гості урочисто відкрили нову лінію, перерізали 
червону стрічку, а священик освятив приміщення. Техніка дає можливість уникнути 
людського фактору. Це означає більшу безпеку продукції. Ми цими моментами намагаємося 
задовольнити наших споживачів», – зазначила директорка ПАТ Світлана Криворучко. 
Директорка хлібокомбінату також зауважила, що запуск нового обладнання суттєво на ціну 
виробів не вплине. Другий проект, який впровадили, – система автоматичного формування 
заявки, перехід на пластикову тару та закупівля 18 нових авто-хлібовозів. Незабаром 
придбають ще 10 “Опелів”. Президент холдингу “Хлібні інвестиції” Юрій Триндюк каже, що 
модернізацію провели на європейському рівні. Розмір іноземних інвестицій на ці два 
проекти склав $1,2 млн. Завдяки запуску лінії хліб із Івано-Франківська доставлятимуть в 
інші регіони, зокрема, на Львівщину. На заході був присутній Посол Литовської Республіки в 
Україні пан Марюс Януконіс, адже обладнання для нової лінії надали литовські інвестори. 
Послу вручили коровай, а для усіх присутніх виконували пісні про хліб. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Кондитерская фабрика "Свиточ" сократила прибыль  
на 13,5%, доход на 1,8% 

25.04.2017 
В 2016 г. Львовская кондитерская фабрика "Свиточ" в 

соответствии с МСФО сократила чистую прибыль на 13,56% или на 36,8 
млн грн - до 234,6 млн грн по сравнению с 2015 годом. 

Отмечается, что в 2016 году предприятие сократило чистый доход на 1,87%, или на 
43,4 млн грн - до 274,4 млн грн по сравнению с 2015 годом. 96,9% акций кондфабрики, 
зарегистрированной в форме публичного акционерного общества, принадлежит 
швейцарской компании Nestle. Компания Nestle работает в Украине с 1994 года, на 
украинском рынке ее продукция представлена продукцией под названиями Nescafe, 
Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Bistrof, "Свиточ", "Торчин", "Мивина".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

На фабрике Roshen в Липецке начали 
увольнять сотрудников 

26.04.2017 
Липецкая кондитерская фабрика Roshen (г. Липецк, Россия) начали 

увольнять сотрудников. Об этом сообщили корреспонденту LIGA.net в 
пресс-службе корпорации Roshen. 

"Так как об увольнении сотрудникам было объявлено 20 января, то в рамках 
законодательства процесс увольнения начался спустя три месяца, а именно с 24 апреля. 
Напомним, что полная остановка производства при этом произошла 1 апреля", - сообщили 
корреспонденту LIGA.net в пресс-службе корпорации. Всего на фабрике российском 
Липецке работало более 600 человек. Фабрика в Липецке входит в украинскую 
кондитерскую корпорацию Roshen и связана с действующим президентом Петром 
Порошенко, который обещал продать свой бизнес, в том числе Roshen, после избрания 
президентом в 2014 году. В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики было 
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном 
размере). Следствие считает, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. 
бюджетных средств. На имущество фабрики был наложен арест, но позже Roshen удалось 
его обжаловать. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения 
требований по промышленной безопасности на фабрике Roshen. В январе Roshen объявил о 
закрытии фабрики в Липецке по "политическо-экономическим причинам".  

 

Читать полностью >>>  
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Предприятиям IDS Borjomi Ukraine разрешили разработку  
проектов землеустройства 

27.04.2017 
Кабмин разрешил разработку проекта землеустройства по отводу 

земельных участков во Львовской обл. ООО "Аква-Эко" и Моршинскому 
заводу минеральных вод "Оскар", которые осуществляют добычу 
минеральных природных столовых вод. 

Согласно постановлениям №280-р и № 281-р от 26 апреля, решение правительства 
позволит заказать разработку соответствующего проекта землеустройства и в дальнейшем 
заключить договор аренды земли, обеспечит поступление средств от платы за пользование 
земельным участком, специальное водопользование, а также поступление налогов от 
реализации готовой продукции. АО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" входит в 
крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Group Ukraine. 
Отметим, "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" в 2016 г. увеличил продажи воды 
на 8,6% по сравнению с 2015 годом до 266,53 млн бутылок. Согласно отчету компании в 
системе раскрытия информации НЦКБФР в прошлом году чистая финансовая прибыль 
завода сократилась на 22,6% - 58,79 млн грн, валовая прибыль - на 12,1%, до 102,89 млн 
грн, операционная прибыль - на 23,1%, до 72,17 млн грн по сравнению с 2015 годом. 
Чистый доход от реализации продукции "Моршинского завода минеральных вод "Оскар" в 
2016 году вырос на 11,6% и составил 738,57 млн грн.  

 

IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года путем объединения Миргородского завода 
минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и 
дистрибуционные системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 году IDS Borjomi Ukraine завершила процесс 
консолидации разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе 
единое предприятие - Трускавецкий завод минеральных вод. Группа компаний IDS Borjomi Ukraine, 
входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду на четырех заводах (в 
Миргороде, Моршине, Трускавце и Голой Пристани Херсонской области) под торговыми марками 
"Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская". … 

 

Читать полностью >>>  
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ДП «Укрспирт» проводить 
аудит 

24.04.2017 
Вперше за останні кілька років Державне підприємство 

«Укрспирт» проводить технічний аудит, аудит господарської діяльності 
та балансу залишків. Для цього тимчасово призупинені виробничі 
потужності ДП. 

Також прес-служба підприємства зазначає, що попередньо проведені перемовини з 
найбільшими операторами алкогольного ринку та досягнуто повне взаєморозуміння між 
ДП «Укрспирт» та виробниками лікеро-горілчаної продукції. Товарна продукція ДП 
«Укрспирт» постачається усім контрагентам згідно попередньо укладених угод. Слід 
зазначити, що, на жаль, є учасники ринку, яким не вигідне проведення перевірки на Місцях 
провадження діяльності та наведення ладу на Державному підприємстві «Укрспирт». 
Керівництво державного підприємство веде активні перемовини щодо відновлення ринків 
збуту та пошуку нових вітчизняних та закордонних партнерів. В рамках цього проведено 
перемовини з представниками Польщі, Словаччини, Туреччини, Угорщини. Як результат у 
квітні 2017 року був укладений контракт з Угорщиною на поставку спирту етилового 
ректифікованого із гарантованим збутом продукції у кількості 280 тис. дал. Протягом II 
кварталу 2017 року планується подальша робота з контрагентом з метою досягнення 
домовленостей про збільшення обсягів постачання до 400 тис. дал. на II півріччя 2017 року. 
Відзначимо, за результатами діяльності протягом І кварталу 2017 року ДП «Укрспирт» 
вдалося значно наростити обсяги товарної продукції. Так, даний показник за підсумками 
січня – березня поточного року склав 576,9 млн грн, що на 105,4 млн грн. або на 22,4% 
перевищує показник І кварталу 2016 року, який складав 471,5 млн грн. Із загального обсягу 
товарна продукція по спирту етиловому збільшилася на 24,4% і склала 544,4 млн грн. 
Питома вага товарної продукції по спирту етиловому складає 94,4% від загального обсягу. 
Обсяги виробництва спирту етилового у І кварталі 2017 р. зросли відповідно аналогічного 
періоду минулого року на 97,6 тис. дал або на 4,3% і склали 2 363 тис. декалітрів. Потрібно 
зазначити, що нарощення обсягів виробництва не відбувалось протягом тривалого часу 
(останнє зростання даного показника спостерігалось за підсумками І кварталу 2016 року 
порівняно з І кварталом 2015 року). За оперативними підсумками роботи підприємства у І 
кварталі 2017 року ДП «Укрспирт» отримано чистого доходу від реалізації продукції у сумі 
503,7 млн грн, яка сформована виручкою від реалізації спирту етилового на суму 489,9 млн 
грн, та інших видів продукції та діяльності на суму 13,8 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Луценко раскритиковал СБУ за «недолив»  

коньяка 
26.04.2017 

Генеральный прокурор Юрий Луценко критикует Службу безопасности 
Украины за остановку работы всех коньячных заводов. Критику он озвучил 
во время всеукраинской конференции прокуроров. 

«Последним подвигом наших коллег из СБУ стала остановка всех коньячных 
заводов, потому что они отравляющие. Я долго добивался, чтобы узнать, в чем же 
ядовитость. Оказалось, … в маслах. Мужики понимают, что если много их употребить, то 
они близкие к ядовитым. Но это не означает, что всю коньячную отрасль нужно 
останавливать», - возмутился генпрокурор. Напомним, Управление "К" СБУ после борьбы с 
импортерами сжиженного газа начало воевать с производителями коньяка, заявил 
народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Facebook. По 
словам нардепа, блокирование происходит по инициативе первого замглавы СБУ Павла 
Демчины. "Демчина, который поставлен на пост первого зама главы СБУ от Кононенко и 
Грановского (нардепы от БПП Игорь Кононеко и Александр Грановский.) , теперь борется с 
импортерами спиртов. Уже два месяца производители коньяка "Шабо", "Южная 
винокурня", Николаевский коньячный завод и другие не могут пройти таможенные 
процедуры на Одесской таможне, которая получила приказ от Демчины блокировать 
коньячные спирты", – заявил он. Лещенко отметил, что СБУ, которая "словила всех 
сепаратистов и выявила всех террористов", пошла по следу "особо опасных преступников", 
поручив Государственной фискальной службе "упредить выпуск за рамки таможенной 
территории Украины потенциально опасной продукции до получения результатов 
экспертных исследований". "Прошло уже два месяца, а результаты этих "экспертиз" 
неизвестны коньячным производителям. Эти люди потеряли страх и совесть. Вместо 
борьбы с угрозами национальной безопасности СБУ превратилась в средство передела 
рынка и просто вымогательства. Но через вскрытие планов и публичное давление мы 
сломаем их схемы", – подытожил он. Отметим, в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
производство коньяка сократилось на на 7,4%. Так, производство коньяка, то в 2016 году 
снизилось на 189,7 тыс. Декалитров, до 2 374,3 тыс. декалитров. При этом в декабре 
производство коньяка увеличилось на 23,4% достигнув показателя в 417,8 тыс. 
декалитров. Стоит отметить, что в целом тенденция спада производства данной категории 
алкогольных напитков прослеживалась в течение всего 2016 и в ведущих "коньячных" 
регионах Украины. Так, в Одесской области падение производства составило по итогам 
прошлого года 9,2%, что эквивалентно 1191 тыс. дал, против 1323,3 тыс. декалитров в 2015 
году. Напомним, 7 декабря 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 
№5501 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании 
производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных 
напитков и табачных изделий» (относительно использования отечественного сырья)». 
Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Сергей Хлань, Федор Негой, 
Геннадий Ткачук, Иван Мельничук, Ирина Суслова, Григорий Тимиш, Александр Ливик, 
Александр Жолобецкий, Тарас Креминь, Артем Витко и Игорь Бриченко. Этим 
законопроектом предлагаются изменения к Закону Украины «О государственном 
регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, 
алкогольных напитков и табачных изделий», которым предусматривается установить 
обязательность использования при производстве коньяка Украины отечественных 
коньячных спиртов с постепенным ежегодным повышением доли отечественного сырья с 
15% в 2017 году до 85% в 2026 году. ... 
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МРЦ на водку должны вводиться автоматически с повышением акциза –  
глава Global Spirits Евгений Черняк 

26.04.2017 
Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на водку должно 

происходить автоматически с повышением акцизов, сообщил в 
комментарии агентству "Интерфакс-Украина" собственник алкогольного 
холдинга Global Spirits Евгений Черняк. 

"Наша позиция состоит в том, что МРЦ должно вводиться автоматически с 
повышением акциза. Такая формула выбьет почву из-под ног нелегальных 
производителей, позволит планировать годовую бизнес-стратегию легальным, станет 
шагом к формированию цивилизованного рынка", - отметил он. По его словам, реальная 
розничная цена легально произведенной бутылки водки 0,5 литра с учетом оплаты акциза, 
затрат на производство, логистику, и наценок точек на сегодня составляет 82 грн. Е.Черняк 
уточнил, что за последние 12 месяцев водочная отрасль дважды столкнулась с ростом 
ставок акцизного налога и ростом спирта на 40%, что привело к снижению продаж и 
производства у легальных производителей. "За три месяца "белый" рынок просел на более 
чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Госстата, за 
три месяца было произведено 3 млн 965 тыс. дал (-24,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016)", - сказал собственник компании. Отвечая на вопрос агентства 
относительно сотрудничества с госкомпанией "Укрспирт" Е.Черняк сообщил, что спор с 
этой компанией урегулирован. "Укрспирт" выполнил все законные требования холдинга, 
необходимые для эффективной работы бизнеса. Мы добились поставки, как и ранее, 
высококачественного сырья для производства продукции. Экс-топ-менеджеры "Укрспирта" 
- Лабутин, Недомовный и Полковников, участвовавшие в коррупционных схемах, - уволены 
с должностей и скрываются от правоохранительных органов", - уточнил бизнесмен. По его 
словам, в борьбе за получение высококачественного сырья Global Spirits готова применить 
все доступные законные ресурсы. "Мы будем бороться с коррупционными схемами, в том 
числе привлекая средства массовой информации. Любые попытки незаконных действий в 
отношении холдинга будут предаваться публичной огласке. Все факты о давлении со 
стороны будут направлены правоохранительным органам и виновные будут наказаны", - 
заявил Евгений Черняк. Как сообщалось, Министерство экономического развития и 
торговли инициирует повышение МРЦ на водку на 14,3% - до 79,9 грн за пол-литровую 
бутылку в связи с ростом акцизов и стоимости спирта. Международный холдинг Global 
Spirits объединяет активы: ЛВЗ "Хортица", Полтавский ликероводочный завод, Одесский 
коньячный завод. Штат компании насчитывает более 6000 сотрудников. В структуру также 
входят дистрибуционные подразделения: Украинская дистрибуционная компания, 
Торговый дом "Хортица" и Megapolis USA. Бренд Хортиця входит в тройку самых 
продаваемых водочных брендов мира по версии британского издания Drinks International. 
Холдингу принадлежит более 15 брендов: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", 
Oreanda, San Marino, "Mікадо", "Chocolatier" и др. В 2016 году ЛВЗ "Хортиця" стал 
крупнейшим экспортером одноименной водки в США. Продукция Global Spirits 
представлена в 87 странах мира. 
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“Львівський лікеро-горілчаний завод” до травня 2018 р.  
закупить спирт на суму до 120 млн грн. 

28.04.2017 
ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” (Львів) закупить спирту 

у держпідприємства “Укрспирт” на суму до 120 млн грн, повідомляє 
підприємство в системі розкриття інформації НЦКБФР. 

Згідно з рішенням прийнято на зборах акціонерів 21 квітня, придбання спирту буде 
здійснюватися до 21 квітня 2018 року. “Львівський лікеро-горілчаний завод” випускає 
горілку, настоянки, наливки, бальзами, лікери та оцет. У 2016 році підприємство 
реалізувало 434,5 тис. Дал горілки і лікеро-горілчаних виробів та 21,8 тис. Дал оцту 
харчового. Чистий прибуток “Львівського лікеро-горілчаного заводу” в минулому році 
склала 51 тис. Грн проти 15,5 млн грн в 2015 році, чистий дохід від реалізації продукції в 
2016 році скоротився майже на 25,6% – до 197,8 млн грн. 
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ППБ в начале июня начнет выпуск чешского пива Krušovice  
по лицензии от концерна Heineken 

26.07.2017 
Украинская пивоваренная компания "Перша приватна броварня" 

(ППБ) получила лицензию от концерна Heineken на производство 
чешского пива Krušovice и в начале июня начнет его выпуск. 

"В этом году мы получили лицензию от концерна Heineken на производство 
Krušovice и через месяц начнем выпуск этого легендарного чешского пива", - сообщил 
владелец ППБ Андрей Мацола в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам 
процесс получения лицензии на производство пива от Heineken обычно занимает от трех 
до пяти лет. ППБ начала общаться с Heineken в 2012 году и в конце 2015 года – начале 2016 
запустила производство пива Heineken по лицензии в Украине. "Вице-президент Heineken 
прилетал лично с проверкой. Проверялась вся структура: от хед-офиса, торгового 
персонала, атмосферы и политики компании до тестирования производственных 
мощностей. В 2015 году компания "Перша приватна броварня" стала четвертой компанией 
в мире, которая получила такую лицензию от Heineken, и при этом не являясь 
собственностью данного концерна", - отметил А.Мацола. Владелец рассказал, что бренд 
Heineken имеет на сегодня долю менее 1% украинского рынка. "Я думаю, возможно, при 
хорошей экономической ситуации его доля поднимется до 2%. Им комфортно и так. Мы с 
ними составили долгосрочный договор, выполняем все их требования и пожелания, они 
как компания присутствуют в Украине", - заметил А.Мацола. В планах компании также 
запустить производство хард-лимонада на заводе в Радомышле и зайти в категорию 
сидров. "В прошлом году мы купили у немецкой компании KHS оборудование, и теперь 
будем разливать нашу продукцию в банку 0,44 и 0,5 литра. Рынок пива в банке в Украине 
составляет всего 6% общего объема. Мы оцениваем нашу долю на нем в 10%, так как 
работаем в верхнем мейнстриме и премиум-классе. Мы давно хотели поставить баночную 
линию, но раньше этот проект был бы крайне нерентабельным. Сейчас уже время пришло", 
- отметил собственник ППБ. ООО "Перша приватна броварня" создано в 2004 году. 
Осуществляет управление двумя пивзаводами - во Львове и Радомышле (Житомирская 
обл.) суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год. Согласно данным госреестра, 
собственником украинского ООО с уставным капиталом 46,72 млн грн выступает кипрская 
"Бонетен Лимитед". Крупнейшим акционером компании и ее СЕО является Андрей Мацола, 
второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные акции распределены между 
концерном OeTTINGER и управляющими партнерами группы OASIS. … 
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ЧАО "Филип Моррис Украина" завершила 2016г с  
чистым убытком более 1 млрд грн. 

20.04.2017 
ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных 

компаний Украины, в 2016 году получило чистый убыток 1,08 млрд грн 
против чистой прибыли 5,44 млн грн за 2015 год. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за прошлый год увеличились на 54% - до 
7,9 млрд грн. Непокрытый убыток "Филип Моррис Украина" по итогам года составил почти 
331 млн грн против нераспределенной прибыли 751,766 млн грн в 2015 году. Суммарная 
дебиторская задолженность выросла в 1,6 раза - до 4,7 млрд грн. Численность сотрудников 
ЧАО сократилась до 785 чел. с 948 чел. в 2015 году. Акционеры компании намерены 
утвердить его годовую финансовую отчетность на общем собрании 27 апреля. Как 
сообщалось, Philip Morris International Inc. в 2016 году увеличила отгрузку сигарет в 
Украине на 14,7% по сравнению 2015 годом - до 22,014 млрд шт. Philip Morris International - 
один из крупнейших мировых произв одителей табачных изделий. Выпускает сигареты 
более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 
20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. … 
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Компания "Джей Ти Интернешнл Украина" в 2016г  
сократила продажи сигарет на 6,3% 

27.04.2017 
ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчуг Полтавской обл.), 

одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2016 г. сократила 
продажи сигарет на 6,3% - до 24,945 млрд шт. по сравнению с 2015 г. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, производство сигарет сократилось за прошлый год 
на 6,5% - до 25,067 млрд шт. В 2016 году компания получила чистый убыток 48,13 млн грн 
против чистой прибыли 1,062 млрд грн в 2015 году, чистый доход от реализации 
сократился на 14,4%, до 5,18 млрд грн. "Джей Ти Интернешнл Украина" входит в состав 
группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская 
табачная фабрика (Полтавская обл.). … 
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Табачная компания "В.А.Т.- Прилуки" в 2016 г.  
увеличила продажи на 38,2% 

27.04.2017 
ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.- Прилуки" (Черниговская обл.) 

в 2016 году увеличила продажи сигарет на 38,2% по сравнению с 2015 
годом - до 26,498 млрд шт. 

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, чистый убыток вырос в 1,8 раза по сравнению с 2015 
годом – 2,342 млрд грн. Чистый доход от реализации "В.А.Т.- Прилуки" в прошлом году 
вырос на 26,3% - до 5,215 млрд грн, валовый убыток составил 917,8 млн грн против 635,8 
млн грн валовой прибыли в 2015 году. Убыток от операционной деятельности 
предприятия по итогам 2016 года вырос в 6 раз и составил 1,744 млрд грн. ЧАО "А/О 
Табачная компания "В.А.Т.- Прилуки" основана в 1993 году на базе Прилуцкой табачной 
фабрики. В Украине компания производит и продает такие марки сигарет, как Kent, 
Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак". 
Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.  
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ГПУ повідомила про підозру гендиректору  
"Тедіс Україна" 

26.04.2017 
Генеральна прокуратура повідомила про підозру генеральному 

директору дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс 
Україна". Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка 
Лариса Сарган. 

"Генеральною прокуратурою за оперативного супроводження Нацполіції 
продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами 
дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна", - йдеться у повідомленні. 
Як наголошується, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій здобуто 
достатньо доказів для повідомлення про підозру гендиректору "Тедіс Україна" та члену 
дирекції – директору дирекції компанії у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 
3 ст. 212 та частиною 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України. Частина 3 статті 212 (ухилення від 
сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом 
порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного 
ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах). Частина 2 ст. 28, частина 
2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності 
з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб). "У 
зв’язку з викладеним, слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо 
важливих справ у сфері економіки ГПУ зазначених посадових осіб "Тедіс Україна" 
повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень", - 
повідомляє ГПУ. "На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс 
необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин 
вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до 
кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні. Раніше стало відомо, що "Тедіс 
Україна" розпочала процес зміни бенефіціарів. Як відомо, скандал навколо компанії "Тедіс 
Україна" спалахнув наприкінці березня. 31 березня Луценко повідомив про обшуки у 
"Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму. "У справі компанії "Тедіс 
Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків 
у декількох містах України", - повідомляв міністр. Аваков також звинуватив тютюнового 
монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті 
податків". 3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, 
працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином. 5 квітня суд 
заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку. 12 квітня 
Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії. Tedis 
Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 
року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".  

 

Читати повністю >>> 
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Дело табак: кто виноват в  
дефиците сигарет 

26.04.2017 
Курильщики запаниковали: уже несколько недель в торговых точках 

сложно найти сигареты привычных табачных брендов. Несмотря на то что 
витрины киосков пестрят предложением, многих марок сигарет в наличии 
нет. Полупустыми остаются сигаретные полки у касс торговых сетей.  

 
 
 
 

LIGA.net выясняла, в чем причина дефицита и как его переживают курильщики 
и производители сигарет.  

 
 
 
 

Рейд на дистрибьютора. Крупнейший игрок на украинском рынке дистрибуции 
табачных изделий - компания Тедис Украина - уже больше года находится в поле зрения 
правоохранителей и контролирующих органов. Сначала торговцем заинтересовался 
Антимонопольный комитет, затем подключились МВД и Генпрокуратура. Почему он 
привлек к себе столько внимания? Тедис Украина контролирует практически всю 
дистрибуцию табачных изделий в стране. Его услугами пользуются четверо крупнейших 
производителей: Филип Моррис Украина, JTI Украина, Империал Тобако Юкрейн и BAT 
Украина, которые занимают 98% рынка сигарет. По данным рейтинга ТОП-500 в 2015 году 
дистрибьютор заработал 37,7 млрд грн выручки. Компания создана в 2010 году с подачи 
российской группы Мегаполис бизнесмена Игоря Кесаева. Украинская дочка при рождении 
получила созвучное название Мегаполис Украина, но в середине 2016-го сменила его на 
Тедис, чтобы избежать ассоциаций. Еще осенью 2015 года Тедис заподозрили в связях с 
Россией. Кроме того, компанией заинтересовался Антимонопольный комитет (АМКУ), 
который почти год выяснял, занимает ли она монопольное положение на рынке. В декабре 
прошлого года АМКУ признал Тедис монополистом и оштрафовал на 430 млн грн. Пока 
табачный дистрибьютор оспаривал штраф, правоохранители предъявили компании новое 
обвинение - в марте они заявили о разоблачении масштабных фактов уклонения компании 
от уплаты налогов. По версии Генпрокуратуры, часть преступно полученных средств при 
этом шла на финансирование терроризма. Конфликт достиг апогея 31 марта. В этот день 
все без исключения банковские счета предприятия были арестованы. Правоохранители 
также изъяли товар на общую сумму более 1 млрд грн. Тедис Украина в ответ заявил о 
своей невиновности, а несколько дней назад раскрыл структуру собственности. Компания 
подтвердила присутствие среди акционеров украинского бизнесмена Бориса Кауфмана, но 
россиян в опубликованной схеме собственности не оказалось. 

 
 
 
 

Сигарет нет. Претензии правоохранителей к крупнейшему продавцу сигарет в 
стране ударили по всему табачному рынку. Следствием противостояния стали перебои в 
поставках табачной продукции в торговые сети. "В настоящее время рынок табачных 
изделий находится в состоянии определенной турбулентности в связи с наличием 
нездорового и непрогнозируемого спроса на табачные изделия. Дефицит сигарет на рынке 
сейчас составляет 40%, чего никогда ранее не было", - сообщили LIGA.net в пресс-службе 
Тедис Украина. Хотя в компании и говорят об адаптации к новым условиям, с дефицитом 
продукции на рынке ей справиться не удается. "Мы стараемся по максимуму обеспечить 
продукцией как крупные розничные сети, так и остальных розничных контрагентов", - 
утверждают в Тедис. В крупных сетях ее стараний не замечают. "В течение последних трех 
недель мы действительно наблюдаем дефицит табачной продукции в торговых центрах 
нашей сети. На сегодня спрос на табачную продукцию в METRO превышает предложение в 
5-6 раз", - говорит Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами 
власти и связей с общественностью Метро Кеш & Керри Украина.  Подтверждают перебои в 
поставках и в АТБ. "В магазинах сети в последние дни наблюдается ажиотажный спрос со 
стороны потребителей на табачную продукцию, что усиливает ее дефицит", - сообщили 
LIGA.net в компании. Проблемы заметили не все. "Торгуем запасами, пока дефицита нет. 
Есть точечные выпадения, но некритичные", - отмечают в PR-службе сети Varus. 
Производители сигарет в свою очередь сообщают о сложностях с дистрибуцией. "Система 
поставок находится в сложном состоянии. Рынок полностью разбалансирован, существует 
огромный риск роста контрабанды и контрафакта", - говорит топ-менеджер одной из 
компаний-производителей. "Отсутствие полноценной реализации привело к проблемам с 
оплатой за продукцию нашего производства. В результате под угрозой оказались наши 
отчисления в государственный бюджет от оплаты акцизного и других налогов", - 
рассказывает Александр Когут, директор Отдела корпоративных вопросов и коммуникаций 
JTI Украина.  В прошлом году табачная отрасль оплатила более 33,2 млрд грн акцизного 
налога, местные бюджеты получили 1,9 млрд грн от розничной торговли табачными 
изделиями. Из-за нынешних сложностей за апрель только по акцизу государственный 
бюджет недополучит 1,1 млрд грн, говорят в Тедис. 

 
 
 
 

Альтернатива монополии. Сложная ситуация подталкивает производителей и 
ритейлеров к пересмотру взаимоотношений с Тедис Украина. Как рассказали LIGA.net в 
АТБ, сеть ведет переговоры с производителями табачной продукции о прямых поставках. 
"Если переговоры пройдут успешно, ситуация на рынке табачной продукции выровняется", 
- заверили в компании. "В срочном порядке подписываем договоры напрямую с 
производителями", - сообщили в Varus. "На протяжении нескольких лет компания Метро 
Кеш энд Керри Украина ведет переговоры с табачными производителями о прямых 
контрактах. На данный момент удалось достичь определенных договоренностей только с 
одним из четырех крупных производителей сигарет", - говорит Оленицкая из Метро Кеш 
энд Керри Украина. "В данный момент мы рассматриваем возможности, которые позволят 
обеспечить бесперебойные поставки нашей продукции потребителям", - отмечает 
Александр Когут из JTI Украина. Другие производители признают, что количество 
предложений о сотрудничестве от ритейлеров и дистрибьюторов зашкаливает. Но от 
конкретики воздерживются. Вместе с тем производители табачных изделий опасаются 
роста теневого рынка сигарет. "В связи с нарастающим дефицитом продукции 
официальных производителей прогнозируется рост уровня контрабандной и 
контрафактной продукции", - говорит топ-менеджер табачной компании, попросивший об 
анонимности. В Тедис Украина надеются, что в ближайшее время обстановка 
стабилизируется, а контролирующие органы не дадут рынку табачных изделий снова уйти 
в тень. По данным отраслевой ассоциации Укртабак, сегодня серый рынок сигарет не 
превышает 2%, тогда как еще в 2013 году он достигал 10%.  
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Кабмин назначил главу  
Гослесагентства 

26.04.2017 
Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы 

Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич на 
должность главы Гослесагентства. 

"Кабмин назначил главу Гослесагентства", - сказал министр Кабинета министров 
Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства. 8 июня 2016 года 
Кабмин временно возложил обязанности главы Гослесагентства на первого заместителя 
главы Юшкевич. 21 сентября 2016 года Юшкевич победила в конкурсе на занятие данной 
должности. В сентябре 2016 года работники прокуратуры Киевской области совместно с 
сотрудниками СБУ задержали в центре столицы человека, который за 70 тыс. долларов 
обещал помочь трудоустроиться на должность главы Государственного агентства лесных 
ресурсов Украины.  
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Контрафакт европоддонов наносит ущерб  
украинским експортерам 

25.04.2017 
Использование контрафактных европоддонов, производимых в 

Украине и не сертифицированных Европейской ассоциацией 
производителей европоддонов (EPAL), наносит ущерб украинским 
экспортерам продукции. 

Такое мнение в комментарии высказал гендиректор группы транспортных 
компаний "Орлан-Транс" Владимир Байда в кулуарах Международного форума 
перевозчиков Logistic Up 2017 в Киеве во вторник. "Мы как перевозчик тоже видим этот 
факт. Суть в чем: наши производители делают "левые" поддоны, которые не 
сертифицированы этой ассоциацией. В результате часто случаются ситуации в Европе, 
когда не принимают эти поддоны, заворачивают груз", - отметил он. Между тем В.Байда 
добавил, что это мало чем грозит именно перевозчикам, а проблему создает именно 
экспортерам. "Это больше проблемы для экспортеров, так как к ним большие требования. 
Кроме того, это одна из зацепок при экспорте в Европу, так как не секрет, что наш товар 
дешевый и часто очень качественный, и такими вещами можно ограничить поставку 
товара. Надо чтобы эти поддоны были сертифицированы, этим должны заниматься 
контролирующие органы", - резюмировал В.Байда. Как ранее сообщалось, с 1 мая 2017 г. 
разрывают отношения Европейская ассоциация производителей европоддонов (EPAL) и 
Международный союз железных дорог (UIC). Причиной такого шага стал существенный 
рост контрафактной продукции, произведенной в Украине с маркировкой UIC. EPAL 
заявила, что по итогам аудита, проведенного в марте 2017 г. в Киеве, обнаружены два 
производителя, выпускающих не сертифицированную, но промаркированную продукцию.  
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Как создать бренд косметики: история основателя  
Piel Cosmetics Ярослава Процько 

27.04.2017 
Чтобы создать прибыльный бизнес, Ярославу Процько пришлось 

заложить квартиру, три года работать одному, пройти через скепсис друзей 
и близких. Сегодня Piel Cosmetics ежегодно выпускает около 7 500 единиц 
продукции и генерирует оборот около 10 млн грн. 

История бизнеса Ярослава Процько начинается с увольнения. В кризис 2008 года его 
сократили с позиции бренд-менеджера в компании «3M». Он решил, что больше не будет 
работать по найму, а попробует открыть свое дело. Как-то в магазине Ярослав увидел на 
полке импортную термальную воду по цене хорошего шампанского. Он подумал, что 
производство термальной воды - это несложный бизнес. Если произвести товар в Украине, 
то он будет дешевле, и на этом можно попробовать построить бизнес. Собственных 
сбережений для старта бизнеса не хватало, поэтому он уговорил своих друзей - Анастасию 
Макову и Дениса Мердаль - стать партнерами. Макова придумала название бренда. «Я 
изучала испанский, и piel - это кожа по-испански, но в то же время созвучно украинскому 
«п’є», а наш продукт должен был в буквальном смысле напоить кожу». Партнеры начали 
искать фабрику, которая смогла бы реализовать их идею с термальной водой. Они 
объехали несколько косметических фабрик, в итоге их подрядчиком стала компания 
«Эльфа» - за 150 км от Киева в с. Коростене Житомирской обл. С того момента косметика 
Piel Cosmetics производится именно там. По словам Ярослава, его подкупил прогрессивный 
подход и молодой персонал. Процько бывал в Австрии на производстве Henkel и говорит, 
что житомирское предприятие ничуть не хуже - компания получила сертификат GMP. Его 
получают предприятия, проверенные европейскими экспертами. На фабрике есть 
лаборатория, где разрабатываются рецептуры новых продуктов. Сначала Ярослав с 
партнерами хотели производить термальную воду, равняясь на такие марки, как Evian, 
Avene, Vichy. Термальная вода Vichy добывается во Франции, обладает высокой 
минерализацией. Источник воды находится на глубине 400 метров. Ничего подобного в 
Украине нет. Поэтому Процько вместе с учеными из лаборатории разработал новый 
косметический продукт - косметическую воду, насыщенную гиалуроновой кислотой и 
серебром.  Бутылка импортной термальной воды в среднем продается на украинском 
рынке по 800 грн за литр и содержит воду из источника. Свой аналог Процько выпустил за 
440 грн. Первый объем партии составил 600 единиц, и товарная линейка состояла из двух 
спреев для лица, трех спреев для тела и одной сыворотки.  
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Апелляционный суд отменил арест торговых марок  
фармфирм Жеваго 

24.04.2017 
Апелляционный суд Киева отменил арест торговых марок 

фармацевтических компаний олигарха Константина Жеваго. Об этом 
сообщает служба новостей портала FinBalance. 

Апелляционный суд Киева 30 марта 2017 г. удовлетворит апелляционные жалобы 
руководителей ПАО «Киевмедпрепарат», ПАО «Галичфарм», ООО «Артериум ЛТД», 
корпорации «Артериум» (подконтрольные нардепу Жеваго) и отменил арест торговых 
марок этих фармкомпаний. 26 января Печерский райсуд Киева в рамках уголовного 
производства Генпрокуратуры по подозрению экс-главы правления банка «Финансы и 
Кредит» Владимира Хлывнюка в присвоении и растрате средств этого финучреждения 
наложил арест на торговые марки. Согласно документу, суд запретил владельцам 
вышеуказанных торговых марок или лицам, которые их используют, передавать права 
собственности на них любым другим юр- или физлицам и осуществлять их отчуждение в 
составе имущественных комплексов или отдельно. В постановлении суда констатируется, 
что должностные лица банка «Финансы и Кредит» в период с 19 февраля 2015 года по 17 
сентября этого же года, зная, что действуют в нарушение требований постановления 
правления НБУ и что банк находится почти в неплатежеспособном состоянии, с целью 
растраты средств банка осуществили ряд активных операций со связанными с банком 
предприятиями системного бизнеса (инсайдерами), на сумму более 5 млрд грн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам realist.online 
 

 
Прибыль производителя "Анальгина"  

в І квартале упала на 8% 
25.04.2017 

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в январе-марте получила 
81,776 млн грн чистой прибыли, что на 8% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. 

Согласно сообщению компании, в системе раскрытия данных НКЦБФР ее валовая 
прибыль выросла на 1,55% и составила 293,679 млн грн, чистый доход - на 5,58% до 48,646 
млн грн. Информация о финансовых показателях за 2016 год в системе НКЦБФР 
отсутствует. Фармкомпания входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и 
в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Как сообщалось, по итогам 2016 года 
компания заняла третье место после компании "Фармак" и корпорации "Атериум" по 
объемам аптечных продаж лекарственных средств среди украинских компаний.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

ЧАО "Индар" по итогам 2016г увеличил  
чистую прибыль в 3,5 раза 

26.04.2017 
Производитель инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) по итогам 2016 

года увеличил размер чистой прибыли в 3,5 раза по сравнению с 2015 
годом - до 29,968 млн грн. 

Валовая прибыль за год выросла на 46,35% - до 169,586 млн грн, чистый доход - на 
37,55%, до 347,852 млн грн. Как сообщалось, по итогам 2015 г. производитель сократил 
размер чистой прибыли в 8,8 раза по сравнению с 2014 г. - до 8,471 млн грн. ЧАО "Индар" 
создано решением Кабмина Украины в 1997 г. на базе Киевского мясокомбината. 70,7% его 
акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% - ОАО "Киевский 
мясокомбинат". В 2012 г. государство полностью восстановило контроль над 
предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая ГАК 
"Укрмедпром", была продана компании Storke Holdings Limited (Белиз). Согласно данным 
системы раскрытия НКЦБФР, к концу 2016 года ГАК "Укрмедпром" принадлежит 70,7016% 
акций "Индара", а Luraq investments limited (Кипр) - 29.2860%. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

СБУ разоблачила группировку по  
незаконной добыче янтаря 

26.04.2017 
В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины 

совместно с полицией прекратили деятельность группировки, участники 
которой организовали незаконную добычу и сбыт янтаря.  

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, правоохранители одновременно провели 
обыски в нескольких районах области. Оперативники изъяли по месту жительства 
фигурантов дела и в офисах коммерческих структур более 200 килограммов "солнечного 
камня" стоимостью почти $0,5 млн по ценам "черного рынка". В СБУ отметили, что у 
злоумышленников также изъято оборудование для добычи янтаря, незарегистрированное 
огнестрельное оружие, поддельные печати коммерческих фирм и "черную" бухгалтерию, 
свидетельствующие об организации нелегального бизнеса. Как сообщалось, 1 апреля во 
Владимирецком районе Ровенской области в лесном массиве вблизи села Бельская Воля 
более двухсот человек заблокировали движение полицейских машин и оказывали 
сопротивление полицейским из штаба по противодействию незаконной добыче янтаря. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 

На Волині вилучили тонну бурштину  
на 2 млн доларів 

30.04.2017 
На Волині СБУ та прокуратура вилучили понад тонну незаконно 

видобутого бурштину вартістю майже 2 мільйони доларів. Про це 
повідомили у Службі безпеки України. 

"Правоохоронці встановили, що організатором незаконної оборудки  був один із 
мешканців міста Володимир-Волинський. Під час обшуків за місцем його проживання 
співробітники спецслужби вилучили понад тонну каменю", - заявили в СБУ. "За висновками 
експертів, вартість вилученого бурштину за цінами "чорного ринку" становить майже 2 
мільйони доларів", - повідомили у службі безпеки. За фактом відкрито кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 368,  ч. 3 ст. 240 та ч. 1 ст. 263 КК України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 

 
 

Объемы жилищного строительства в Украине  
продолжили рост 

28.04.2017 
За январь-март 2017 г. выполнено строительных работ по 

возведению жилья на сумму 4,6 млрд грн. Об этом сообщает Госслужба 
статистики Украины. 

Индекс строительной продукции (жилые здания) за январь-март на 23,4% больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. При этом общий объем работ по возведению зданий 
составил 8,17 млрд грн, из них 4,6 млрд грн пришлись на возведение жилых зданий, а 3,5 
млрд грн - нежилых. Индекс строительной продукции в январе-марте 2017 по сравнению с 
январем-мартом 2016 составил 119,4%, то есть на 19,4% больше. Напомним, по мнению 
экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического 
кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в 
пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и 
продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший 
столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 
300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в 
эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unn.com.ua 
 

 

 
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ 
 

 
 

Гранит коррупции 
14.04.2017 

Деградация правовых основ украинской государственности хорошо 
прослеживается на примере ПАО "Горнодобывающий и камнеобрабаты-
вающий комбинат "Беличи", пишет издание minprom.ua 

Почти год филиал этого предприятия в Днепропетровской области продолжает 
работать в Токовском гранитном карьере абсолютно нелегально – благодаря наличию 
коррупционных связей у его руководства. Украинские граниты давно завоевали всемирное 
признание архитекторов и дизайнеров. Они использовались при отделке мавзолея лидера 
вьетнамского освободительного движения Хо Ши Мина в Ханое, монгольского маршала 
Чойбалсана – в Улан-Баторе, кремлевского Дворца съездов и храма Христа Спасителя в 
Москве, Крещатика, зданий Верховной Рады, Михайловского монастыря и Владимирского 
собора – в Киеве. На всех указанных объектах применялась гранитная облицовка 
Беличского комбината – уникального в масштабах СССР предприятия по обработке камня, 
которое с 1971 г. возглавлял Анатолий Повзик. После распада Союза он сориентировался в 
текущей обстановке и под шумок ваучерной приватизации стал владельцем ГКК "Беличи", 
преобразованного в ЗАО. В прежних рамках бывшему "красному директору" стало тесно и в 
1996 г. он получил на 20 лет лицензию на разработку двух участков Токовского гранитного 
месторождения. Это месторождение в Апостоловском р-не Днепропетровской обл. с 
запасами в 70 млн куб. м является одним из самых крупных в Украине. Добываемый здесь 
камень традиционно экспортируется в Европу, главным образом в Италию и Польшу. Но не 
только туда: к примеру, памятник Ивану Франко в Вене тоже облицован токовским 
гранитом. Для его добычи и обработки еще в 1963 г. было создано ГП "Токовский 
гранитный карьер", но в 2002 г. предприятие обанкротили. В итоге там появились три 
частные фирмы. Но если работа первых двух не вызывает нареканий у властей, то с 
"Беличами" ситуация характеризуется как анархия и циничный беспредел. Начнем с того, 
что осенью 2015 г. предприятие было признано банкротом в судебном порядке, оставшись 
должным кучу денег своим работникам в виде зарплаты, а также государству в виде 
отчислений в Пенсионный фонд Украины, фонд социального страхования от несчастных 
случаев на производстве, земельного налога и т.д. Банкротство выглядит очень 
подозрительно с учетом давних торговых связей предприятия с зарубежными партнерами 
и наличия стабильного спроса на его продукцию как в Украине, так и за ее пределами. Да и 
государство тоже никогда не забывало о комбинате: его продукция использовалась при 
реконструкции Украинского дома, киевской филармонии, дворца "Украина" и т. д. Да, 
бывали в прежние годы задержки с оплатой – но государство в лице Кабинета министров 
шло навстречу, предоставляя для ГКК "Беличи" отсрочки по бюджетным платежам. Сам 
А.Повзик в одном из интервью отмечал, что 1 м³ украинского лабрадорита за границей 
стоит свыше 1 тыс. долл., а в год при добыче 3-4 тыс. м³ камня можно получать 600 тыс. – 
$1,2 млн. прибыли. Также бессменный руководитель и владелец "Беличей" говорил о 
выгодности инвестиций в обработку камня: по его словам, каждый вложенный в эту сферу 
доллар через год приносит полтора. Итак, неясно, как в таком случае предприятие с 
налаженным сбытом могло оказаться в состоянии банкротства – разве что речь идет о 
попытке уклонения от налогообложения и перевода бизнеса в "теневую" сферу.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
На Рівненщині припинено незаконне видобування піску  

в промислових об’ємах 
26.04.2017 

Прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне 
керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 240 КК 
України (порушення правил охорони або використання надр). 

В межах зазначеного кримінального провадження працівниками прокуратури 
області спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Рівненській області, співробітниками 
Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України та підрозділу поліції особливого призначення КОРД 
25.04.2017 проведено заходи щодо припинення незаконного видобутку піску на території 
Костопільського району. Місцем нелегального видобування корисної копалини став 
недіючий кар’єр. Незаконні роботи проводились у промислових об’ємах. На місці 
правоохоронцями виявлено та вилучено 2 бульдозера, 2 екскаватора, 1 земснаряд, який 
використовувався для намивання піску. Нині встановлюється сума спричинених державі 
збитків. У кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії, вживаються заходи 
до встановлення винних осіб та арешту важкої техніки, залученої до незаконного 
видобутку корисних копалин. Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді 
штрафу від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі 
на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  
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 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 
 

 
 

У Донецькій області побудували новий  
асфальтобетонний завод 

24.04.2017 
Компанія Слав АБЗ завершила будівництво асфальтобетонного 

заводу в Краматорську Донецької області. Про це повідомила Державна 
архітектурно-будівельна інспекція. 

"Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області 
оглянуто закінчений будівництвом асфальтобетонний завод у Краматорську", - йдеться в 
повідомленні. Готовий до експлуатації завод був оглянутий представниками 
Держархбудінспекції з метою прийняття рішення про його прийняття в експлуатацію. 
Згідно проектної документації, на заводі планується виробництво асфальтобетонних 
сумішей, що застосовуються в дорожньому та інших видах будівництва. Виробнича 
потужність підприємства становитиме 80-100 тис. тонн асфальтобетону на рік (400 тонн на 
добу). Площа забудови склала 454,57 кв. м, кошторисна вартість будівництва - 8,4 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

 
Біля траси Дніпро-Кривий Ріг будують  

асфальтобетонний завод 
25.04.2017 

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook опублікував фотографії монтажу 
асфальтобетонного заводу в Девладове, біля траси Дніпро – Кривий Ріг. 

«Монтаж асфальто-бетонного заводу в Девладове біля траси Дніпро – Кривий Ріг. 
Завод новий, з Італії. Розмитнений в Дніпропетровській області, 50% від перевиконання 
плану митниці якої йдуть на капітальний ремонт доріг Укравтодору. Разом на зараз: торги 
проведені, переможці визначені, договори підписані, матеріали законтрактовані, заводи 
завезені, йде монтаж. Тепер, Укравтодор і Кабмін, не підведіть. Прийміть постанову про 
виділення грошей на дороги Укравтодору. Стримаєте вашу обіцянку. Область свою частину 
роботи зробила і готова дороги будувати», – пише Юрій Голік. Відзначимо, для 
забезпечення сировиною підрядних організацій Служби автомобільних доріг на території 
Полтавської області запущено 4 асфальтобетонних заводи. Підготовка ще 3-х заводів нині 
на завершальній стадії. АБЗ працюють в Полтавському, Лубенському, Гадяцькому та 
Глобинському районах. Таке розташування заводів дає можливість забезпечити гарячою 
асфальтобетонною сумішшю бригади, які працюють на дорогах регіону. Нагадаємо, на 
Сумщині спільно з Азербайджаном побудують потужний асфальтовий завод. Про це 
повідомив голова Сумської обласної ради Володимир Токар в інтерв’ю Укрінформу:  
«Спільно з азербайджанцями плануємо побудувати у Білопільському районі сучасний 
асфальтовий завод потужністю 240 тонн на годину. Є напрацювання і в інших сферах. Але 
предметніше про це можна буде говорити після візиту представників бізнес-кіл Сумщини 
до Азербайджану, що запланований на кінець березня-початок квітня».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

ФГВФЛ продает кредит, обеспеченный 
заводом в Одессе 

25.04.2017 
Фонд гарантирования вкладов физлиц продает требования по 

кредиту одесской промышленно-строительной группы, актив находится 
на балансе АО «Банк «Финансы и Кредит». 

«Заемщик в свое время был одним из первых на юге Украины строительных 
компаний с полным циклом производства - от добычи необходимого для производства 
стройматериалов сырья до сдачи в эксплуатацию объектов недвижимости. Сегодня 
компания специализируется на строительстве жилья, а также на производстве 
строительных материалов и конструкций», - говорится в сообщении. Фонд сообщает, что на 
начало февраля текущего года задолженность по договору составила 38,54 млн грн. При 
этом в залоге банка - комплекс зданий и сооружений, общей площадью 20 957,4 м2 в 
Одессе, и линии для производства керамзита, стенового камня, бетона, керамзитобетона, 
пенобетона и железобетонных изделий. Залоговое имущество используется в текущей 
работе заемщика. Фонд отмечает, что стартовая цена лота - 14 435 078,00 грн. Аукцион 
состоится 3 мая в системе «ProZorro.Продажи». Организатор торгов - ООО «Национальная 
электронная биржа». Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 2 мая. 

 

Читать полностью >>>  
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ЧАО "Укркерамгруппа" в 2016г сократила  
чистую прибыль в 5,2 раза 

28.04.2017 
ЧАО "Украинская керамическая группа" (Славянск Донецкой обл.) 

по итогам 2016 года сократила чистую прибыль в 5,2 раза по сравнению 
с 2015 годом - до 805,4 тыс. грн. 

Чистый доход от реализации продукции вырос в 2016 г. в 4,8 раза - до 2,615 млн грн, 
другие операционные доходы сократились в 3,4 раза - до 8 млн грн. Нераспределенная 
прибыль выросла на 1,2% - до 67,866 млн грн, краткосрочные обязательства выросли в 14 
раз и составили 3,89 млн грн, долгосрочные на конец 2016 г. у предприятия отсутствовали. 
"Украинская керамическая группа" (до 2009 г. - "Южно-октябрьские глины "ЮГ") создано в 
1993 г. Добычу глины не осуществляет в связи с завершением в 2009 году разработки 
месторождения в Донецкой области. В настоящее время занимается сдачей в аренду и 
куплей-продажей недвижимости. Как сообщалось, акционеры ЧАО "Украинская 
керамическая группа" на внеочередном общем собрании 10 января 2017 года приняли 
решение привлечь EUR2 млн на пополнение оборотного капитала от World Ceramic 
Investments B.V. (Амстердам, Нидерланды), владеющего 33,7% акций компании. К концу 
2016 году "Украинская керамическая группа" являлась, в частности, собственником 48,9% 
акций ЧАО "Зевс Керамика" (Славянск Донецкой обл.; на январь 2017 года "Зевс Керамика" 
оценивает свою долю на украинском рынке керамических изделий на уровне 5-6%). 
Согласно данным предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый 
убыток в 2015 году сократился на 36,9% по сравнению с 2014 годом - до 4,157 млн грн, 
чистый доход вырос в 2,7 раз и составил 28,625 млн грн. Основными акционерами ЧАО, 
согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2015 года являлись World Ceramic 
Investments B.V. (38,7774%, Амстердам, Нидерланды), Анатолий Левит и генеральный 
директор предприятия Виктор Левит (по 24% и 23,4% соответственно) и Watts, Blake, 
Bearne and Company Limited (13,73%, Великобритания). Уставный капитал ЧАО "Украинская 
керамическая группа" на 24 апреля 2017 года составлял 1,1648 млн грн.  
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В Донецькій області побудують нове підприємство  
з виробництва будівельної кераміки 

30.04.2017 
На підприємстві в Донецькій області створять 200 робочих мест. На 

місці руїн колишнього кераміко-трубного комбінату в Бахмуті Донецької 
області в найближчі 2-3 роки з’явиться нове підприємство. 

Як повідомляє місцеве видання «Вечерній Бахмут», мова йде про завод з 
виробництва будівельної кераміки, передає  UBR. В даний час виконується проектно-
конструкторська документація майбутнього будівництва і оформляється ділянка землі. 
Завод буде будувати група «Голден Тайл», яка експортує продукцію в більш ніж 20 країн 
Європи, Азії та Перської затоки. Керамічна група «Голден Тайл» – лідер у галузі 
виробництва та дистрибуції керамічної плитки. Керамічна група «Голден Тайл» являє 
собою вертикально-інтегровану групу компаній, що забезпечують повний цикл 
виробництва і дистрибуції керамічної плитки: глиновидобувне підприємство «Шахтобуд», 
виробництво керамічної плитки ПАТ «Харківський плитковий завод» та дистриб’юторська 
компанія «Голден Тайл». Харківський плитковий завод зберігає статус лідера вже протягом 
65 років. З 2005 року на підприємстві розпочато комплексну модернізацію, в рамках якої в 
2007 році було введено в експлуатацію 4 нові лінії італійської марки Sacmi з потенціалом 
виробництва 10 млн. М2, дві нові високопродуктивні поточно-конвеєрні лінії з потенціалом 
5 млн. М2, і дві лінії марки Kemak для виробництва декору з щорічним потенціалом 0,5 млн. 
м2. В цілому, виробничі можливості заводу розраховані на випуск плитки різноманітних 
типорозмірів. На сьогодні загальна потужність виробництва становить до 15,5 млн. М2 
готової продукції на рік, а після завершення комплексної модернізації зросте до 25 млн. М2.  
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Столичний девелопер відзвітував  
про збільшення збитку 

24.04.2017 
У 2016 році девелоперська компанія Омокс збільшила збиток на 

19,9%, або на 8,455 млн гривень до 50,856 млн гривень. Про це йдеться в 
повідомленні компанії, передають Українські Новини. 

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком дохід компанії збільшився на 48,7%, або на 
45,317 млн гривень до 138,423 млн гривень. Девелоперська компанія Омокс є 
забудовником житлового комплексу Чайка. До 2020 року забудовник планує завершити усі 
черги проекту. У комплексі проживатимуть понад 25 тис. мешканців.  
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ГПУ: застройщик «Лико-града» выводил 
инвестиции на оффшоры 

24.04.2017 
Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой 

недвижимости в Киеве «Лико-Холдинг» бизнесмена и экс-регионала 
Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов. 

Как стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года, 
размещенного в Едином реестре судебных решений, Генпрокуратура расследует дело по 
факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК 
Украины). Согласно судебным материалам «КУА Лико-Инвест», один из крупнейших 
застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один 
корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг 
номинальной стоимостью 4, 9 млрд гривен. По версии следствия, менеджеры «КУА Лико-
Инвест» и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода 
средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их 
легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. 
Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы «Фондовые технологии 
Украины» за покупку ценных бумаг. Следователь в судебном заседании просил 
предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных 
отношений между рядом компаний. Прокуратуру интересовали документы фирм 
«Фондовые технологии Украины», «КУА Лико-Инвест», ОАО «ЗНВКИФ «Амрит», ООО 
«Кайдзен Капитал», Crownbridge Capital Limited, Vingisreal Estate Иnvestmentfund Limited 
Liability Company. Стоит отметить, что это не первое уголовное дело против застройщиков 
«Лико-града». Летом 2015 года Генпрокуратура получила доступ к документам компании 
«Лико -Холдинг» Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-
менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму 
свыше 250 млн гривен. Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с 
выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую 
Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом 
дивидендов, полученных от КУА «Лико-Инвест», в 2013-2015 гг. ООО «ТМО «Лико-Холдинг» 
создано в 1995 году и является головной компанией ФПГ «Лико», объединяющей более 20 
компаний. Один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве на участке 
площадью около 50 га в Голосеевском районе столицы построил 27 многоэтажных домов 
(жилой массив «Лико-Град» по ул. Вильямса-Ломоносова). 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам 1i.com.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 

Главу Набсовета «Киевгорстроя» Слончака «подрезали» 
 во время «разборок» 

26.04.2017 
Глава наблюдательного совета ПАО «Холдинговая компания 

«Киевгорстрой» Владимир Слончак получил ножевые ранения вследствие 
вооруженного нападения неизвестных.  

«При возвращении домой в Васильков автомобиль марки «Мерседес» с 
государственными номерами АИ 9400 АР вначале преследовал, затем начал блокировать 
движение машины В. Слончака. Во время движения неизвестные открыли огонь по 
автомобилю должностного лица ПАО «ХК «Киевгорстрой». Спасаясь от нападавших, 
водитель авто заехал на территорию Васильковского отдела полиции. Злоумышленников 
это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также 
применили холодное оружие. В результате конфликта В. Слончак получил ножевое 
ранение», - говорится в сообщении. В нем уточняется, что инцидент произошел около 22:00 
24 апреля. По словам Слончака, во время инцидента, который проходил непосредственно 
на глазах сотрудников полиции, правоохранители не совершили ни одной попытки 
вмешаться. Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что Слончак заехал на 
территорию пожарной части. Васильковские полицейские задержали участников 
конфликта, которые устроили «разборки» со стрельбой. Как сообщалось ранее, прокуратура 
сообщила о подозрении бывшему президенту холдинговой компании «Киевгорстрой» 
Вячеславу Топчию в растрате имущества в размере 77 млн гривен.  "Столичная прокуратура 
сообщила о подозрении В. Топчию - бывшему топ-менеджеру "Киевгорстроя" времен 
управления Черновецкого Л.М., по вине которого из коммунальной собственности выбыли 
контрольные пакеты акций 32 акционерных обществ стоимостью 77 млн гривен в пользу 
шести предприятий, зарегистрированных на территории Республики Кипр", - говорится в 
сообщении генерального прокурора Юрия Луценко на странице в социальной сети 
Facebook. Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, установлено, что 
чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору 
группой лиц организовал растрату имущества, совершенного в особо крупных размерах, в 
результате действий которого в сентябре 2010 года из коммунальной собственности 
безвозмездно выбыли контрольные пакеты акций 32 акционерных обществ на общую 
сумму более 77 млн гривен. Кроме того, чиновнику инкриминируется подстрекательство к 
подделке служебных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, 
а также хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом 
разрешения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 
28, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. На данный момент в суд 
направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Сообщается, что по искам 
столичной прокуратуры незаконно отчужденные акции компании "Киевгорстрой" уже 
возвращены законному владельцу. Как сообщалось, 2015 год холдинговая компания 
"Киевгорстрой" закончила с чистой прибылью 90,957 млн гривен. В ХК "Киевгорстрой" 
входит 97 компаний, работающих на строительном рынке и рынке строительных 
материалов, в числе которых 6 дочерних предприятий, 40 открытых акционерных обществ 
и 51 ассоциированная компания.  
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Окружная дорога в Киеве «потянет»  
на 10 млрд евро 

25.04.2017 
Строительство новой окружной дороги вокруг Киева обойдется, как 

минимум, в €10 млрд. Об этом сообщил и. о. председателя Государственного 
агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака. 

«После завершения подготовки ТЭО (Технико-экономического обоснования, — ред.) 
мы сможем точно сказать. Но, по моей информации, проект строительства абсолютно 
новой окружной дороги вокруг Киева обойдется, как минимум, в 10 миллиардов евро», — 
заявил Новак. По его словам, это будет «очень серьезный» проект на перспективу 10-15, а, 
возможно, даже 20 лет. «Мы работаем над проектной документацией. Но, я думаю, что 
необходимо подождать с его реализацией, поскольку средств из госбюджета или других 
источников на него у нас пока нет. Этот проект очень дорогой. Если будет 
заинтересованность со стороны частных инвесторов, то мы готовы передать им технико-
экономическое обоснование этого проекта», — отметил и. о. главы «Укравтодора». Как 
сообщалось ранее, «Укравтодор» планирует создать черный список подрядчиков дорожных 
работ. Об этом сообщил руководитель «Укравтодора» Славомир Новак в ходе заседания 
Кабинета министров Украины. 
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Чиновники ДПСУ отримали півмільйона гривень  

хабара при спорудженні "Євростіни" 
26.04.2017 

У Києві на хабарі у 0,5 млн грн викрито службових осіб управління 
будівництва Державної прикордонної служби України. Про це УНІАН 
повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.  

«У рамках кримінального провадження щодо вимагання та отримання 
неправомірної вигоди військовослужбовцями Державної прикордонної служби України 
затримано на хабарі службових осіб управління будівництва ДПСУ», - зазначається в 
повідомленні. За даними прокуратури, в лютому 2017 року вказані військовослужбовці 
висунули вимогу директору одного з приватних товариств щодо передачі їм неправомірної 
вигоди в сумі 530 тис. грн за нестворення перешкод під час виконання договору на 
будівництво окремих елементів об’єкту «Євростіна», у тому числі шляхом непідписання 
актів виконаних робіт, що послужить підставою для розірвання договору. Суму 
неправомірної вигоди передавали в два етапи. «Спочатку 200 тис. грн та під час передачі 
другої частини коштів у розмірі 330 тис. грн одного з військовослужбовців затримано «на 
гарячому», а предмет неправомірної вигоди вилучений», - йдеться в повідомленні. На даний 
час тривають слідчі дії щодо встановлення місця знаходження інших військовослужбовців, 
причетних до цього злочину, з метою їх затримання, поінформували в прокуратурі. 
Посадовцям ДПС готуються повідомлення про підозру за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ, клопотання про обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення їх від посад, накладення арешту на 
тимчасово вилучене майно. Проводяться обшуки за місцем їх роботи та проживання.  
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У столиці пропонують збудувати п’ять нових  
центрів поводження з відходами 

26.04.2017 
Основними завданнями центрів стане сортування сміття на основні 

фракції – ресурсоцінні компоненти (пластик, папір, скло, залізо тощо), 
біомасу та фракцію, що може використовуватися як альтернативне паливо.  

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, презентуючи депутатам 
Київради проект Концепції розвитку сфери поводження з побутовими відходами в місті 
Києві. Він також зауважив, що Київ, відповідно до розробленої Концепції, орієнтований на 
зменшення кількості сміття, що захоронюється. Окрім того, столиця пропонує низку 
законодавчих змін, що підвищували б відповідальність за несанкціоноване захоронення 
сміття та утворення стихійних звалищ. За його словами, штраф за самовільне скидання 
сміття має бути збільшений як мінімум у 10 разів (зараз штраф сягає 1700 грн). «Щороку в 
столиці утворюється понад 1,2 мільйонів тонн твердих побутових відходів, і лише 11% 
сортуються та направляються на переробку. Близько 22% спалюється на заводі «Енергія». 
Все інше – йде на захоронення на полігони. Ми орієнтуємося максимально переробляти 
сміття. Визначили п’ять локацій, що можуть стати потенційними майданчикам для 
будівництва центрів переробки на основі механіко-біологічного методу: сортування на 
кілька фракцій та раціональне використання кожної із них. Це ділянки біля заводу 
«Енергія», біля ТЕЦ 6, біля полігону № 1, дві ділянки на Київщині – в північно-західному 
напрямку та на півдні області. Усі ці об’єкти базуватимуться на механіко-біологічному 
методі обробки і не передбачають спалення», – зазначив Петро Пантелеєв. На його думку, 
сміття має сортуватися, а кожна відсортована фракція –максимально раціонально 
перероблятися. «Відходи сортуватимуть на кілька основних фракцій. Перша – ресурсоцінні 
компоненти: метал, папір, поліетилен і пластик, інші речі, які можна реалізувати. Наші 
потужності з переробки поліетилену та пластику завантажені лише на 20% і ми повинні 
виправити це. Друга фракція – органіка, тобто біомаса: залишки їжі, рослинні відходи. Вона 
може перетворюватися на біогаз шляхом ферментації та використовуватиметься для 
виробництва електроенергії і тепла. Цей метод широко практикується в Європі. Третя 
фракція – це залишки паперу, деревини та інші речі. Такі залишки мають втричі більшу 
калорійність, ніж загальне сміття і його вже можна використовувати як альтернативне 
паливо наряду зі щепою», – сказав він. У той же час, саме в цьому умовному, відсортованому 
паливі немає тих домішок, що стають причиною шкідливих викидів», – Петро Пантелеєв. 
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Кияни сплачуватимуть за сміття 
 окрему платіжку 

27.04.2017 
На засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної 

політики депутати підтримали проект рішення «Про визначення послуги з 
вивезення побутових відходів окремою комунальною послугою…». 

На сьогодні збір і вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) входить до комунальних 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. У свою чергу, ці послуги 
у повній мірі не охоплюють збір і вивіз сміття, зокрема, в приватному секторі. Також існує 
проблема відсутності контрольованої системи вивозу ремонтних і будівельних відходів, 
низького рівня оплати населення за надані послуги, недостатності роздільного збору ТПВ, а 
також конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг. «Сьогодні ця послуга іде в 
розрахунку кількості мешканців на норму утворення ТПВ, тобто розраховується по будинку 
і потім ділиться на метри квадратні. Відповідно мешканці житлових будинків сплачують за 
метри квадратні, а не за фактичне накопичення відходів. Тому наш департамент спільно з 
профільними комісіями Київради пропонує вивезти цю норму в окрему послугу. Це 
створить економічно збалансовану систему збирання сміття, дозволить споживачам 
укладати прямі договори з виконавцями послуг зі збирання та вивезення ТПВ», - зазначив 
заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київради О.Малихін. Наразі, кошти спрямовують на комунальні підприємства по 
утриманню будинків і прибудинкових територій, які потім розраховуються з юридичними 
особами, що здійснюють вивезення ТВП. Постійні комісії з питань ЖКГ та ПЕК, а також з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики підтримали проект рішення, 
остаточне рішення прийматимуть на пленарному засіданні Київради. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vechirniykiev.com.ua 
 

 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АЕРОПОРТИ 
 

 
 

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Одесса"  
начнут строить в 2017 г. 

25.04.2017 
В 2017 г. начнется строительство новой взлетно-посадочной 

полосы (ВПП) в аэропорту "Одесса". Об этом во время отчета за свои 
первые 100 дней работы заявил глава Одесской ОГА Максим Степанов. 

По словам Степанова, продолжается согласование вопроса о выделении денег на 
строительство. Поскольку взлетно-посадочные полосы принадлежат государству, 
строительство будут вести за счет госбюджета. При этом возможен вариант, что для 
удешевления строительства старую ВПП переделают под рулежные дорожки (после 
небольшого косметического ремонта). Степанов ожидает, что благодаря новой ВПП в 
одесском аэропорту увеличится количество авиакомпаний, рейсов и туристов. Напомним, в 
апреле 2017 года ввели в эксплуатацию новый терминал аэропорта "Одесса". Пока 
отрабатываются процедуры, в новом терминале принимают только внутренние рейсы. 
Строительство нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв. м началось в 2012 
году. Ранее планировалось, что его сдадут в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Благодаря 
этому годовая пропускная способность аэропорта может вырасти до 3,5-4 млн пассажиров. 
Сейчас 1 млн пассажиров. 

 

Читать полностью >>>  
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Аэропорт "Борисполь" в январе-марте 2017 г.  
удвоил чистую прибыль 

27.04.2017 
Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в январе-марте 2017 

г. получило чистую прибыль в размере 372,293 млн грн, что в 2,1 раза 
больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

Согласно финансовому отчету аэропорта, обнародованному в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый 
доход в первом квартале вырос на 32,7% - до 894,5 млн грн. Международный аэропорт 
"Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. 
га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - 
длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских 
терминала и почтово-грузовой комплекс. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ДП «МА «Львів» ім.. Данила Галицького» безпідставно сплатило 
замість інших осіб понад 600 тис. грн. 

27.04.2017 
Фахівці апарату Західного офісу Держаудитслужби під час ревізії на 

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» виявили 
фінансові порушення на загальну суму 2,9 млн грн. 

Посадові особи аеропорту необґрунтовано застосовували знижувальні коефіцієнти 
до граничних ставок аеропортових зборів одному з авіаперевізників, що призвело до 
втрати доходів на суму більш як 630 тис. грн. Також протягом трьох років підприємство 
безпідставно сплачувало за комунальні послуги, які спожили особи, що проживали в 
гуртожитку-профілакторії аеропорту. Через це зайво витрачено понад 634 тис. грн. Ще 301 
тис. грн зайво сплачено підрядним організаціям, які завищили обсяги виконаних 
будівельних робіт, встановлені будівельні норми тощо. Окрім того, підприємство 
безпідставно переказало майже 214 тис. грн єдиного внеску на виплати, що компенсуються 
з бюджету в межах середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за 
призовом під час мобілізації на особливий період. 2015 року аеропорт всупереч 
законодавству без проведення відповідних процедур закупівлі придбав послуги з 
прибирання та догляду прилеглої території нового терміналу на загальну суму 1,1 млн грн. 
За недотримання законодавства на посадових осіб підприємства складено протоколи про 
адміністративне правопорушення. Матеріали ревізії передано до Управління Служби 
безпеки України у Львівській області. 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ 

 
МАУ получила 390 млн гривень чистой  

прибыли в 2016 г. 
27.04.2017 

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) по 
итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).  

Годом ранее был зафиксирован чистый убыток 504,923 млн грн. Согласно годовому 
отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за прошлый 
год вырос на 36% - до 17,829 млрд грн. Как сообщалось, в 2015 г. МАУ сократили чистый 
убыток в 3,2 раза по сравнению с 2014 г., чистый доход вырос на 91% - до 13,133 млрд грн. 
МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Одним из конечных бенефициаров 
компании является бизнесмен Игорь Коломойский. Во флоте МАУ эксплуатируется 39 
самолетов: 35 среднемагистральных, четыре дальнемагистральных. Ее базовый аэропорт 
"Борисполь" является крупнейшим в Украине. Примечательно, что он также показывает 
хорошие финансовые результаты. В январе-марте т.г. получил чистую прибыль в размере 
372,293 млн грн. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Согласно 
финансовому отчету аэропорта, обнародованному в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, его чистый доход в І квартале вырос на 32,7% - до 894,5 млн грн. Международный 
аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью 
около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 
м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре 
пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. 

 

Читать полностью >>>  
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
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Морские порты Украины ожидают  
масштабные преобразования 

26.04.2017 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране 

ожидается масштабная реконструкция морской отрасли. Об этом 
сообщается в аккаунте премьер-министра в Twitter. 

Гройсман заявил, что морские порты Украины ожидают масштабные превращения. 
Он отметил, что будет восстановлено строительство волнолома в Одессе, а также 
дноуглубление в акватории украинских портов. Объем инвестиций в отрасль составит $500 
млн. На реконструкцию 19 причалов в 4 портах необходимо 2,95 млрд грн. Отметим, 
правительство Германии может выделить €50 млн на проведение двух экспертиз 
волнореза Одесского морского порта. Об этом заявил Министр транспорта и цифровой 
инфраструктуры Германии Александр Добриндт. "Мы договорились об углублении нашего 
сотрудничества. Это касается конкретных проектов. Один из них это волнорез в Одесском 
порту", - заявил Добриндт. Напомним, Администрация морских портов инвестирует в 
развитие портовой инфраструктуры в 2017 г. 3,5 млрд грн. Об этом сообщил на 
инфраструктурном форуме в Киеве и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс. "Приоритеты на 
реализации новых проектов: строительство причалов в Одесском порту, реконструкция 
причальной инфраструктуры в Мариуполе и Черноморске, а также дноуглубление в порту 
Южном", - отметил он. Глава АМПУ напомнил, что в 2016 году грузооборот всех портов 
Украины составил более 131 млн т. В І квартале 2017 года - 32 млн т, что на 2% больше 
показателя прошлого года. Напомним, в 2016 г. АМПУ получила более 3,8 млрд грн чистой 
прибыли, что на 1% больше, чем в 2015 г. На материковой части Украины насчитывается 13 
государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, 
Белгород-Днестровский порты, порт Черноморск и порт Южный. В Николаевском регионе 
расположены Николаевский порт и стивидорная компания Ольвия. … 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам bin.ua 

 

 

https://kievcity.gov.ua/news/50074.html
https://vechirniykiev.com.ua/news/kyyany-splachuvatymut-za-smittya-okremu-platizhku
https://delo.ua/business/vzletno-posadochnuju-polosu-v-aeroportu-odessa-nachnut-stroit-v-330395/
http://interfax.com.ua/news/economic/418312.html
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/139502
https://delo.ua/business/mau-poluchila-390-mln-griven-chistoj-pribyli-v-2016-godu-330480/
https://bin.ua/companies/204211-administraciya-morskix-portov-ukrainy-investiruet.html
https://bin.ua/news/economics/economic/204478-morskie-porty-ukrainy-ozhidayut-masshtabnye.html
https://wizzair.com/uk-UA/Search
http://www.odessa.aero/ru
http://kbp.aero/
http://lwo.aero/
http://www.flyuia.com/
http://uspa.gov.ua/index.php?lang=ua


 

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

 

 
 

 

В 1 квартале 2017 года порт «Ника-Тера» увеличил  
перевалку грузов на 81% 

 

26.04.2017 
В І квартале т.г. морской специализированный порт «Ника-

Тера» увеличил перевалку грузов на 81% – с 674 до 1 224 тыс. тонн по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В частности, в общем объеме грузооборота перевалка зерновых культур 
увеличилась на 166%, навалочных грузов – на 37%. В то же время, перевалка минеральных 
удобрений сократилась на 31%. Перевалка экспортных грузов по сравнению с 1 кварталом 
2016 года увеличилась на 108% и составила 1 130 тыс. тонн, перевалка транзитных грузов 
составила 94 тыс. тонн. Кроме того, за период с января по март 2017 года терминал 
обработал 70 сухогрузов. «Росту объемов перевалки в первую очередь способствует 
системная и целенаправленная инвестиционная политика Group DF, благодаря которой 
порт непрерывно развивается и модернизируется, – прокомментировал начальник порта 
Алим Агакишиев. – В первом квартале 2017 года нам удалось существенно увеличить 
скорость обработки грузов, запустив в эксплуатацию вторую линию отгрузки зерновых 
грузов. Это, в свою очередь, позволило нам производить одновременную загрузку трех 
суден зерновыми». По словам Алима Агакишиева, кроме роста операционных показателей, 
в первом квартале 2017 года существенно увеличилась сумма налогов и сборов, которые 
предприятие перечислило в различные бюджеты. В частности, за январь-март 2017 года, 
терминал уплатил 51,9 млн гривен налогов и сборов, что на 88% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. В 2016 году порт «Ника-Тера» обработал 265 судов, 
перегрузив 4,022 млн тонн грузов. Инвестиции в предприятие за год составили порядка 
161 млн гривен. В 2016 году «Ника-Тера» уплатила в бюджеты разных уровней почти 90 
млн гривен, из которых в бюджет Николаева пошло около 24 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра компании «Group DF» 
 

 
Як Україна має намір повернути вантажі,  

які "попливли" 
26.04.2017 

У 2016 р. перевалка вантажів у морських портах України впала на 
9% відносно 2015 року. За рік перевалка експортних вантажів знизилася 
на 3,3%, імпортних – на 10,8%, а транзитних – і зовсім на 35%. 

 
 

НВ Бізнес опитало експертів ринку про те, з чим пов'язане значне падіння 
вантажопотоку в минулому році і за рахунок чого сьогодні компенсують цю втрату.  

 

Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій. У минулому році 
падіння вантажопотоку було за рахунок втрати транзитних вантажів. Це тенденція, яку ми 
маємо вже не перший рік. Але минулого року вона проявила себе особливо відчутно. 
Російський вантаж йде і Україні потрібно думати про те, за рахунок чого його заміщати. Ті 
проекти, які були анонсовані як альтернативні, а саме каспійський маршрут та інші 
транзитні коридори – вони поки залишаються більше на папері. І поки чинника заміщення 
транзиту немає. На цій хвилі цікаво виглядають експортні перспективи. В першу чергу 
варто звернути увагу на зростання вантажопотоку зерна. Хоча ми оцінюємо, що минулий 
рік був останнім роком жорсткого дефіциту портових потужностей з перевалки зерна. Після 
2017 року ми поступово будемо переходити до моделі профіциту. Тобто потужностей буде 
більше, ніж вантажопотоку. І побачимо, як на це відреагує ринок.  

 

Володимир Шемаєв, керівник відділу стратегічного планування та розвитку 
АМПУ. Останні кілька років ми бачимо значне зниження транзитних вантажів, практично 
на третину щороку. Це пов'язано з втратою транзитного вантажопотоку з Російської 
Федерації, частка якої становила 70-75% усіх транзитних вантажів. Причини різні – і 
геополітичні, і економічні. Наша вантажоперевалка трохи компенсується або практично 
повністю компенсується зростанням експорту сільгосппродукції. Це і масло, і зерно, і 
соняшник, і кукурудза. Таким чином, і зниження транзитного вантажопотоку, і зниження 
експортних вантажів металопрокату, рудної сировини компенсується сьогодні аграрним 
сектором. І для цього держава і приватні портові оператори сьогодні докладають зусиль 
щодо будівництва нових перевантажувальних потужностей. Сьогодні в порту Чорноморськ, 
у Миколаєві, Одесі і в порту Южний в процесі будівництва більше 12 зернових терміналів. 
Тобто пропускну потужність в українських портах найближчим часом ми забезпечимо і 
будемо гарантувати доступ до інфраструктури для зростання експорту зернових. З іншого 
боку, нам потрібно попрацювати з наземною інфраструктурою, яким чином цей 
сільгосппродукт доставити в порт залізницею, автомобільним транспортом або річкою.  

 

Юрій Вахель, співголова логістичного комітету Європейської бізнес асоціації. 
Для того, щоб збільшилися обсяги перевалки, треба з боку держави відновити довіру. За 
великим рахунком, є багато проблем з тими обмеженнями, з тією неефективністю, яку ми 
сьогодні спостерігаємо. Ми перебуваємо в діалозі, намагаємося достукатися до держави. 
Однак не завжди це вдається. Кожен долар, який держава в силу неефективності 
керівництва інфраструктурою виймає з логістичного ланцюжка, це долар, який випадає з 
кишені сільгоспвиробника. А це виборець, це людина, яка приходить на вибори 
президентські, парламентські. І якщо держава хоче мати прихильність виборця, 
прихильність товаровиробника, то вона повинна такі речі робити. А бізнесу потрібно бути 
активнішим, активніше відстоювати свою точку зору. Враховуючи те, що зараз є брак 
професіоналів у виконавчій владі в інфраструктурній сфері. Треба допомагати і вказувати 
на помилки. Адже порятунок бізнесу перш за все в його власних руках.  

 

Читати повністю >>>                                                                                     © Вадим Макеєв 
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EY завершила аудит «Укрзализныци» 
за 2016 год 

25.04.2017 
ПАО «Укрзализныця» завершило годовой аудит в компании EY за 

2016 год и правление компании одобрило проект консолидированной 
финансовой отчетности, составленной по международным стандартам. 

«Обращаем внимание: из рапорта за 2016 г. исчезло предостережение относительно 
значительных сомнений аудитора по непрерывности деятельности компании. Собственно, 
эта запись в рапорте 2015 г. свидетельствовала о сомнениях аудитора в том, что компания 
вообще проживет следующие 12 месяцев. Итак, имеем подтвержденный факт стабилизации 
компании», - написал глава «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в соцсети 
Facebook. По словам Балчуна, аудиторы акцентировали внимание на росте важнейших 
показателей деятельности компании и положительном cash-flow, который дает 
возможность уже с 2017 года осуществлять инвестиции в развитие предприятия. «Теперь 
внимание: убыток предприятия по международным стандартам в 7,3 млрд грн обусловлен 
значительным ростом амортизационных отчислений - с 7 млрд грн в 2015 году до почти 18 
млрд грн в 2016 г. Поэтому это бумажный убыток, обусловленный индексацией стоимости 
основных средств, а не показатель реальных потерь компании», - констатирует 
руководитель ПАО. По его словам, аудиторы также отметили, что в сопоставимых условиях 
(стабильность гривни, отсутствие роста амортизационных расходов) 2015 и 2016 гг. 
финансовый результат 2016 года был бы лучшим почти на 11 млрд грн. «Кроме того, 
можем констатировать очевидное: показатели первого квартала 2017 г. свидетельствуют о 
дальнейшем улучшение финансово-экономических результатов. Эта отчетность будет 
представлена на утверждение правительства», - резюмировал Балчун. Как сообщалось, 
ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о нецелесообразности 
оценки работы главы ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна без конкретных цифр. 
«Считаю, мы не должны оценивать по 10-бальной шкале. От В.Балчуна мы должны 
получить отчет о работе украинской железной дороги с конкретными цифрами и фактами. 
После этого и после аудита компании мы должны дать оценку ее менеджменту на 
основании реальных фактов», - говорил он. 

 

Читать полностью >>>  
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Войцех Балчун: визначили основні вектори  

розвитку на найближче п’ятиріччя 
26.04.2017 

В середу, 26 квітня 2017 року, під час засідання правління ПАТ 
«Укрзалізниці» була схвалена Стратегія модернізації ПАТ «Укрзалізниця» 
2017-2021 років. Про це повідомляє прес-центр компанії. 

Цей документ визначає всі основні вектори розвитку галузі на найближче 
п’ятиріччя. Стратегію буде обговорено в трудових колективах, подано на розгляд 
Наглядової ради ПАТ «Укрзалізниці» та Кабінету міністрів України. Місією ПАТ 
«Укрзалізниця» визначено забезпечення стійкого розвитку України за рахунок надання 
якісних і доступних транспортних послуг. Для цього розроблений механізм організаційних 
заходів, що має на меті перетворення компанію на лідера транспортно-логістичного ринку 
не лише України, а й Європи. «Проведена велика копітка робота з розробки стратегії. Ми 
ретельно проаналізувати стан справ, слабкі та критичні місця й тепер створили єдиний 
документ, що стане дороговказом для нас на найближчі п’ять років», - розповів голова 
правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун. Стратегією розвитку передбачено 
продовження процесу реформування галузі шляхом побудови вертикально інтегрованої 
структури. Зокрема, будуть створені компанії за напрямками діяльності, а не за 
регіональним принципом, як було раніше. Бізнес-модель ПАТ «Укрзалізниця» буде 
побудована на п’яти бізнес-вертикалях: вантажні перевезення та логістика, пасажирські 
перевезення, інфраструктура, послуги тяги, виробництво та сервіс. Упродовж поточного та 
наступного років будуть створені всі компанії за сегментами ринку. У вантажному секторі, 
крім традиційних перевезень будуть створені окремі компанії термінальних послуг, 
логістики, інтермодальних перевезень. Передбачено, що до 2021 року частка ринку 
контейнерних перевезень залізницями збільшиться з 29% до 45%. Концепцією розвитку 
також передбачено прямий вихід Укрзалізниці на ринок транспортних послуг 
Європейського союзу, розвиток міжнародних транспортних коридорів. Щодо 
пасажирського сектору, то у 2018 році буде створено шість регіональних компаній з 
приміських перевезень та вокзальна компанія. Для покращення якості обслуговування 
пасажирів передбачено придбання нового рухомого складу, оптимізація його 
використання, впровадження нових стандартів обслуговування пасажирів. За попередніми 
підрахунками, такі заходи дозволять знизити збитковість пасажирських перевезень та 
збільшити у 2021 році дохідність на 3,3 млдр грн. Щодо тягового рухомого складу – буде 
створена окрема компанія, оператор тяги. За п’ять років буде придбано 250 нових 
локомотивів та проведена модернізація існуючих локомотивів. Загалом інвестиції в галузь 
за п’ять років складуть 130-150 млрд грн, що дозволить повністю забезпечити потреби 
економіки України в залізничних перевезеннях.  

 

Читати повністю >>> 
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Міська влада робить усе можливе для того, щоб  
не допустити зупинки метро 

25.04.2017 
Є ризики, пов’язані з арештом усіх рахунків КП «Київський 

метрополітен», але міська влада робить усе можливе для того, щоб не 
допустити зупинки метро.  

На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. «Ми впевнені, 
що нам вдасться тримати ситуацію під контролем. Але стан справ із сьогоднішнім рішенням 
дійсно складний», – зазначив він. Що стосується виконання рішень суду, зауважив перший 
заступник голови КМДА, ті листи, які були направлені до всіх правоохоронних органів, вищі 
органи влади і Ради національної безпеки і оборони України, все ж дозволять отримати 
рішення від Ради національної безпеки і оборони України щодо включення цієї кампанії до 
списку санкцій. А це зі свого боку дозволить місту не виплачувати гроші. «Щодо людей, які 
отримують зарплату на підприємстві – звичайно, це прийняте сьогодні судом рішення 
ускладнює будь-які процеси, пов’язані не лише з виплатою зарплат, але й у цілому з 
функціонуванням метрополітену. Але ми докладемо всіх зусиль для того, щоб зарплата 
виплачувалася, зробимо все можливе для того, щоб не допустити такої ситуації», – запевнив 
Геннадій Пліс. У КМДА переконані, що лише РНБО може дійсно вирішити це питання. 

 

Читати повністю >>> 
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Киев потратит почти 2 миллиарда гривен  
на 40 новых трамваїв 

27.04.2017 
КП "Киевпасстранс" объявило на платформе Prozorro тендер на 

закупку 40 новых трамваев. На них намерены потратить 1,946 млрд грн 
или по 48,65 млн грн за один трамвай. 

Согласно техническим требованиям, трамваи должны иметь полностью низкий пол, 
длину свыше 26 метров, не менее трех секций с единым салоном, не менее 60 сидячих мест. 
Также вагоны должны быть оборудованы местами для инвалидных колясок, прислонно-
сдвижными дверями, системой блокировки дверей при движении, кнопками сигнализации 
и открывания дверей снаружи и внутри салона, электронными указателями маршрута и 
автоинформатором. Кроме того, для аварийных ситуаций должна быть предусмотрена 
система автономного хода на аккумуляторах на расстояние не менее 600 метров с малой 
скоростью. Это требование актуально в случае остановки трамвая в месте пересечения с 
троллейбусной контактной сетью, обесточивания контактной сети или маневров внутри 
депо. Тендерные предложения принимаются до 29 апреля 2017 г., электронные торги 
пройдут 4 июля, сроки поставки до 29 декабря 2017 года. Минимальный шаг снижения 
цены по всей поставке - 19,46 миллиона гривен. Цена является единственным критерием 
выбора победителя. В тендере могут на равных условиях участвовать как украинские, так и 
иностранные производители. Некоторые технические требования, в частности, длина от 26 
метров и возможность участия иностранных производителей, открывают дорогу для 
польского трамвая модели PESA-71-414К, которые обладают именно такой длиной, 
количеством секций и сидячих мест в салоне. В Киеве уже имеется 10 трамваев этой 
модели, которые, с учетом НДС, обошлись примерно по 42-43 миллиона гривен за вагон. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Укртелеком" в январе-марте  
увеличила прибыль на 26,5% 

25.04.2017 
ПАО "Укртелеком" в январе-марте 2017 года увеличило прибыль на 

26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 123,5 млн грн, 
сообщается в пресс-релизе оператора. 

"Общий доход "Укртелекома" остается стабильным, и в первом квартале 2017 года 
он составил более 1,7 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг тоже держится на 
уровне аналогичного периода прошлого года и составляет более 1,5 млрд грн. 
Устойчивость этих показателей обеспечивается ростом на 10% доходов от предоставления 
доступа к интернету", - указано в сообщении. По результатам первого квартала 2017 года 
EBITDA компании составила 388 млн грн. "Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком 
уровне – 22,7%, несмотря на потерю активов на временно неподконтрольных территориях 
Донбасса, из-за чего негативное влияние в первом квартале составило 21 млн грн", - 
сообщила компания. Частным абонентам за отчетный период было предоставлено услуг на 
988 млн грн, бизнес-потребителям – на 340 млн грн, что соответственно на 2,1% и 10% 
больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доходы от фиксированной 
телефонии остаются на уровне предыдущих периодов и составляют около 830 млн грн. 
Активная база составляет почти 5,3 млн телефонных линий. Доходы от предоставления 
услуг широкополосного интернета составили 404 млн грн. "Если в массовом сегменте они 
составили более 330 млн грн, что на 6,5% больше, чем в первом квартале прошлого года, то 
среди бизнес-пользователей они увеличились почти на 28% – до 74 млн грн", - сообщил 
"Укртелеком". Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что на сегодняшний день оператор 
обеспечивает интернет-доступ почти 2140 городов и сел страны и работает в небольших 
населенных пунктах (менее 10 тыс.), поэтому здесь наблюдается рост абонбазы. В первом 
квартале 2017 года один абонент в среднем использовал почти 74 ГБ в месяц против 65 ГБ 
в прошлом году. Количество пользователей услуги "Интерактивное ТВ" за год увеличилось 
на 33%, достигнув более 96 тыс. В корпоративном сегменте "Укртелеком" реализовал ряд 
проектов по обеспечению услугами финансовых учреждений и других почти 30 бизнес-
объектов, среди которых ТРЦ в Киеве, Харькове. Количество подключений к услуге 
"Облачная АТС" достигло почти 7,5 тыс. линий. "По сравнению с предыдущим годом почти 
втрое выросли инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и 
составили более 140 млн грн. Для обеспечения клиентов скоростным интернетом, 
цифровой телефонией и рядом сервисов "Укртелеком" продолжает проект по технической 
модернизации своей сети в шести крупнейших городах – Киеве, Одессе, Харькове, 
Запорожье, Днепре и Львове, где услугами обновленной сети уже пользуется около 140 тыс. 
абонентов", - констатирует оператор. В первом квартале 2017 года "Укртелеком" 
перечислил почти 400 млн грн налогов в бюджеты всех уровней. ПАО "Укртелеком" − 
крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным 
учредителем и участником ООО "ТриМоб" − мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. 
Бизнес-клиентам "Укртелеком" предлагает полный спектр услуг: индивидуальные 
системные решения, корпоративные сети связи и передачи данных, услуги дата-центра, 
фиксированная и мобильная телефония и "облачные" решения. Также оператор начал 
модернизацию своей телекоммуникационной сети, что позволит предоставлять абонентам 
доступ в интернет на скорости 50 Мбит/с по технологии VDSL и до 1 Гбит/с − по 
FTTH/GPON. С 2013 г. мажоритарным акционером ПАО "Укртелеком" является группа СКМ.  

 

Читать полностью >>>  
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Фінансові результати Vega  

за I квартал 2017 р. 
26.04.2017 

Національний телеком-оператор Vega підвів підсумки фінансової 
діяльності за I квартал 2017 року. Чистий дохід компанії склав 145,6 млн 
грн, що трохи нижче, ніж за аналогічний період 2016-го.  

Чистий збиток в I кварталі 2017 року – 15,9 млн грн. Зниження чистого прибутку і 
чистого доходу Vega пов'язано в першу чергу з втратою контролю над активами на 
неконтрольованій території на сході України у січні 2017 року. Їх первинна вартість складає 
близько 85 млн грн. Абонентська база скоротилася на 30 тис. абонентів, переважно 
фіксованої телефонії. При цьому Vega збільшила доходи від надання доступу до мережі 
інтернет до 34,6 млн грн, що на 3% вище за аналогічний показник у I кварталі 2016-го. 
Також зросли надходження від абонентів додаткових послуг, зокрема SIP-телефонії та 
інтерактивного ТБ. Vega продовжує інвестувати у розвиток власних мереж. За звітний 
період компанія вклала в це 18,9 млн грн (+ 30% до показників I кв. 2016), переважно – в 
будівництво нових інтернет- і Wi-Fi-зон. За звітний період Vega перерахувала до бюджетів 
різних рівнів податків і зборів на суму 30,6 млн грн. «На жаль, фінансові результати нашої 
роботи у першому кварталі цього року дещо гірше, ніж рік тому. В першу чергу – через 
сумні подіїна сході України. Але з іншого боку ці показники свідчать про те, що компанія 
розвивається, роблячи ставки на нові технології. Наприклад, ми збільшили абонентську 
базу з інтернету на 2%. Упевнений, що нові сервіси, запуск яких ми плануємо на найближчі 
місяці, допоможуть подолати негативну динаміку і збільшити дохід», – прокоментував 
Мурат Чинар, Генеральний директор національного телеком-оператора Vega. 

 

Ключові фінансові показники компанії Vega >>>  
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АМКУ оштрафовал "Киевстар" на 43,5 млн гривен  
за непредоставление информации 

26.04.2017 
АМКУ наложил штраф на оператора мобильной связи компанию 

"Киевстар" в размере 43,53 млн грн за непредоставление затребованной 
комитетом информации в обозначенный законом срок.  

Антимонопольный комитет не сообщает, какого рода информацию и с какой целью 
требовал. Известно, что запрос на информацию государственным уполномоченным АМКУ 
датирован 22 апреля 2016 года. "Киевстар" входит в состав украинской бизнес-единицы 
международного оператора связи VimpelCom, который в Украине большинство услуг 
предоставляет под брендом "Киевстар". Как сообщалось, чистый доход АО "Киевстар" по 
итогам 2016 года составил 14,96 млрд грн, что на 11% больше, чем по итогам 2015 года. 
Согласно отчету материнской компании Vimpelcom Ltd., доход оператора от 
предоставления услуг мобильной связи вырос на 11% - до 13,851 млрд грн, от 
предоставления услуг фиксированной связи - на 8,8%, до 1,051 млрд грн. Показатель 
EBITDA компании в 2016 году увеличился на 23,4% и составил 7,811 млрд грн, маржа 
EBITDA - на 5,2 процентных пункта, до 52,2%. Капитальные расходы компании за год (не 
включая плату за лицензии) сократились на 25,1% и составили 2,672 млрд грн. Количество 
абонентов мобильной связи "Киевстара" в 2016 году увеличилось на 2,6% - до 26,1 млн. 
Число абонентов фиксированной связи осталось на уровне предыдущего года - 0,8 млн 
пользователей. Напомним, телекоммуникационный холдинг Vimpelcom изменяет название 
на Veon, указано в годовой отчетности компании. Чистая прибыль Vimpelcom в IV квартале 
2016 года составила $1,6 млрд. Выручка группы по итогам квартала составила $2,3 млрд. По 
итогам года чистая прибыль холдинга составила $2,4 млрд, выручка - $8,8 млрд. Отметим, 
норвежская телекоммуникационная компания Telenor объявила, что продаст 70 
миллионов обыкновенных акций и американских депозитарных акций Veon (ранее – 
Вымпелком), или 4 процента объявленных обыкновенных акций, по $3,75 за акцию и 
привлечет $259 миллионов. Сделка, как ожидается, будет закрыта приблизительно 12 
апреля, сообщает Reuters. После продажи Telenor сохранит за собой около 346,7 миллиона 
американских депозитарных расписок Veon (19,7 процента обыкновенных акций), включая 
трехлетние облигации, конвертируемые в принадлежащие ему ADS Вымпелкома, на сумму 
до $1 миллиарда. 
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lifecell заробив більше з меншою  
кількістю клієнтів 

27.04.2017 
Дохід lifecell за січень-березень цього року виріс на 4,2% - до 1,18 

млрд грн. порівняно подібним періодом 2016 року. Про це сьогодні 
повідомила прес-служба компанії. 

За підсумками І кварталу 2017 року розмір активної тримісячної абонентської бази 
зменшився до 8,9 млн клієнтів. У четвертому кварталі 2016 року їх число дорівнювало 9,2 
млн, а станом на 1 квітня минулого року – 10,4 млн. Такий результат lifecell пояснив 
"загальним трендом зниження кількості користувачів кількох SIM-карт". Хоча Київстар ще 
не відзвітувався за перший квартал 2017 року, але цього тижня президент компанії Петро 
Чернишов зазначив, що в умовах насиченого ринку оператор за 2016 рік наростив абонбазу 
з 25,4 млн до 26,1 млн користувачів. В середньому один користувач lifecell щомісяця 
приносив компанії 43,3 грн. і виговорював 127,2 хвилин. Збиток оператора за першу чверть 
2017 року склав 137,9 млн грн., а капітальні інвестиції – 237,6 млн грн. За І і IV квартали 
2016 року збиток був меншим – 67,6 млн грн. і 62,5 млн грн. відповідно. А от капвитрати – 
456,9 млн грн. і 847 млн грн. – перевищували показник січня-березня 2017 р. Значні 
інвестиції lifecell пояснює розгортанням своєї 3G-мережі. Кількість користувачів мобільного 
швидкісного інтернету оператора на 1 квітня цього року склала 3,4 млн.  
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Vodafone запустил 3G в еще одном  
городе Донбасса 

28.04.2017 
Компания «Vodafone Украина» обеспечила 3G-покрытие в Мариуполе, 

сообщила пресс-служба компании. Коммерческий запуск сети состоялся 27 
апреля. 

В течение весны 2017 года оператор уже запустил третье поколение мобильной 
связи в нескольких городах на Донбассе. Услуги высокоскоростного мобильного интернет-
доступа от Vodafone появились в Краматорске и Славянске. Оператор пообещал, что в 
ближайшие месяцы 3G-сети от Vodafone заработают в других городах на востоке страны. 
Отметим, инвестиции Vodafone Украина в украинскую экономику за 24 года работы 
составили более 70 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В частности, 
в 2016 году Vodafone Украина инвестировал в телекоммуникационную инфраструктуру 2,9 
млрд гривен. Общие инвестиции компании в период активного строительства сети в 2015-
2016 годов достигли рекордного на рынке показателя в 10 млрд гривен.  
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 НБУ  
 

 
 

НБУ перерахував до бюджету 10 млрд грн  
прибутку 

24.04.2017 
В п'ятницю, 21 квітня, Національний банк України перерахував 

перший транш прибутку у розмірі 10 мільярдів гривень до бюджету. Про це 
йдеться у прес-релізі Національного банку. 

Загальна сума прибутку НБУ, яка має бути перерахована до бюджету протягом цього 
року, становить 44,4 млрд гривень. Таким чином, залишилося перерахувати 34,4 млрд 
гривень. "Як і минулого року, прибуток до розподілу до бюджету буде перерахований 
рівномірно кількома траншами на співставну суму протягом року таким чином, щоб 
згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи та 
на досягнення інфляційних цілей НБУ", - повідомляє регулятор. Перерахування наступного 
траншу очікується у травні. Подальший графік перерахування прибутку до бюджету 
узгоджується Національним банком та Міністерством фінансів. Нагадаємо, нинішня 
очільниця НБУ Валерія Гонтарева залишить свою посаду 10 травня. За інформацією ЗМІ, на 
посаду очільника НБУ розглядаються голова правління Райффайзен банку Аваль 
Володимир Лавренчук та голова наглядової ради ТАСкомбанку Сергій Тігіпко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Физлицо Городницкий сконцентрировал  
54,6% Радабанка 

24.04.2017 
Физическое лицо Владимир Городницкий сконцентрировал 

54,565% Радабанка (Днипро). Об этом говорится в сообщении 
финучреждения. 

Как сказано в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку, пакет акций Владимира Городницкого увеличился с 49,7% до 54,6%. 
Доля Татьяны Городницкой в банке увеличилась с 27,03% до 30,2%. При этом пакет акций  
Игоря Городницкого уменьшился с 20,5% до 13,43%. Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 
января по размеру активов банк занимал 58-е место (819,4 млн грн) среди 93 банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
Польский банк поможет выводить с украинского  

рынка банки-банкроты 
24.04.2017 

Национальный банк Украины (НБУ) включил Кредобанк 
(Львов) в перечень предварительно квалифицированных лиц для 
участия в выводе с рынка неплатежеспособных банков. 

"Согласно решению комитета НБУ по вопросам регулирования деятельности банков, 
надзора (оверсайта) платежных систем, которое было принято в апреле, Кредобанк 
получил право быть принимающим банком в случае ликвидации неплатежеспособного 
банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательства, а 
также при отчуждении всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка 
с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его 
ликвидацией", - говорится в сообщении. Также банк рассматривает возможность покупки 
кредитных портфелей неплатежеспособных банков. Кредобанк основан в 1990 году. Его 
стратегическим инвестором на 1 января 2017 года являлся крупнейший банк Польши - PKO 
BankPolski S.A., чья доля в структуре акционерного капитала украинского банка - 99,6%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

ПАТ "Діамантбанк" віднесено до категорії  
неплатоспроможних 

24.04.2017 
Правління Національного банку України прийняло рішення № 264-

рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства 
"Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних". 

За результатами діагностичного обстеження було затверджено необхідний обсяг 
докапіталізації ПАТ "Діамантбанк". ПАТ "Діамантбанк", як і вся друга двадцятка банків за 
розмірами активів, повинен був забезпечити значення нормативу достатності 
регулятивного капіталу (Н2) не менше ніж 5% станом на 01 квітня 2017 року. ПАТ 
"Діамантбанк" подало до Національного банку України план реструктуризації, який 
передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року 
керівництво та власники істотної участі банку вживали заходи для виконання вимог з 
докапіталізації, зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників – пов’язаних осіб, 
надання безповоротної фінансової допомоги, збільшення обсягу забезпечення за 
кредитами. Однак, станом на 01 квітня ц.р. ПАТ "Діамантбанк" не забезпечило виконання 
заходів, передбачених планом реструктуризації, внаслідок чого банк не досяг мінімального 
значення нормативу достатності регулятивного капіталу. Враховуючи зазначене, 
Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ 
"Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних. Нацбанк наголошує, що 96% (39 тисяч 
осіб) усіх вкладників ПАТ "Діамантбанк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки 
їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 
тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої 
Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 1.1 млрд. 
грн. Станом на 24 квітня 2017 року фізичними особами – власниками істотної участі у ПАТ 
"Діамантбанк" є Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін та В’ячеслав Циганенко.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bank.gov.ua 
 

МИБ докапитализируется  
до 202 млн грн. 

25.04.2017 
Как сообщает пресс-служба финучреждения, акционеры 

Международного инвестиционного банка (МИБ) решили увеличить его 
уставный фонд на 40,5 млн грн - до 202,1 млн грн. 

Увеличение уставного фонда произойдет путем направления в уставный капитал 
части прибыли. Сейчас уставный фонд банка составляет 161,6 млн грн. Кроме того, 
собранием решено не осуществлять выплату дивидендов акционерам МИБа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finclub.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хозяин «Лубныфарм» Некрасов сконцентрировал  
86% Полтава-банка 

25.04.2017 
Физическое лицо Александр Некрасов, владелец фармацевтической 

компании «Лубныфарм», сконцентрировал 86,0536% акций Полтава-банка. 
Об этом говорится в сообщении финучреждения. 

Пакет акций Некрасова в Полтава-банке увеличился с 45,3651% до 86,0536%. 
Увеличение пакет связано с тем, что Александр Некрасов выкупил у своего сына - 
Константина - его долю в банке (39,8% акций). Некрасов является председателем набсовета 
фармацевтической компании «Лубныфарм» и ее крупнейшим акционером. Отметим, по 
данным НБУ, на 1 января по размеру активов Полтава-банк занимал 42-е место (1,837 млрд 
гривен) среди 93 действующих банков. Как сообщалось ранее, Индустриалбанк 
(Запорожье), Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) и Полтава-банк просят 
Окружной административный суд признать незаконным постановление Кабинета 
Министров об отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

 
 

Акціонер Альфа-Банку Україна переобрав  
спостережну раду 

25.04.2017 
У вівторок, 25 квітня 2017 р. рішенням єдиного акціонера Альфа-

Банку Україна - компанії ABH Ukraine Limited було змінено склад 
Наглядової ради. Про це повідомляє прес-служба банку. 

Новим членом Наглядової ради призначено Мартіна Пілецькі, зі складу Наглядової 
ради виключено Едуарда Кауфмана. Інші члени спострережної ради були знову призначені 
на свої посади: Голова Спостережної Ради - Пьотр Авен, члени Наглядової Ради: Ільдар 
Карімов, Ендрю Бакстер, незалежні члени Ернест Галієв та Ілля Архіпов. Мартін Пілецькі 
призначений на невизначений строк, часткою у статутному капіталі публічного 
акціонерного товариства Альфа-Банк Україна не володіє. Мартін Пілецькі обіймає посаду 
керівника блоку «Інформаційні технології» Альфа-Банку Росія. У 2011-2012 обіймав посаду 
віце-президента по IТ у компанії ТНК-ВР (РФ), 2009-2011 - глави з розвитку основної 
банківської стратегії в Erste Group Bank (Австрія). До роботи банківському підрозділі 
Альфа-Груп в 2001-2009 директором з інформаційних технологій та радником Голови 
Правління в Альфа-Банку, Мартін Пілецький працював головним керуючим з 
інформаційних технологій у Komercni Banka (Чехія), головним керуючим з інформаційних 
технологій в компанії General Electric Czech & Slovak (Чехія), директором-головою 
управління з інформаційних технологій в Zivnostenska Banka (Чехія). Закінчив факультет 
мікроелектроніки Чеського політехнічного інституту (м. Прага, Чехія).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру «Альфа-Банку» 
 

Акціонери Укрсоцбанку обрали новий склад  
наглядової ради 

26.04.2017 
У вівторок, 25 квітня 2017 року відбулися щорічні загальні збори 

акціонерів Укрсоцбанку, де було обрано новий склад наглядової ради 
банку. Про це повідомляє прес-служба банку. 

Так, до нового складу наглядової ради банку увійшли: Рушан Хвесюк, Ільдар Карімов, 
Ендрю Бакстер, Роман Шпек, Ігор Мазепа та Лоренцо Джанотті. Роман Шпек, старший 
радник Альфа-Банку Україна та голова ради Незалежної асоціації банків України, увійшов 
до складу наглядової ради банку, змінивши Едуарда Кауфмана. Відзначимо, Укрсоцбанк – 
один з найбільших універсальних банків України, що працює на ринку з 1990 р. та пропонує 
повний спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру «Укрсоцбанку» 
 

 
 

ПроКредит Банк увеличил прибыль  
в 1,9 раза 

26.04.2017 
В январе-марте ПроКредит Банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 

1,9 раза до 84,478 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года (44,9 млн гривен), сообщается в финотчете банка.  

Чистый процентный доход банка за 1-й квартал составил 200,3 млн гривен, чистый 
комиссионный доход - 39,4 млн гривен. При этом активы банка сократились на 2% до 11,8 
млрд гривен, кредитный портфель вырос на 10% до 8,7 млрд гривен, а средства клиентов 
сократились на 4% до 9,3 млрд гривен. 2016 год ПроКредит Банк закончил с прибылью 
300,6 млн гривен. Немецкий ProCredit Holding владеет 72,1577% акций ПроКредит Банка, а 
банк развития KfW - 27,84%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Ще один банк вирішив само- 
ліквідуватися 

27.04.2017 
Банк "Фінансовий партнер" заявив про те, що планує припинити 

банківську діяльність. Про це банк повідомив у системі розкриття 
інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Відповідне питання буде винесено на порядок денний зборів акціонерів банку 7 
червня. Банк "Фінансовий партнер" планує розглянути питання припинення здійснення 
банківської діяльності без припинення юридичної особи. Крім того, фінустанова розгляне і 
затвердить план припинення здійснення банківської діяльності. Нагадаємо, до середини 
червня всі банки повинні збільшити статутний капітал до 200 млн гривень, а в даний час 
статутний капітал банку "Фінансовий партнер" становить 125 млн гривень. Раніше НБУ 
запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за 
спрощеною процедурою. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Norvik Banka отказался от покупки украинской 
"дочки" Сбербанка 

27.04.2017 
Латвийский Norvik Banka вышел из сделки по покупке украинского 

Сбербанка. Об этом сообщила заместитель главы Национального банка 
Украины Екатерина Рожкова в интервью интернет изданию Минфин. 

"Думаю, им (Norvik Banka - ред.) это было сложно оформить, поскольку, когда банк 
покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс 
Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik 
Banka как структурная единица из этой сделки (покупка украинского Сбербанка - ред.) был 
исключен", - сказала она. Ранее сообщалось, что НБУ получил второй пакет документов на 
согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка России консорциуму инвесторов. В 
соответствии с документами покупателем 22,5% финучреждения должен был выступить 
гражданин Великобритании и РФ Григорий Гусельников (собственник Norvik Banka). Перед 
этим Нацбанк получил от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева пакет 
документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Убыток ВТБ Банка (Украина) в 2016г  
возрос на 51,4% 

27.04.2017 
Согласно финансовому отчету банка, убыток ВТБ Банка (Украина) 

в 2016 году составил 6,892 млрд грн, что на 51,4% больше чем по итогам 
2015 года (4,552 млрд грн). 

Чистый процентный доход в 2016 году составил 104,886 млн грн, тогда как по 
итогам 2015 года банк получил 940,725 млн грн чистого процентного убытка. С вычетом 
расходов на формирование резервов чистый процентный убыток ВТБ Банка составил 5,482 
млрд грн против 1,186 млрд грн чистого процентного дохода в 2015 году. Кроме того, банк 
получил 219,327 млн грн комиссионного дохода, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. 
Активы банка за прошлый год сократились на 21,7% и составили 20,068 млрд грн, в том 
числе кредиты и задолженность клиентов - на 25,2%, до 12,684 млрд грн. Уставный 
капитал вырос на 35,2% – до 34,216 млрд грн, всего собственный капитал – в 3,35 раза, до 
2,823 млрд грн. ВТБ Банк (ранее банк "Мрия") основан в 1992 году. Основным акционером 
банка является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 
января 2017 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 15-е место (20,64 млрд грн) 
среди 93 украинских банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ОТП Банк отчитался за 2016  
по МСФО 

27.04.2017 
ОТП Банк по МСФО закончил 2016 г. с чистой прибылью 954,124 млн 

грн, против убытка 2,8 млрд грн в 2015 г., говорится в отчете банка по 
международным стандартам финотчетности.  

Положительная динамика была достигнута благодаря прибыльной операционной 
деятельности. Чистый процентный доход ОТП Банка в 2016 году достиг 1,9 млрд гривен, 
что на 187,7 млн гривен лучше результата 2015 года. Чистый комиссионный доход ОТП 
Банка составил 778 млн гривен, увеличившись на 30% по сравнению с результатом 2015 
года. В то же время, вследствие покрытия резервами кредитного портфеля за прошедшие 
периоды в достаточном объеме, в 2016 году удалось значительно сократить отчисления в 
резервы - до 527,9 млн гривен. Активы ОТП Банка по итогам 2016 года выросли на 17,4%, 
достигнув 24,8 млрд гривен. По результатам 2016 депозитный портфель ОТП Банка 
продемонстрировал значительный прирост - на 3,48 млрд гривен до 21,8 млрд гривен. В 
частности, объем средств юридических лиц увеличился на 30% до 12,5 млрд гривен (+2,9 
млрд гривен за год); по остаткам на счетах физических лиц зафиксирован прирост на 610 
млн гривен до 9,3 млрд гривен. Кредитный портфель ОТП Банка по результатам 2016 года 
составил 25,1 млрд гривен практически сохранившись на уровне 2015 года. Регулятивный 
капитал банка на конец отчетного периода составил 2,6 млрд гривен (при нормативном 
требовании не менее 120 млн гривен). 2015 год банк закончил с убытком 2,848 млрд 
гривен. На украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным 
собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc. ОТП Банк входит в 
банковскую группу ОТП совместно с КУА "ОТП Капитал" и "ОТП Лизинг".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 
 

 
 

Перший квартал Банк ПІВДЕННИЙ успішно завершив з  
чистим прибутком у розмірі 17,4 млн грн. 

27.04.2017 
Банк ПІВДЕННИЙ, найбільша фінансова установа з вітчизняним 

капіталом, успішно завершив перший квартал 2017 року, отримавши чистий 
прибуток 17,4 млн грн.  

Впевнений старт року для банку був забезпечений зростанням за такими 
ключовими статтями доходів: чистий комісійний результат збільшився по відношенню до 
показників першого кварталу минулого року на 32,6 млн грн (47 %); чистий процентний 
результат перевищив торішній показник на 51,1 млн грн (182 %). У бюджеті банку 
закладене подальше зростання ключових показників ефективності, яке дозволить за 
підсумками 2017 року отримати чистий прибуток більше 75 млн грн, що відповідає 
зростанню на 10 % (у порівнянні з 69 млн грн за 2016 рік). «Нам дуже приємно фіксувати, 
як наші зусилля і робота над внутрішніми процесами та організацією банку і в цьому році 
також дають позитивні результати. Будучи великим українським банком першої 
двадцятки, ми поставили перед собою високі цілі, і наша професійна та лояльна команда з 
готовністю прийняла виклик щодо гідної конкуренції на нашому домашньому ринку з 
іноземними колегами та державними банками. Показники за перший квартал говорять самі 
за себе. Цьому є своє пояснення: в банку покращено процеси, централізовано багато 
функцій, вдосконалено ряд сервісів, розширено продуктову лінійку. За рахунок зваженої 
консервативної політики і ефективної організації роботи банк добре зарекомендував себе 
навіть з точки зору здійснення діяльності в турбулентних умовах, а також продемонстрував 
чітку роботу з організації виплат коштів Фонду гарантування вкладів вкладникам інших 
банків», – прокоментувала Алла Ванецьянц, голова правління Банку ПІВДЕННИЙ. За 
підсумками першого кварталу інші показники банку також демонструють позитивну 
динаміку: обсяг кредитного портфеля збільшено на 3,3 % і на 1 квітня він становить 15,4 
млрд грн, кошти клієнтів – фізичних осіб збільшилися на 6,5% і становлять 6,8 млрд грн, що 
на 5 % більше, ніж у середньому на ринку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Банку «ПІВДЕННИЙ» 
 

 
 

Тигипко создал финансовую  
группу 

27.04.2017 
Согласно данным Нацбанка, в банковскую группу вошли 

ТАСкомбанк, Универсал Банк, страховые компании "Индустриальная", 
"ТАС", Aegon Life и "Страховая группа ТАС". 

В группу вошла созданная в 2017 году лизинговая компания УЛФ-Финанс (преемник 
Украинского лизингового фонда), компании ТАС-Финанс Консалтинг (консультирует по 
накопительному страхованию), Консалтинг Ассистанс (ассистирующая компания) , ТАС 
Эссет Менеджмент (компания по управлению активами), Центр финансовых решений 
(розничное кредитование). Кроме того, ТАС Линк (платежные технологии), Европейское 
агентство по возврату долгов (коллекторская компания), Победа Финанс Актив ( страховой 
брокер), Велко Инвест (участник фондового рынка) также пополнили его группу. 
Напомним, ТАСкомбанк назначил исполняющим обязанности председателя правления 
Екатерину Мелеш вместо Сергея Тигипко. На собрании акционеров было принято решение 
о назначении владельца банка - Сергея Тигипко на должность председателя 
наблюдательного совета. На основании решения наблюдательного совета ТАСкомбанка от 
19 апреля первый заместитель председателя правления Екатерина Мелеш переведена на 
должность председателя правления. Мелеш временно будет исполнять обязанности 
председателя правления до момента согласования ее кандидатуры Национальным банком.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finclub.net 
 

"Райффайзен Банк Аваль" бьет рекорды  
по прибыли 

28.04.2017 
В январе-марте "Райффайзен Банк Аваль" увеличил чистую 

прибыль в 2 раза до 1,449 млрд гривен по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года (683,1 млн гривен).  

Чистые процентные доходы банка составили 1,34 млрд гривен, комиссионные - 500 
млн гривен. 2016 год банк закончил с прибылью 3,7 млрд гривен. Активы банка за 
отчетный период выросли на 3% до 57,7 млрд гривен, кредитный портфель - на 4% до 29,1 
млрд гривен, средства клиентов - на 1% до 44,8 млрд гривен. "Райффайзен Банк Аваль" 
зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года стал частью австрийской 
банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Группа Райффайзен владеет 
68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития - 30%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Гендиректор “Турбоатома” решил увеличить капитал  
“Мегабанка” на 200 млн грн 

28.04.2017 

Акционеры “Мегабанка” решили увеличить уставный фонд банка 
на 32,3%, или на 200 млн грн, до 820 млн грн. Об этом говорится в 
сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

В частности, 26 апреля собрание акционеров приняло решение об увеличении 
уставного капитала на 200 млн грн путем частного размещения простых акций 
дополнительного выпуска. “Размещение акций не приведет к изменению собственника 
крупного пакета акций эмитента”, - отмечается в сообщении. Сейчас уставный фонд банка 
составляет 620 млн грн. “Мегабанк” основан в 1990 году, его крупнейшим акционером 
является гендиректор “Турбоатома” Виктор Субботин (60,9% акций). По 15% акций 
“Мегабанка” принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому 
государственному банку KfW, а 6,02% - Международной финансовой корпорации. По 
данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 20 место (9,1 млрд грн) среди 
93 действующих банков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Креди Агриколь Банк наращивает  
прибыль 

28.04.2017 
В январе-марте Креди Агриколь Банк увеличил чистую прибыль 

в 2,5 раза до 306 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года (124 млн гривен).  

Банку удалось получить прибыль за счет уменьшения расходов на риски, 
компенсации влияния снижения краткосрочных процентных ставок, усилению 
конкуренции и нормализации валютного рынка. Чистый доход банка уменьшился на 57 
млн грн в 1-м квартале 2017 г. по сравнению с 1-м кв. 2016 (на 8%) на фоне снижения 
краткосрочных процентных ставок и валютных спрэдов. Совокупные активы выросли на 1 
млрд грн с начала года до 30,9 млрд грн, денежные средства и их эквиваленты 
уменьшились на 0,3 млрд грн с начала года, но остаются на высоком уровне. Кредиты и 
задолженность клиентов (до вычета резервов) уменьшились на 1%. Кредиты 
корпоративным клиентам уменьшились на 1% в течение 1-го квартала 2017 года. При этом 
кредиты, выданные физическим лицам, выросли на 1%. Уменьшение объема выданных 
кредитов в 1-м квартале 2017 г. отражает не фактическое состояние деятельности, а работу 
по очистке баланса (продажа и списание). С начала года коэффициент безнадежных 
кредитов уменьшился на 2,7%, а резервы под кредиты уменьшились на 10%. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

НБУ вирішив ліквідувати банк  
Грановського 

28.04.2017 
Національний банк прийняв рішення відкликати банківську 

ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк". Про це повідомляє прес-служба 
регулятора, передає epravda.com.ua 

"Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
прийняв рішення від 27 квітня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
"Фінбанку", - йдеться у повідомленні. "За даними Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, 99% вкладників "Фінбанку" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх 
розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів суму у 200 тисяч гривень", 
- повідомляє регулятор. Також наголошується, що клієнти з більшими обсягами вкладів 
отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом. Як відомо, у лютому "Фінбанк" 
подав на розгляд Національного банку заявку на самоліквідацію. 7 квітня його було 
віднесено до категорії неплатоспроможних. Фінбанк зареєстрований в 1993 році. За даними 
НБУ, до 1 січня 2016 року Олександр Грановський володів 79,6573% акцій, Олександр 
Мамонтенко і Сергій Барков - за 9,9571% акцій кожен. Борис Кауфман у жовтні 2014 року 
уклав непублічну угоду про передання контролю над майже 80% акцій Фінбанку 
міноритарному акціонеру банку Грановському. Згідно з даними Нацбанку на 1 жовтня 2016 
року Фінбанк посідав 63-е місце (672,983 млн гривень) серед 100 банків країни. 

 

Читати повністю >>> 
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Банк Ахметова получил 370 млн. грн..  
чистой прибыли 

30.04.2017 
Банк ПУМБ по итогам деятельности в 2016 году получил 367,01 

миллиона гривен чистой прибыли после 1,75 миллиарда гривен чистого 
убытка за 2015 год. 

Чистый процентный доход ПУМБа в 2016 году сократился на 0,7% – до 2,13 млрд 
грн. С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 
789,75 млн грн против 2,68 млрд грн чистого процентного убытка в 2015 году. Кроме того, 
банк получил 1,33 млрд грн комиссионного дохода, что на 8,7% больше, чем годом ранее, 
463,46 млн грн дохода от операций с иностранной валютой (в 3,3 раза меньше чем в 2015 
году) и 109,64 млн грн прочих операционных доходов (в 2015 году – 121,87 млн грн). 
Активы банка за прошлый год возросли на 18,4% и составили 44,55 млрд грн, при том что 
кредиты и задолженность клиентов сократилась на 5,8% – до 24,76 млрд грн. Основной 
прирост активов обеспечило увеличение объема ценных бумаг на продажу – в 3,93 раза, до 
9,13 млрд грн. Уставный капитал банка по итогам года не изменился и к концу отчетного 
периода составил 3,29 млрд грн. Всего собственный капитал возрос на 10,4% – до 4,05 млрд 
грн. ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года 
являлось ООО «СКМ Финанс» (92,24%), а владельцем существенного участия – Ринат 
Ахметов (опосредованное участие 99,9011%). Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 
1 января 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал восьмое место (44,55 млрд 
грн) среди 93 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  
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Виктор Иванчик опосредованно купит Украинскую 
аграрно-страховую компанию 

25.04.2017 
Нацфинуслуг разрешила совладельцу агропромышленного холдинга 

"Астарта" (Киев) Виктору Иванчику опосредованно купить 75,59% 
Украинской аграрно-страховой компании (Черкассы).  

Как говорится в распоряжении Национальной комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг №1087 от 13 апреля,  Нацфинуслуг одобрила приобретение агрофирмой 
"Добробут" 75,59% акций Украинской аграрно-страховой компании. Агрофирма "Добробут" 
расположена в Полтавской области, занимается растениеводством и животноводством. 
Конечным бенефициаром агрофирмы является совладелец "Астарты" Виктор Иванчик. 
"Астарта" объединяет 5 региональных подразделений: ООО "Полтавазернопродукт", ООО 
"Агрофирма им. Довженко", ООО "Добробут" (все - Полтавская область), ООО "Хмельницкое" 
(Винницкая обл.) и ООО "Волочиск-Агро" (Хмельницкая область). Основной деятельностью 
холдинга является производство сахара, а также выращивание и реализация зерновых и 
масличных культур, сахсвеклы, производство мяса и молока, переработка сои. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

 
Відбувся "круглий стіл" щодо проблемних питань  

на ринку страхування життя 
27.04.2017 

За словами голови Комітету Сергія Рибалки, в умовах глибокої 
валютної та банківської кризи страждають усі сектори економіки. Він 
зауважив, що довіра до фінансової системи зараз досить низька.  

«За таких умов ринок страхування життя має бути зразком стабільності та 
непохитності перед усіма негараздами, оскільки це довгострокові внески людей. З одного 
боку, це гарантія збереження та зростання їхніх заощаджень. З іншого - це довгий 
інвестиційний ресурс. Саме такого ресурсу вкрай не вистачає нашій економіці», - 
підкреслив Сергій Рибалка. Він зазначив, що довгострокове страхування життя також є 
невід’ємною частиною третього рівня пенсійного забезпечення. «За останні роки цей 
ринок, на жаль, також зазнав втрат. Маємо декілька збанкрутілих, а точніше, зниклих без 
вісті страховиків. Громадяни втратили заощадження, дискредитовано інших добросовісних 
учасників ринку. За таких умов важливо проаналізувати системні проблеми ринку 
страхування життя та напрацювати методи їх подолання», - переконаний Сергій Рибалка. 
Саме для цього спільно зі страховиками, експертами та громадськими організаціями на базі 
Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності було створено спеціальну 
робочу групу, до якої увійшли народні депутати, представники Нацкомфінпослуг і 
громадської організації «Всеукраїнське об’єднання споживачів страхових послуг 
«Страховий захист». «Ми повинні допомогти потерпілим на ринку страхування захистити 
свої права та запобігти таким ситуаціям у майбутньому. Наш Комітет працює над тим, щоб у 
проекті Закону про страхування №1797-1 були прописані максимальні запобіжники для 
недобросовісних страховиків, а також максимальні можливості для споживачів, аби 
захистити їхні законні права. Цей законопроект ми плануємо розглянути на засіданні 
нашого комітету вже у травні», - сказав С.Рибалка. Він також повідомив, що під час 
засідання «круглого столу» були детально обговорено результати роботи Робочої групи з 
представниками міністерств та відомств, які опікуються захистом прав споживачів 
страхових послуг та проблематикою страхування життя, а також страховиками та 
споживачами фінансового ринку. 
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ГИУ закончило 2016 г. с прибылью  

15,5 млн грен 
26.04.2017 

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончило 2016 
год с прибылью 15,492 млн гривен. 

Как говорится в сообщении ГИУ, в 2016 году учреждение увеличило чистый доход на 
18,7%, или на 76,669 млн гривен до 489,525 млн гривен по сравнению с 2015 годом. Как 
сообщалось, в апреле 2016 года сообщалось, что в 2015 году Государственное ипотечное 
учреждение (ГИУ), согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
увеличило чистую прибыль на 33% до 46,46 млн гривен по сравнению с 2014 годом, однако 
в годовом отчете ГИУ за 2016 год прибыль за отчетный период сравнивается с убытком 
374,385 млн гривен за 2015 год. ГИУ было создано постановлением Кабинета Министров 
№1330 от 8 октября 2004 года. Основной целью его деятельности является 
рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от 
размещения ценных бумаг. 
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Компания "Фуршет" начала обновлять  
дизайн своих магазинов 

21.04.2017 
Сеть супермаркетов "Фуршет" открыла первый за долгое время 

обновленный супермаркет. В комментарии rau.ua  директор по маркетингу 
сети Фуршет Наталья Литвинчук отметила, что нынешние реалии требуют 
постоянных изменений, а новая торговая точка по всем параметрам 
требовала обновления. 

В ходе реконструкции в маркете также установили новое оборудование. "Сразу 
после открытия мы собрали отзывы покупателей, и можем сказать, что обновление 
удалось, хотя еще есть над чем работать",- добавила Наталья Литвинчук. В то же время, 
если остальные операторы решаются на кардинальные изменения, то об отличиях 
обновленных и старых супермаркетов Фуршет в компании предпочитают говорить 
достаточно аккуратно. "Мы понемногу экспериментируем с форматами, - рассказала 
Наталья Литвинчук. - Фуршет - магазин доступных покупок, к этому мы прикладываем 
много усилий, и почти все для ежедневного потребления у нас можно купить по лучшей 
цене". Также неопределенно в сети отвечают и на вопрос о планах дальнейших обновлений: 
"В этом году запланирован ряд реконструкций, следите за нами. Все впереди!". Но ни 
бюджет проекта, ни даже примерные сроки и точное количество обновляемых объектов 
называть в компании не захотели. Отметим, что за последние годы количество магазинов 
"Фуршет" сократилось. По данным GT Partners, 2016 год компания закончила с 81 
супермаркетом против 97 годом ранее. Общая торговая площадь - за 2016-й "Фуршет" 
"похудел" на 28 тыс. кв. м торговой площади. Как писал "Топ-500 крупнейших 
производственных компаний Украины", доход компании "Ритейл центр", которая 
контролирует ТМ "Фуршет" в 2015 году вырос на 26,6% и достиг 2,64 млрд грн. При этом 
компания сработала в убыток, он составил 7 млн грн, что на 21 млн меньше чем в 2014 г. 
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Auchan Group выводит на рынок Украины  

бренд Decathlon 
28.04.2017 

Французский бренд Decathlon, производящего спортивную одежду, 
планирует выйти на рынок Украины, первые магазины сети откроются в 
торговых центрах Auchan Group, сообщила директор компании UTG Евгения 
Локтионова. 

"Первые магазины Decathlon появятся в торговых центрах "Ашан". Это принятое 
решение, достаточно официальная информация. Бренд выходит на рынок Украины, и 
конечно он выходит со своим партнером", - сказала она во время конференции Retail CHAIN 
Evolution. В то же время, директор по развитию сети "Ашан" в Украине Владимир Строкань 
в разговоре с агентством "Интерфакс-Украина" отказался комментировать данную 
информацию. Ответ на официальный запрос агентства "Интерфакс-Украина" в главном 
офисе Decathlon пока не предоставили. Группа Auchan создана в 1961 году и на сегодня 
представлена в 16 странах мира. В Украине управление гипермаркетами "Ашан" 
осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 
2007 г. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине открыт в конце марта 2008 г. Согласно 
данным веб-сайта сети "Ашан" на 19 января 2017 г., сеть насчитывает 11 гипермаркетов в 
Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, 
Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников 
превышает 3,8 тыс. чел. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей на 19 января 2017 года, долями в ООО "Ашан Украина Гипермаркет" 
владели ООО "Галерея Ф.К.А.У." (1%) и ООО "Ф.К.А.У." (99%, оба - Киев). Руководителем 
"Ашан Украина Гипермаркет" с 2010 года числится Мишель Ларивьер. Уставный капитал 
ООО "Ашан Украина Гипермаркет" на 19 января 2017 года составляет 635,628 млн грн.  
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Продажи органической косметики Melvita  
выросли на 30% в Украине 

26.04.2017 
Компания «Глобал Дистрибушн Украина» представляет в Украине 

французский бренд органической косметики - Melvita. Первый и пока 
единственный монобрендовый бутик открылся в декабре 2015 года в 
ТРЦ Ocean Plaza.  

Продукция бренда также представлена в парфюмерных магазинах и в 12 аптеках в 
разных регионах Украины. В компании планируют запустить интернет-магазин. По словам 
бренд-менеджера Melvita Елены Колесник, бренд выпускает полную линейку средств для 
индивидуального ухода: мыло, продукцию для кожи лица и тела, парфюмерию, а 
ассортимент марки насчитывает более 400 товаров. Основное направление - это 
органические масла красоты по уходу за лицом и телом. Магазин в ТРЦ Ocean Plaza отвечает 
брендбуку Melvita во Франции: та же мебель, материалы отделки. «Наш покупатель часто 
бывает в Европе. И когда мы открыли магазин в Украине, то сразу получили лояльную 
аудиторию», - говорит Елена Колесник. Как отмечает бренд-менеджер, прирост в продажах 
магазина, согласно французскому финансовому календарю, который закончился 31 марта, 
составил 30% по сравнению с прошлым периодом. А продажи в Украине сопоставимы с 
продажами в Словении, Румынии, Сербии и странами Прибалтики, где представлены 
монобрендовые бутики компании. Магазин уже вышел на самоокупаемость. Средний чек 
составляет 1 – 2 000 грн, а количество товаров в корзине - от 2,5 ед. В этом году компания 
не собирается открывать новые бутики, а планирует повысить узнаваемость бренда среди 
украинских покупателей. «Мы хотим расшить сеть аптек, где будет продаваться продукция 
Melvita», - поясняет Е.Колесник. Бренд уже работает с сетью аптек ТAS, «Белая Ромашка», 
Watsons, в которых планирует расширить число объектов, где будет продаваться 
продукция Melvita. Ведется также поиск новых партнеров. Кроме того, в планах запуск до 
конца года интернет-магазина, и компания уже ведет переговоры с французской стороной 
для получения разрешения на продажу продукции бренда в онлайне.  
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 МАФ 

МАФи міста Києва, або  
Економіка кіоску 

24.04.2017 
На території Києва, за різними оцінками, знаходиться від 5 до 6 

тисяч нелегальних МАФів, що ведуть активну торгову діяльність. Київська 
школа економіки провела опитування робітників цих об’єктів, щоб 
оцінити, наскільки вони важливі для життя нашого міста. 
Перше, що впадає в око кожного, хто потрапить на вулиці Києва – це строкате розмаїття 
об’єктів, що офіційно звуться тимчасовими спорудами, а в народі – місткою формою «МАФ». 
Когось воно дратує, когось лишає байдужим, але безперечно ятки стали символом нашої 
столиці, поряд з Майданом Незалежності та Софією Київською. Утім, таким само символом 
загрожує стати показна й не дуже результативна боротьба з незаконною вуличною 
торгівлею. Кампанія з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд зустріла 
запеклий опір їхніх власників та робітників. Демонтаж і руйнування торгових точок у 
темний час дня без попереднього узгодження викликали особливо сильні конфлікти.  

Науковий підхід. У жовтні-листопаді 2016 року Київська школа економіки (КШЕ) 
провела моніторинг тимчасових споруд і опитування їхніх працівників. Для моніторингу 
випадковим чином було обрано 4 мікрорайони (Оболонь, Лук’янівка, Позняки та Шулявка) і 
проведено порівняння реальної кількості торгових точок із тими, що представлені на 
порталі ДМА КМДА. Для опитування була сформована вибірка (33 об’єкти), що покриває всі 
райони міста. Головною метою опитування було вивчення особливостей торгівлі 
тютюновими виробами у тимчасових спорудах. Проте отримані дані дозволяють відповісти 
на ширший спектр запитань про функціонування індустрії МАФів. 

Скільки МАФів у Києві? За даними Департаменту містобудування та архітектури 
КМДА, станом на жовтень 2016 року на території міста було розташовано 6,331 ТС для 
ведення підприємницької діяльності, що уклали договір про пайову участь. Переважно 
вони займаються торгівлею продуктами харчування і товарами широкого вжитку, а також 
тютюновими та алкогольними виробами (таблиця 1). Дана кількість є лише верхівкою 
айсбергу – ніхто досконально не знає, скільки ТС у Києві вже є і скільки встановлюється 
прямо зараз. Віталій Кличко озвучував число в 6,5 тисячі незаконно встановлених об’єктів, 
що добре співвідноситься з даними моніторингу, проведеного Київською школою 
економіки (рисунок 2). Згідно з моніторингом, співвідношення легальних ТС до 
нелегальних становить 0,83, або в абсолютних цифрах – приблизно 5,300 ТС у Києві 
розміщено без договору про пайову участь. Окрім того, слід зазначити, що дані порталу 
КМДА часто не збігаються з реальними об’єктами навіть за врахованими ТС. Наприклад, у 
районі станції метро Лук’янівська на місці заявлених точок з торгівлі продуктами 
харчування знаходяться ломбард, канцтовари та косметика (рисунок 3). Дані об’єкти також 
формально є незаконно встановленими, оскільки, згідно з Порядком розміщення 
тимчасових споруд, у разі зміни естетичної форми ТС її власник зобов’язаний звернутися до 
відповідного органу та затвердити зміни.  

Економічний ефект МАФа. Незважаючи на велику кількість незаконно 
встановлених торгових точок, їхнє існування намагаються обґрунтувати необхідністю 
розвитку малого бізнесу і створення робочих місць. Дійсно, практично дві третини (4,178) 
усіх договорів ТС про пайову участь укладено з ФОПами (за даними опитування – 58%). ТС 
зручні та відносно дешеві, їх можна встановити у безпосередній близькості до споживачів, 
чим повсюдно зловживають. ТС дійсно дозволяють створити відносно багато робочих 
місць. Опитування, проведене Київською школою економіки показує, що в середньому в 
одній торговій точці працюють 3 людини. Якщо екстраполювати цей показник на оцінку 
кількості тимчасових споруд, то на кону майже 35,000 робочих місць (16,000 із них – у 
незаконних ТС). Цікавим є характер зайнятості в цьому секторі: зазвичай у ТС працюють 
жінки (середній вік 38 років) з повною середньою освітою. І їхня зайнятість не така вже й 
тимчасова – на момент проведення опитування працівниця ТС працювала в даній точці в 
середньому 3 роки з 8-річним загальним стажем роздрібної торгівлі. І це при заробітній 
платі на рівні 2000-4000 гривень, що суттєво нижче за середньомісячний показник по 
роздрібній торгівлі (9,954 гривень по Києву станом на листопад 2016 року, Держстат). Слід 
зазначити, що принаймні половина працівників не мають трудового договору та працюють 
за усною домовленістю, що порушує питання про здійснення виплат ЄСВ і, в принципі, про 
дотримання трудового та податкового законодавства. Інформація про податкові 
надходження від тимчасових споруд вкрай обмежена. Державна фіскальна служба не веде 
аналізу в подібному розрізі і єдина доступна інформація – це внески, сплачені за 
договорами пайової участі. Слід зазначити падіння суми виплати з одного об’єкта (Рисунок 
4). Якщо в 2014 році в середньому одна ТС сплатила 6,649 гривень, то в 2015 році цей 
показник знизився в 1,9 рази до 3,500 грн. Щоправда, падіння середнього розміру внеску 
було цілком компенсовано тим, що кількість легальних тимчасових споруд, що платять 
внески, зросла на порядок через легалізацію раніше встановлених торгових об’єктів.  

Ціна питання. У 2015 р. місто отримало від ТС за договорами про пайову участь ≈ 70 
млн грн. Ця цифра є незначною в порівнянні з отриманою виручкою. Опитування показало, 
що звичайна місячна виручка тимчасових споруд, що торгують тютюновими виробами, 
становить від 300 до 400 тисяч грн. Це означає, що сплачені до міського бюджету внески 
окупаються менше, ніж за добу. Слід зазначити, що проведення дослідження збіглося із 
введенням Київською міською радою обмеження на торгівлю пивом, що істотно вплинуло 
на продажі. Якщо взяти за основу отриманий показник виручки, загальну місячну виручку 
тимчасових споруд можна приблизно оцінити в 3,5-4,6 млрд гривень (1,6-2,1 млрд – від 
незаконних ТС). Картину доповнює слабке покриття ТС касовими апаратами (здебільшого 
вони працюють з готівкою). Це означає, що індустрія торгівлі в МАФах генерує 
«повноводний» і неврахований потік готівки. Потік, який у свою чергу породжує значні 
корупційні ризики. Наприклад, перевіряючі органи можуть тривалий час «не помічати» 
розміщення нелегального МАФа, порушення санітарних та інших норм ведення торгівлі.  

Коли зникне останній незаконний МАФ? Нинішня ситуація створює широке поле 
для зловживань з боку органів державної влади та місцевого самоврядування і призводить 
до конфліктних ситуацій як із власниками торгових точок, так і з місцевими жителями, що 
обурені безпардонним встановленням МАФів. Найбільш радикально налаштовані жителі 
Києва пропонують кардинально вирішити питання з МАФами, повністю заборонивши 
даний вид об’єктів. Звісно, подібний підхід є неприйнятним, оскільки збільшить соціальну 
напругу, особливо в умовах економічної кризи. Крім того, у цьому випадку безумовно 
виникне необхідність винятків, що створить можливості для корупції. Насамперед 
необхідно стратегічно вирішити, скільки МАФів потребує місто і які функції вони 
виконуватимуть. Найдоречнішим є затвердження комплексної карти розміщення 
тимчасових об’єктів, із зазначенням конкретних локацій для торгових точок, їхнім 
функціональним призначенням і вимогою до обладнання. Право на торгівлю в певному 
місці можна продавати через систему відкритих аукціонів у формі ліцензії з певним 
терміном дії. Продаж ліцензій через прозорі аукціони дозволить визначати їхню 
справедливу вартість і максимізувати надходження до бюджету. Крім того, подібний підхід 
дозволить встановлювати і контролювати кількість тимчасових споруд і виконання ними 
існуючих норм торгівлі. «Раніше незаконних МАФів було близько 20 тисяч, і ми вже 
демонтували понад 7 тисяч з цих незаконних споруд. Так, їх залишилося ще понад 10 тис, з 
яких 6,5 тис. – незаконні. Тому бій за вільні вулиці триває, і ми відступати не збираємося», – 
заявив мер Києва наприкінці минулого року. 
 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
 

© Павло Яворський, дослідник  
Київського економічного інституту 

За матеріалами voxukraine.org 
 

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  

 ПОСЛУГИ B2C 
 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

 
 

Объем рынка доставки готовой еды в Украине  
превышает $230 млн 

25.04.2017 
Во всем мире сегмент e-commerce стремительно развивается на 

протяжении последних десяти лет. Если еще недавно мы шли в офисы 
турагентств и не мыслили о заказе ресторанной еды на дом, то сегодня 
глобальная гаджетизация привела к тому, что в интернете одинаково просто 
купить путевку на другой конец земного шара или заказать горячее в любимом 
ресторане. 

Удивительно, но в условиях финансовой нестабильности и кризиса, интерес к 
доставке еды на дом у украинцев только усилился. Еще 10-15 лет назад сайт ресторана или 
кафе был скорее модной фишкой, нежели инструментом маркетинга. Максимум, что можно 
было сделать на сайте - это посмотреть меню, узнать точный адрес ресторана и, возможно, 
уровень цен. Нередко рестораторы годами не обновляли меню на своих сайтах. Позже, с 
бумом на доставку еды домой, где первопроходцами были пицца, а позже суши, даже 
рестораны достаточно высокой ценовой категории задумались о дополнительных 
сервисах: возможно, не столько для получения дополнительной прибыли, сколько для 
поддержания лояльности существующих клиентов. Сегодня популярность заказа готовой 
еды растет с каждым годом, и уже сейчас эта категория входит в топ-15 товаров, которые 
покупают в интернете. В Украине 60% населения пользуются интернетом - это более 25 
млн человек. Около 15-16% из них заказывают еду в интернете. Соответственно 
покупателей готовой еды около 4 млн украинцев. Рынок заказов еды через интернет из 
ресторанов и служб доставки можно оценить в $230 млн в год. Заказывают готовую еду в 
интернете преимущественно молодые люди до 35 лет с достаточно высоким уровнем 
доходов - более 10 тыс. грн. Это также связано с тем, что люди более старшего поколения и 
те, которые имеют семьи, привыкли готовить еду дома. В прошлом году мы анализировали 
рынок и пришли к выводу, что в онлайне работает порядка 10% всех украинских 
ресторанов - это около 1 400 заведений. Но поскольку развивается культура заказа через 
сайты и мобильные приложения, многие рестораторы задумываются о выходе в онлайн 
либо для повышения продаж, либо для укрепления лояльности своих клиентов. 
Происходит также эволюция способа заказа еды на дом. Так, два-три года назад, украинцы, 
заказывая еду на дом, чаще звонили в ресторан по телефону, нежели пользовались сайтом 
или мобильным приложением. Сегодня, по данным нашей компании, выбирая способ 
заказа еды (через сайт, колл-центр или мобильное приложение), 65% украинцев 
пользуются сайтом, на долю колл-центра приходится около 15% заявок. Интерес и 
удобство явно смещается в пользу сайтов, а в будущем - мобильных приложений. Широкое 
развитие получили и мультисервисы доставки еды, которые работают с рестораторами за 
комиссию, обеспечивая им более-менее стабильный приток заказчиков. Впрочем, уже 
сегодня рестораторы понимают: чем платить комиссию посредникам, лучше 
разрабатывать собственные приложения или пользоваться готовыми онлайн-сервисами. 
По нашим подсчетам, за последние 12 месяцев спрос на заказ еды на дом вырос более чем 
на 35%. Подтверждает эти данные и аналитика "Яндекс.Украина". Так, в 2017 г. более 16 
тыс. украинцев в месяц ищут в интернете "доставку еды". Для сравнения в 2016 г. частота 
этого запроса была на уровне 10 тыс. - 11 тыс. в месяц, в 2015 г. - всего лишь порядка 6 500 
запросов в Украине в месяц. Справедливости ради надо отметить, что "Яндекс.Украина" 
занимает около 30% рынка поискового трафика в Украине. На популяризацию доставки 
еды на дом влияет множество разных факторов: и экономические, и психологические. В 
условиях, когда украинцам приходится больше работать и перерабатывать, чтобы 
обеспечить привычный уровень жизни, они хотят экономить время на приготовлении еды. 
Вместе с тем, несмотря все же на сложное положение, многие хотят себя побаловать и 
доставить себе удовольствие - съесть любимую ресторанную еду, но дешевле и дома. 
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Загрузка киевских отелей в І квартале  
выросла на 40% 

26.04.2017 
Показатели качественного гостиничного рынка столицы Украины в 

первые три месяца этого года свидетельствуют о его постепенном 
восстановлении. Об этом сообщили аналитики компании JLL. 

«Загрузка в 1-м квартале значительно увеличилась, превысив 40%, против 34% 
годом ранее и 31% в 2015 году. Текущий показатель даже превосходит результат 
последнего стабильного на украинском столичном рынке периода - 2013 года: тогда было 
занято 39% качественных номеров», - говорят аналитики. Средний тариф продолжает 
демонстрировать различную динамику в гривнах и валюте: если в первом случае он растет, 
то во втором снижается. «Так, показатель в долларовом выражении сократился с 151 долл. 
в 1-м квартале 2015 года до 148 долл. в 2016-м и 141 долл. в текущем периоде. В местной 
валюте в период с января по март этого года он увеличился на 8 грн. в сравнении с 
предыдущим годом и более чем на 600 грн. с 2015 года - до 3 тыс. 800 грн. При этом рост в 
гривнах, вероятно, обусловлен продолжающейся слабостью национальной валюты, а не 
реальным изменением конъюнктуры рынка», - говорит Татьяна Веллер, руководитель 
департамента гостиничного бизнеса компании JLL. Тем не менее, доходность на номер, 
даже выраженная в долларах, заметно восстанавливается. На фоне увеличения загрузки 
среднее значение данного показателя в 1-м квартале 2017 года достигло максимального 
уровня за последние четыре года - 57 долл. (рост на 12,5% год к году). 
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ГПУ розслідує незаконне відчуження Януковичем  
санаторію Київводоканалу 

26.04.2017 
Генеральна прокуратура розслідує незаконне відчуження майна АК 

"Київводоканал" на користь фірм, підконтрольних біглому екс-президенту 
Віктору Януковичу та його синові Олександру Януковичу. 

Згідно з ухвалою суду, розкрадання Київводоканалу прокуратура досліджує в рамках 
загального провадження від 06.03.2014, за фактом заволодіння Віктором Януковичем 
держмайном в особливо великому розмірі. В ході досудового розслідування встановлено, 
що у 2011-2012 голова правління Валерій Ченчевий та деякі члени Наглядової ради КВК, 
протиправно відчужили на підконтрольні Януковичам фірми санаторій "Джерело" (м. Київ, 
вул. Курортна, 4) та комплекс будівель (Київ, вул. Генерала Родимцева, 4). Серед компаній-
набувачів: ПП "Технохімпостач", ТОВ "Гєлліос ЛТД" і ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД". Для приховання 
оборудки залучили ПАТ "Радикал банк", керівники якого були підконтрольні Януковичам. 
13.04.2017 прокуратура провела обшук у київського нотаріуса Ольги Пинзеник та вилучила 
копії документів КВК (статутні документи, протоколи засідань і зборів акціонерів, накази, 
свідоцтва на майно); копії документів ПАТ "Радикал Банк"; копії паспортів та ІПН Валерія 
Ченчевого та Анрі Веремійченка (тоді голова правління "Радикал Банка"); заяви про 
обтяження та іпотеку майна. 18 квітня суд наклав арешт на вилучені документи. Також 
прокурори отримали доступ до банківських та реєстраційних справ вказаних трьох фірм, і 
договорів поруки в банку. Нагадаємо, журналісти оприлюднили історію розкрадання майна 
водоканалу ще у травні 2015 року. Йшлося про те, що у 2011 році КВК взяв у "Радикалі" 
позику на 7,5 млн грн на 40 днів. В заставу віддали: - лікувально-оздоровчий комплекс 
"Джерело" в Пущі-Водиці (оцінений у 4,43 млн грн, хоча 2,7 га землі комплексу ринково 
вартували близько 2,7 млн доларів), комплекс споруд на вул. Генерала Родимцева (278 кв. 
м, 3,70 млн грн), санаторій-профілакторій "Хвиля" біля с. Зазим’я, на північ від Києва (11 
350 кв. м, 8,19 млн грн). За кредит водоканалу поручилось ПП "Технохімпостач", оформлене 
на белізький офшор. Під заставу фірма віддала свій депозит в цьому ж банку. КВК умови 
договору не виконав. Банк списав гроші з "Технохімпостачу" в рахунок кредиту водоканалу, 
а той стягнув з КВК заставне майно. Після оборудки фірму ліквідували. Майно КВК перед 
ліквідацією "Технохімпостач" перепродав іншим фірмам. Санаторій "Джерело" продали ТОВ 
"Гєлліос ЛТД". Керівник цієї фірми – член правління фонду громадянської дружини 
Януковича Любові Полєжай. Майновий комплекс на Родимцева отримало ТОВ "Юріте ЛТД", 
зареєстроване в одній будівлі з фірмами Ярослава Бери (член наглядової ради КВК та 
акціонер "Радикал Банку"), та Валерія Бута (замголови правління "Радикала"). Комплекс 
складався із складу і майстерен, розташованих на чверті гектару землі поблизу Свято-
Покровського монастиря (Голосіївський ліс). Нині там збудували готель. 
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НБУ распродает свои  
базы отдыха 

27.04.2017 

Национальный банк Украины принял ряд решений относительно 
отчуждения объектов недвижимой собственности путем приватизации, 
продажи на аукционе, передачи другим государственным органам.  

Как сообщает пресс-служба, правление НБУ приняло решение об отчуждении 
оздоровительного комплекса «Прикарпатье» путем приватизации. Фонд государственного 
имущества включил оздоровительный комплекс «Прикарпатье», расположенный по 
адресу: Ивано-Франковская область, Яремче, ул. Грушевского, 7, в перечень объектов для 
приватизации. Как отметил директор Департамента обеспечения деятельности НБУ 
Ярослав Ильницкий, средства, вырученные от приватизации любого объекта центрального 
банка, направляются в государственный бюджет в полном объеме. «Принять участие в 
аукционе по продаже объекта все желающие смогут после того, как ФГИ публично объявит 
о его приватизации. Со своей стороны, НБУ надеется, что процесс приватизации будет 
проведен на основе принципов открытости и прозрачности», - сказал Ильницкий. Кроме 
того, НБУ планирует продать на аукционе здания и сооружения базы отдыха в с. Буцин 
Волынской области и в с. Геническая Горка Херсонской области. Согласование отчуждения 
этих объектов путем продажи с аукциона направлено в ФГИ. Нацбанк также согласовал 
проект распоряжения Кабмина о передаче физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Киеве и базы отдыха «Южные зори» в Одесской области в сфере управления Министерства 
обороны Украины для реабилитации участников АТО. 
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Туристический бунт: операторы и агентства  
не поделили комиссию 

26.04.2017 
В преддверии летнего сезона разгорелся конфликт между 

туроператорами (занимаются организацией туров - бронируют чартеры, 
выкупают гостиничные номера, обеспечивают трансфер пассажиров) и 
туристическими агентствами, которые продают путевки конечным 
потребителям.  

 
 

Повод для спора - размер комиссии агентств. Последние несколько лет они 
зарабатывали на продаже туров в среднем 10% от их стоимости. Нынешней весной 
некоторые операторы снизили комиссию практически вдвое, одновременно обязав 
агентства продавать туры по промопрайсам - с 5%-ной наценкой. Таким образом, 
турагентства оказались практически без заработка, рассказал LIGA.net член правления 
Украинской ассоциации туристических агентств Олег Кулик. "Активнее всего промопрайсы 
предлагает компания TPG", -  говорит Кулик. Туроператоры объясняют такой шаг 
поведением своих розничных партнеров. Мол, агентства и сами демпингуют, давая скидки 
конечным потребителям, поэтому они решили сделать это вместо агентств.  

 

Гонка за прибылью . Туроператоры пытались ввести промотарифы еще в прошлом 
году, говорят собеседники LIGA.net на туристическом рынке. "Мы попробовали снизить 
цены на туры за счет комиссии турагентств, но этот шаг не дал должного эффекта", - 
рассказал коммерческий директор компании Tez Tour Аркадий Маслов. Он утверждает, что 
компания отказалась от этой практики.  С марта большие распродажи устраивает 
туроператор TPG, говорит директор сети агентств, пожелавший остаться неназванным. 
"Наценка на их продуктах составляет не 10, а 5-7%. Нам невыгодно работать на таких 
условиях", - возмущается он. Получить комментарий TPG, которая входит в тройку 
крупнейших туроператоров страны, не удалось. Туристическим операторам приходится 
работать в условиях высокой конкуренции и экономических рисков, объясняет владелец 
компании Гамалия Игорь Голубаха. Понадеявшись на рост спроса, многие операторы в этом 
сезоне увеличили полетную программу на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Но 
весной количество желающих отдохнуть на курортах Турции и Египта существенно не 
увеличилось, писала ранее LIGA.net. Это вынудило компании распродавать "горящие туры". 
"Например, стоимость недельного отдыха может обойтись в $250 с человека, что ниже 
себестоимости. С каких средств платить агентству премию 10 или 15%?" - говорит 
руководитель Центра туристической информации Владимир Царук. 

 

Вошли в клинч. Отдельные агентства в борьбе за клиентов дают им персональные 
скидки за счет своей комиссии, рассказывает Игорь Голубаха. "Потом туристы просят 
предоставить подобный тур по такой же низкой цене, и скидки вынужден давать уже сам 
оператор", - отмечает он. В результате туристические компании после нескольких месяцев 
демпинга коллег закрываются, количество точек продаж уменьшается, и оператору 
становится сложнее планировать свои продажи, говорит один из крупных участников 
рынка. Турагентства восприняли инициативу TPG в штыки. Они стараются не продавать 
туры по промоскидкам, признает Кулик. "Можно найти альтернативу у другого оператора, 
но с нормальной комиссией для агента", - поясняет он. Запасной выход для TPG - 
фирменная розница. В Украине работает около 120 агентств, которые используют бренд 
TPG. Всего в стране около 5 000 туристических компаний, из которых не более 1 000 можно 
назвать активными участниками рынка. Есть ли выход из ситуации? Сторонам придется 
садиться за стол переговоров и вырабатывать единые правила игры, считает Владимир 
Царук. Около десяти лет назад турфирмы объявляли бойкот компаниям Кария Тур и News 
Travel, представители которых вынуждены были пойти на уступки. Пока переговоры с TPG 
не дали результатов, говорит Кулик. 
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Компания «Медиа Группа Украина» запускает пакет каналов  
для вещания по всему миру 

26.04.2017 

Компания «Медиа Группа Украина» запускает пакет из 4х 
украинских каналов с международными правами для всего мира. Об этом 
представители группы сообщили на пресс-конференции в среду в Киеве. 

«В скором времени этот пакет будет представлен во всем мире в HD-качестве в 
режиме 24/7 и для провайдеров всех типов (аналоговых, цифровых, спутниковых 
операторов, OTT-провайдеров и др)», - заявил директор по развитию бизнеса «Медиа 
Группы Украина» Алексей Куракин. «Наш выход на международные рынки – это, прежде 
всего, бизнес-решение: у украинского контента есть возможность зарабатывать за рубежом 
и необходимо ее использовать», - добавил он. В международный пакет будут входить 
каналы Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV 1 и NLO TV 2. Каналы Ukraine 1 и Ukraine 2 – суммарно 
800 часов контента в год. Каналы отличает тематическая дифференциация и вместе они 
закрывают широкий спектр зрительских интересов. «У канала «Украина» есть успешный 
опыт продаж контента за рубеж: почти все наши сериалы собственного производства 
проданы в разные страны мира – их смотрят как в Европе, так и в Азии. Поэтому мы 
приняли решение переходить к следующему этапу – сформировать пакет каналов с 
международными правами. Жанровое разнообразие позволяет рассчитывать на самый 
широкий круг зрителей, которым будут доступны как наши библиотечные продукты, так и 
премьеры. В будущем планируем дополнить контент новостийными программами и 
прямыми включениями», - прокомментировала Виктория Корогод, директор телеканала 
«Украина». «За пять лет существования канала (НЛО TV - ИФ) мы накопили большую 
библиотеку, которая будет интересна молодой аудитории и эффективно дополнит двух 
наших лидеров. Тем более, что канал НЛО TV только наращивает темп собственного 
производства: в 2017 году мы намерены произвести порядка 90 часов кино-сериального 
контента, а в следующем – не менее 100. Всего же планируется снимать не менее 200 часов 
в год. Так что премьеры на наших международных каналах будут достаточно часто», - 
сообщил директор телеканала НЛО TV Иван Букреев. Как отметил Алексей Куракин, Медиа 
Группа Украина находится на этапе переговоров с рядом международных провайдеров и в 
ближайшее время сообщит дату старта трансляции на конкретных территориях. 
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Степан Кубів зустрівся з представниками  
Федерації профспілок України 

25.04.2017 
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України Степан Кубів 25 квітня зустрівся з представниками 
Федерації профспілок України. Про це пише kmu.gov.ua 

Зустріч була присвячена аналізу результатів реформ 2016 року у галузі економіки та 
соціальної політики, урядових реформ та ініціатив, які спрямовані на покращення стану 
захисту трудових та соціальних прав та інтересів громадян. У вступному слові Голова ФПУ 
Григорій Осовий позитивно оцінив роботу Уряду Володимира Гройсмана за 2016 рік, у тому 
числі щодо макроекономічної стабілізації для переходу до економічного зростання, а також 
рішення Уряду у соціальній сфері та результати інших важливих реформ. У своєму виступі 
Степан Кубів зазначив, що економічне зростання та підвищення рівня життя громадян є 
стратегічною та головною метою діяльності Уряду. Він нагадав, що досягнення цієї мети 
зафіксоване у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, який 
передбачає конкретний покроковий план досягнення результатів у ключових напрямках 
реформ. «Середньостроковий план спрямований на поліпшенні всіх аспектів життя 
громадян шляхом досягнення таких цілей, як економічне зростання, ефективне 
врядування, розвиток людського капіталу, верховенство права і боротьба з корупцією, 
безпека та оборона», - наголосив Степан Кубів. Він підкреслив, що досягнення такої цілі, як 
економічне зростання передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату та 
утримання макроекономічної стабільності шляхом продовження фіскальної консолідації. У 
результаті буде забезпечено створення нових робочих місць, підвищення доходів і 
зниження рівня бідності. «У рамках визначеної цілі Урядом до 2020 року заплановано 
створення рівних, прозорих, та передбачуваних правил ведення бізнесу, включення 
України до регіональних та глобальних ланцюгів створення доданої вартості, створення 
умов для розвитку високотехнологічних виробництв, прискорення залучення інвестицій в 
економіку України та розвиток експортного потенціалу українських виробників», - додав 
Перший віце-прем’єр-міністр. Степан Кубів нагадав, що Україна поступово вийшла з кризи, 
а її економіка у 2016 році перейшла до етапу стабільності і зростання. Уряд та 
Мінекономрозвитку проводив та продовжить проводити політику, спрямовану на 
дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, підвищення 
ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацію, 
забезпечення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Учасники 
зустрічі мали змогу поставити питання, а також у ході плідної дискусії було прийняте 
рішення щодо продовження конструктивного соціального діалогу для підтримки ключових 
реформ Уряду, спрямованих на створення кращих умов та зростання рівня життя громадян. 
Разом із Степаном Кубівим у зустрічі взяв участь Міністр соціальної політики Андрій Рева.  
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Звіт USAID: 58% представників бізнесу  
бачать в державі перешкоду 

29.04.2017 
Більше половини (58%) представників малого та середнього бізнесу в 

Україні вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності, в 
той час як ще 28% - ворогом.  

Відповідні дані наведені в новому аналітичному звіті USAID. Відзначається, що 
нещодавно організація представила звіт "Щорічна оцінка ділового клімату", в якому 
приділила малому і середньому бізнесу особливу увагу. Згідно з наведеними даними, 
членами яких-небудь бізнес-асоціацій в Україні є лише 15% МСБ. При цьому, половина тих, 
хто в асоціації не вступив, не бачать в цьому необхідності. "Не проявляє малий і середній 
бізнес і лояльності до держави - 58% його представників вважають державу перешкодою і 
обмеженням, 28% - ворогом і тільки 14% бачать в ньому партнера", - йдеться в статті на 
ZN.UA. У статті йдеться про те, що українські бізнесмени, незважаючи на це, дивляться в 
майбутнє з оптимізмом: за минулий рік покращилися показники всіх складових Індексу 
ділового клімату, крім довгострокового планування. Головною проблемою для бізнесу в 
2016 р. став недостатній попит з боку кінцевих споживачів і бізнес-партнерів. "Відсутність 
попиту представляється для МСБ куди більшою проблемою, ніж податкові ставки, 
складності адміністрування і політична нестабільність. Саме відсутність попиту і низька 
купівельна спроможність населення - основні причини того, чому половина опитаних МСП 
не планує розширювати діяльність бізнесу протягом наступних двох років", - йдеться в 
публікації. Наступними за важливістю, є перешкоди, що стосуються оподаткування. … 
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Чи варто Україні сподіватися на  
план Маршалла 

26.04.2017 
Не треба розраховувати на план Маршалла. Його не буде. 

Знаючи це, слід самим демонструвати успіх: самим інвестувати, 
виробляти, експортувати. Час від часу в інформаційному просторі 
підіймається хвиля щодо західного плану Маршалла допомоги Україні. 

Це відбувається щоразу, коли у суспільства виникає відчуття холостих обертів ходу 
реформ і зневіри стосовно швидких змін на краще. Чи може Україна сподіватися на такий 
проект? Як відомо, план Маршалла був успішно реалізований у Західній Європі в 1948-1951 
роках. Це була програма підтримки з боку США зруйнованих війною економік, що лежали на 
захід від зони радянської окупації. Цим планом США прагнули закріпити економічний 
вплив на континенті поряд з військовим і зупинити розповзання комунізму. Його 
спільником стали злидні й безробіття, якими були охоплені країни зони контролю західних 
союзників. Програма підтримки була надана 16 країнам, серед яких - Німеччина, Франція, 
Великобританія, Італія, Бельгія. Вона стала важливим чинником запуску економік. Країни 
зони радянської окупації змушені були відмовитися від пропозиції США під тиском СРСР. У 
цьому контексті для України може бути цікавим досвід ФРН. Перед планом Маршалла 
німцям був запропонований план Моргентау, який передбачав згортання славетної 
німецької промисловості на користь аграрної спеціалізації. Однак абсурдність цієї 
пропозиції швидко стала очевидною. Конрад Аденауер, який став канцлером у 1949 році, 
сказав американцям, що в такому випадку західній Німеччині доведеться здатися СРСР. 
Мовляв, в аграрній країні не буде чого робити більшості промислово орієнтованого 
населення країни. Значить, не буде економіки і того добробуту, який німці здатні створити. 
Отже, зовнішні рекомендації розвинених країн також можуть бути недоречними і навіть 
абсурдними. Однак ті, хто рекомендують, повинні це почути від тих, кому подібні доктрини 
пропонуються. Останні ж повинні бути спроможними підготувати і відстояти свою позицію, 
а з цим у нас якраз і не виходить. Для появи таких масштабних проектів допомоги необхідні 
певні обставини. Найперше - готовність до взаємодії двох сторін, та чи готова до цього 
Україна? Навіть поверховий погляд на економічну політику свідчить: такої готовності нема. 
По-перше, в Україні відсутній власний план трансформації економіки. Не імпортований, а 
такий, що виходить з розуміння своїх можливостей і переваг. План, у якому закордонна 
допомога є важливим, проте другорядним доповненням до власних зусиль того, хто сам 
визначив вектор економічного розвитку. Сьогоднішня ж економічна політика виглядає як 
суміш спроб ліберальних реформ за міжнародними кальками і місцевої олігархічної 
практики. Щось на зразок імплементації третього енергетичного пакета через Роттердам 
плюс чи недавньої спроби розділити плату за газ на користування і підключення.По-друге, 
нема центру впровадження такого плану та авторитетних лідерів. Провідники для 
виконання такої місії повинні бути з тієї спільноти чи народу, який очолюють, і 
користуватися довірою людей у тому сенсі, що вони керуються принципами суспільного 
блага, а не власними егоїстичними інтересами. По-третє, це корупція і схеми, через які, як 
через друшляк, витікають ресурси, що повинні працювати на економіку. Хто буде лити воду 
у відро, якщо воно діряве? Україні за час Незалежності не раз пропонували величезні суми 
інвестицій. Однак питання не в коштах, а у транспарентності середовища, у якому вони 
працюють, і правилах гри. Ніхто не інвестуватиме, якщо ці правила незрозумілі. Отже, для 
такого великого проекту наразі нема ні сторін, ні умов. Західні партнери це бачать. 
Говорячи щось про такий план, вони до цього серйозно не ставляться. Такі тези виглядають 
лише морквиною перед мордою віслючка. Вона здатна змусити тваринку рухатися, проте 
метою цього руху є лише ілюзорне здобуття морквини, а не вихід на широкі пасовища. 
Сконцентрувавшись на морквині, віслючок не помічає тих соковитих пасовищ, які лежать 
навколо. Здається, саме ця алегорія відображає диспозицію України у співпраці з 
міжнародними донорами. За прагненням отримати чергову допомогу ми вперто не 
помічаємо свободи і наших неймовірних ресурсів: людей, ринків, землі, мінералів. Ціна 
питання - всього лиш кілька мільярдних доларових траншів, які майже одразу треба буде 
віддати на погашення накопичених боргів. Греції, наприклад, на уникнення дефолту 
виділено понад $350 млрд. У той же час одна лише переробка в Україні 8-9 млн м³ лісу, що 
досі експортувався, принесе 15 млрд грн доданої вартості, а 1 млн тонн переробленого в 
Україні зерна додасть ще 8-9 млрд грн. Це 1% приросту ВВП та близько 150 тис робочих 
місць, які сплатять податки і внески у Пенсійний фонд. Щоб привести це в правильний рух, 
потрібний план, народжений спільнотою, яка прагне трансформуватися. План, який 
донесуть суспільству ті, кого суспільство обдарує довірою. Наші люди не гірше західних 
вміють йти за достойним лідером. Тіло, яке накачують таблетками у вигляді фінансової 
допомоги, виглядає непривабливо. Згадайте останні роздратовані вислови Трампа на 
адресу України. На це можна було б не зважати, якби вони не мали під собою основи, і якби 
не висока залежність від політики та зовнішнього фінансування Заходу. Не треба 
розраховувати на план Маршалла. Його не буде. Знаючи це, слід самим демонструвати 
успіх: самим інвестувати, виробляти, експортувати. Повірити в себе. Говорити із світом з 
позицій успіху та економічного зростання. У нас для цього є все. Тоді по дорозі швидко 
знайдеться місце для закордонної допомоги. Навіть не плану допомоги, а плану вигідної 
співпраці. 
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Як використосувати потенціал  
економічного зростання 

27.04.2017 
Постійний представник МВФ в Україні Ж. Ваше, оцінюючи 

перспективи розвитку економіки нашої країни, недавно сказав 
наступне - «Для того, щоб досягти стійкого зростання, однієї 
макроекономічної стабілізації та правильної макроекономічної 
політики недостатньо. Його не можна досягти без структурних 
реформ, без прискорення цих реформ». 

Як ні парадоксально, мабуть, немає більш послідовного прихильника проведення в 
Україні структурних реформ, ніж МВФ. Зараз Фонд системно наполягає на проведенні 
пенсійної та земельної реформ, на підвищенні ефективності боротьби з корупцією. 
Необхідна і модернізація структури економіки України. Про це маю намір поговорити у 
сьогоднішній колонці. Спочатку потрібно згадати ті часи, коли економіка України зростала 
завидними темпами, проаналізувати причини цього зростання і позначити його наслідки. А 
після цього поміркувати про бажані зміни в структурі економіки. Найкращі темпи 
зростання економіка України демонструвала в період з 2000 по 2006 роки. Головною 
складовою програм відновлення економіки України на початку 2000-х була підтримка 
експортоорієнтованих виробництв і стимулювання зростання експорту. Звичайно, тривале 
безперервне економічне зростання в Україні стало результатом поєднання багатьох 
чинників, але той факт, що за 2000-2004 роки ВВП країни виріс на 33%, промислове 
виробництво на 60%, а експорт на 80%, свідчить про провідну роль саме експортного 
чинника . Важливо розуміти, що роль своєрідного «пускового механізму» зростання зіграли 
також і наслідки фінансової кризи 1998 року. Після тривалого періоду ревальвації 
національної валюти, яка в 1995-1997 роках склала 31%, в 1998-1999 роках девальвація в 
реальному вимірі склала 93%. Це не тільки створило сприятливі умови для цінової 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а й сприяло суттєвому збільшенню 
грошової пропозиції. Те, що відбулося тоді збільшення грошової маси в 1,8 рази, значно 
пом'якшило монетарний «голод», від якого страждала економіка, спростило розрахунки, 
полегшило фактичний податковий прес на суб'єкти економіки. Поліпшення кон'юнктури 
міжнародних ринків, що потрапило на настільки сприятливий грунт, сприяло активному 
збільшенню обсягів експорту: в 2000-2004 роках темпи приросту експорту в середньому 1,5 
рази перевищували темпи приросту промислового виробництва, більш ніж в 3 рази - 
приріст ВВП, а зовнішньоторговельний оборот досягав в окремі роки цього періоду майже 
90% ВВП. Так сформувалася «експортна модель» зростання економіки України. Відтоді 
українські уряди використовували тактику пасивного споживання сприятливих зовнішніх 
чинників економічного зростання, направляючи позитивний ефект, найчастіше, в 
соціальну сферу. «Експортна модель» не була орієнтована на поширення ефекту 
економічного пожвавлення на інші галузі народного господарства, негативні наслідки чого 
ми відчуваємо зараз. Періодично спостерігалося уповільнення зростання, проте, до кризи 
2008 року економіка України зростала. Світова криза 2008 року завдала нищівного удару по 
цьому зростанню, однак, проблеми в економіці України продовжилися і тоді, коли 
міжнародна економіка від цієї кризи вже оговталася. Справа в тому, що на той час 
українська економіка значною мірою вичерпала можливість експлуатувати «експортну 
модель» зростання, свідченням чого стали застійні явища, що тривали з 2011 по 2013 роки. 
Після чого наступила глибока і затяжна рецесія 2014-2015 років. До речі, тут можна 
провести паралель з економікою СРСР, яка в 1970-х - першій половині 1980-х років значною 
мірою залежала від експорту нафти. Коли в 1970-ті роки ціна нафти досягла піку, 
надходження в твердій валюті зросли на 272%, при зростанні експорту приблизно на 22%. 
При кожному підвищенні ціни бареля нафти на 1 дол. СРСР отримував додатково близько 1 
млрд. дол. щорічно. Але після того, як у вересні 1985 року Саудівська Аравія припинила 
політику стримування видобутку нафти і почала відновлювати свою частку на світовому 
ринку, до початок 1986 року щоденні обсяги видобутку «чорного золота» зросли з 2 млн. 
барелів до 10 млн. барелів. Відповідно, якщо в листопаді 1985 року ціна нафти становила 30 
дол./барель, то вже через 5 місяців - 12 дол./барель. СРСР втрачав 10 млрд. дол. в рік, тобто 
майже половину всіх валютних надходжень від експорту. Якщо економіка Радянського 
Союзу, образно кажучи, сиділа на «нафтовій голці», то економіка України з початку XXI 
століття продовжувала сидіти на «експортній голці». Негативні наслідки чого ми 
відчуваємо все сильніше. на модель зростання поступово втрачає потенціал в силу ряду 
причин. В першу чергу виділю дві: перехід розвинених країн до ресурсозберігаючої 
парадигми в промисловому і сільськогосподарському виробництві і закінчення 
інфраструктурного зростання в Китаї. Простіше кажучи, попит на ту продукцію, яка 
становила основу українського несільськогосподарського експорту, значно знизився. Впали 
і ціни цієї продукції. І, схоже, ні попит, ні ціни не збираються повертатися до того рівня, 
який сприяв темпам зростання, властивим українській економіці в 2000-2006 роках. 
«Експортна модель» економічного розвитку в ті роки забезпечувала потужну динаміку 
зростання, збільшення доходів підприємств і населення, а також надходжень до 
держбюджету. Однак надмірна залежність національної економічної динаміки від коливань 
кон'юнктури зовнішніх ринків, стабільне падіння попиту на українську продукцію, 
напівфабрикати та сировину (за винятком продукції аграрного сектора) тепер дають 
протилежний ефект. Напрямок структурної модернізації економіки України має 
визначатися завданнями, що стоять перед державою, і тенденціями в світовій економіці. 
Головне завдання, що стоїть зараз перед Україною - максимальна реалізація потенціалу 
економічного зростання. Тенденції, що почали превалювати в світовій економіці - перехід 
від економічного глобалізму і вільної торгівлі до протекціонізму, захисту внутрішніх 
ринків, протекціонізму по відношенню до національних товаровиробників. Відповідно, 
навряд чи варто розглядати експорт української продукції в якості єдиного ключового 
заходу для активізації розвитку нашої економіки. Потужна криза, що вразила економіку 
України в 2014-2015 роках, в чималому ступені пояснюється її надмірною зосередженістю 
на низькопродуктивних ескпортоорієнтованих галузях, великою залежністю від цін на 
експортовану продукцію. Необхідно зменшувати орієнтацію економіки на «експортну 
модель». Розвиток внутрішнього ринку має стати однією з найважливіших завдань реформ. 
Наведу один красномовний приклад - якщо до кризи внутрішнє металовикористання 
знаходилося на рівні 8 млн. т. в рік, то тепер ледь перевищує 3 млн. т. на рік. І це в умовах, 
коли інфраструктура буквально кричить про необхідність її кардинального оновлення! 
Успіх в економічній політиці деяких європейських держав пов'язаний, в тому числі, і з 
серйозною орієнтацією на розвиток внутрішнього ринку. До числа таких країн належать, 
наприклад, Франція і Польща. Ще один приклад. В окремі періоди в структурі українського 
імпорту до 35-40% припадало на продукти і напої. Я задаюся питанням - ми дійсно не 
можемо самі себе нагодувати і напоїти? Але для України це ж нонсенс! Нам необхідно 
максимально швидко налагоджувати імпортозаміщення вітчизняними продовольчими 
товарами. Звичайно, використовуючи в цьому процесі не стільки примусово-
адміністративні методи, скільки усуваючи перешкоди для вітчизняного виробника. В 
усуненні таких перешкод теж складається протекціонізм. Приділяючи належну увагу 
сприянню експорту (з акцентом на перехід від реалізації на зовнішніх ринках сировини і 
напівфабрикатів до продажу продукції з високою часткою доданої вартості), ми повинні 
сприяти розвитку ємного внутрішнього ринку. Робити це можна заходами державного 
стимулювання на основі синтезу кейнсіанського і монетаристського підходів. Це дозволить 
вирішити кілька завдань - від підвищення рівня зайнятості до зростання промислового 
виробництва, від нарощування імпортозаміщення до підвищення добробуту населення. … 
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МВФ констатує зміцнення фінансової  
стабільності у світі 

19.04.2017 
Міжнародна фінансова стабільність зміцнилася впродовж 

останніх півроку за рахунок збільшення економічного зростання, 
підвищення прибутковості банків і страхових компаній та наявності 
оптимізму на подальшу перспективу. 

"Довгострокові процентні ставки підвищилися, що сприяло підвищенню 
прибутковості банків і страхових компаній. Приріст цін на велику кількість активів 
відображає більш оптимістичні погляди на подальші перспективи", - зазначається в 
Доповіді МВФ щодо глобальної фінансової стабільності. Водночас, зауважується, що 
фондові ринки в США в березні досягли рекордно високих показників, за межами США 
також відбувалося "стійке зростання" на ринках протягом останніх шести місяців. Крім 
того, знизилися страхові премії за ризик і мінливість. МВФ також називає рекомендації для 
регуляторів з метою досягнення більш активного росту. Передусім, необхідно підняти 
потенційний обсяг виробництва та інвестиції компаній і не допустити збільшення ризиків 
для фінансової стабільності. Крім того, потрібно усунути дисбаланси в економіці країн з 
ринком, що формується. Увага також звертається на необхідність розв'язання давніх 
структурних проблем в банківських системах Європи. При цьому називаються й ризики, які 
можуть загрожувати фінансовій стабільності. Серед них – податкові реформи в США та 
послаблення регулювання, зрушення в бік протекціонізму в країнах з розвиненою 
економікою, політична напруженість в Європі та структурні проблеми в європейській 
банківській системі. Відзначимо, Міжнародний валютний фонд підвищив попередній прогноз 
зростання світової економіки на 2017 рік до 3,5%, передбачивши також стале підвищення 
темпів зростання в 2018 році до 3,6%. Про це заявив під час презентації в штаб-квартирі 
Фонду огляду "Перспективи світової економіки" економічний радник МВФ Моріс Обстфелд. 
"Ми прогнозуємо, що зростання світової економіки відбуватиметься сталими темпами, до 
3,5% в 2017 році – в порівнянні з 3,1% минулого року. І в 2018 році ми очікуємо показник 
3,6%", - зазначив представник МВФ. За його словами, ці показники засновуються на 
позитивному імпульсі в глобальній економіці, який досі продовжує мати місце. Очікувані 
поліпшення показників зростання в 2017-2018 рр. мають широку базу, хоча зростання 
залишається досить низьким в багатьох країнах з розвиненою економікою, і експортери 
біржових товарів продовжують зазнавати труднощів, йдеться в презентованому огляді 
Фонду. Відзначаючи зростання протягом ближчого часу, МВФ водночас має занижені 
очікування на довгострокову перспективу, особливо в країнах з розвиненою економікою. У 
цьому зв'язку вказуються загрози для світового зростання, особливо в країнах з 
розвинутою економікою. "Одна з серйозних загроз полягає в зміні курсу на протекціонізм, 
який міг би привести до торговельної війни", - йдеться в доповіді. Крім того, зазначається 
ще кілька факторів ризику, у тому числі, уповільнення темпів відновлення після світової 
фінансової кризи, порушення в роботі ринків праці, політична підтримка "гри з нульовою 
сумою" в економічній політиці держав. Усе це здатне "підірвати міжнародні торговельні 
відносини і в цілому багатостороннє співробітництво", підкреслили у Фонді.  

 

Читати повністю >>> 
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НАТО не втручатиметься у можливий  
конфлікт між США і КНДР 

29.04.2017 
Будь-яке втручання Північноатлантичного альянсу (НАТО) в 

можливий конфлікт між Сполученими Штатами та Північною Корею 
(КНДР) неможливе.  

"Минулого тижня я провів чотири години у Білому домі й можу запевнити, що не 
було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї", - зазначив генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберг. Водночас генсек НАТО звинуватив керівництво КНДР у 
дестабілізації всього регіону. Він додав, що НАТО засуджує постійні порушення Північною 
Кореєю резолюцій Ради безпеки ООН щодо ядерної та ракетної програм Пхеньяна. 
Зазначимо, у ніч на суботу, 29 квітня, Північна Корея провела невдалий пуск балістичної 
ракети. Запущена КНДР балістична ракета вибухнула в повітрі на її території. Нагадаємо, у 
суботу, 29 квітня, авіаносець Сполучених Штатів Америки Carl Vinson увійшов в Японське 
море для гарантування безпеки на Корейському півострові і стримування Північної Кореї.  

 

Читать полностью >>>  
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Драги отметил ослабление понижательных  
рисков в еврозоне 

27.04.2017  
Понижательные риски для экономики еврозоны продолжают 

ослабевать, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио 
Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг 
заседания ЕЦБ. 

"Риски смещаются к более сбалансированной конфигурации", отметил М.Драги, хотя 
понижательный тренд пока преобладает. Большинство рисков связано с международными 
факторами, добавил он. Вместе с тем глава ЕЦБ отметил некоторое усиление 
восстановления мировой экономики. Он подтвердил, что ЕЦБ намерен выкупать активы 
(QE) в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это 
потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую 
корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ". "Пока не требуется 
обсуждать план сворачивания QE, - считает глава центробанка еврозоны. - ЕЦБ не 
достаточно убежден в возврате инфляции к норме". По словам М.Драги, инфляционные 
ожидания и фундаментальные показатели инфляции остаются низкими, базовая инфляция 
будет постепенно усиливаться в среднесрочной перспективе. Он добавил, что ЕЦБ 
использует 4 основных критерия инфляции, и их оценка не изменилась - существенного 
усиления инфляции не ожидается, хотя появляются его робкие признаки. Риски дефляции 
в еврозоне практически исчезли, считают в ЕЦБ. Отметим, Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) по итогам апрельского заседания не стал менять базовую процентную ставку по 
кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по 
депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. 
Кроме того, ЕЦБ снизил объем программы количественного смягчения (QE) в соответствии 
с планом - с 80 млрд евро до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении центробанка. 
Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков. "Совет управляющих ЕЦБ 
по-прежнему ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих или более низких 
уровнях в течение продолжительного периода времени, намного дольше, чем будет 
действовать программа выкупа активов", - отмечается в сообщении Европейского 
Центробанка. Несмотря на ожидания ряда аналитиков, ЕЦБ не стал менять формулировку о 
возможности снижения процентных ставок, если того потребуют экономические условия в 
еврозоне. ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по 
декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет 
управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с 
целями ЦБ", говорится в заявлении. 
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От Египта до Стамбула: как Тереза Мэй  

деньги на Брексит искала 
27.04.2017 

Процесс Брексита - удовольствие не из дешевых. Только по 
предварительным оценкам он обойдется британским налогоплательщикам 
€40-60 млрд, причем ЕС требует, чтобы Лондон сам покрыл все издержки.  

 

Самостоятельно такую сумму Британия не потянет, поэтому премьер Тереза Мэй 
решила искать ее на Ближнем Востоке. Недавно Тереза Мэй побывала с официальным 
визитом в странах Персидского залива, где, по официальной версии, пыталась 
договориться об инвестициях со стороны богатых нефтяных монархий, а по 
неофициальной - заручиться финансовой поддержкой "шейхов" для проведения процесса 
Брексита - выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Насколько успешно - в 
материале от Delo.UA 

 

Лондон Vs Брюссель: сколько стоит выйти из ЕС. Переговоры на Аравийском 
полуострове стали особенно актуальными на фоне последних раундов общения Лондона с 
Европейской комиссией — чиновники из Брюсселя требуют, чтобы Британия оплатила в 
евро все издержки содружества европейских стран, которые они понесут после 
"отсоединения" Британии. Например, это касается переезда многих фирм, агентств и 
предприятий, зарегистрированных в ЕС, но разместивших свои офисы в Британии. Эти 
расходы также могут включать в себя как траты на переговорщиков с обеих сторон, так и 
на организацию встреч на высшем уровне с лидерами ЕС. "Соединенное Королевство 
должно полностью покрыть конкретные расходы, связанные с процессом выхода, такими 
как переселение учреждений или других органов Союза" — написано в предварительных 
директивах ЕС. Депутаты в Британии назвали такие меры чуть ли не карательными. 
Британский лейборист Бен Бредшоу, ведущий сторонник кампании Open Britain, которая 
выступает за "мягкий" Brexit (выход с сохранением максимально близких отношений с ЕС и 
с доступом к еврорынку), говорит, что позиция Комиссии это "удар по зубам британских 
налогоплательщиков". Главный переговорщик от ЕС по вопросу Брексита Мишель Барнье 
поспешил успокоить ситуацию: "Позвольте мне быть ясным: когда страна выходит из 
Союза, нет никакого наказания. Мы не требуем оплаты за выход. Но нам нужно 
урегулировать текущие счета. Мы не будем просить англичан платить ни единого евро за 
то, на что они не соглашались в качестве члена". Пока практически все сошлись на цифре в 
60 млрд евро плюс сопутствующие расходы. ЕС ожидает, что с уходом Лондона Союз может 
потерять дополнительные 10 млрд евро, которые тоже нужно чем-то покрывать, так что 
можно ожидать политику "затягивания поясов". Понятно, что самостоятельно Лондон 
такую сумму не потянет, поэтому Тереза Мэй и собралась в ближневосточное турне для, так 
сказать, "фандразинга" на Брексит. Кроме того, Британия может воспользоваться 
ситуацией, когда переговоры Евросоюза со странами Персидского залива остановились из-
за низких цен на нефть в Саудовской Аравии и обеспокоенности некоторых членов ЕС 
правами человека в регионе. У двухсторонних отношений существует значительный 
потенциал для роста, поскольку торговля стран Персидского залива с Великобританией 
составила лишь 2,7% мировой торговли региона в прошлом году, по данным рейтингового 
агентства Moody 's. … Пора отправиться в путешествие по следам британского премьера! 

 

Сделки, инвестиции и свободная торговля: Великобритания и Катар. В странах 
Персидского залива Мэй договаривалась о сделках по продажи оружия (и первые боевые 
самолеты уже проданы Саудовской Аравии) и о свободной торговле, особенно с одним из 
своих главных союзников — Катаром. В ответ катарцы просили упростить им получение 
туристических виз в Британию. Ближневосточный регион, по словам опрошенных Reuters 
катарских чиновников, может стать одним из первых, создавших "зону свободной 
торговли" с Лондоном. "Мы не будем подписывать никаких сделок до официального 
выхода из ЕС, но ничего не мешает нам заключать предварительные договоренности", — 
заверил глава МИД Британии Борис Джонсон. Одну такую катарцы уже заключили в 
декабре, по словам министра финансов страны Али Шерифа эль-Амади. Дело в том, что еще 
до начала Брексита Доха обещала Лондону инвестиции в размере 5 миллиардов фунтов 
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стерлингов. Сделка, как заявил премьер-министр Катара шейх Абдулла бин Насер бин 
Халифа аль-Тани будет сфокусирована в области энергетики, инфраструктуры, 
недвижимости и услуг в течение пяти лет по всей Великобритании, в том числе и в 
Шотландии (при условии, что Эдинбург не объявит о своей независимости). Выступая на 
деловом и инвестиционном форуме в Лондоне, который представлял около 400 катарских 
предприятий, аль-Тани сказал: "В течение ближайших трех-пяти лет Катар вложит £5 млрд 
($ 6.23bn) в экономику Великобритании через различные инвестиционные фонды". В 
целом эмират уже вложил в Британию £40 млрд и владеет портфелем недвижимости 
большим, чем сама Королева Елизавета II, что делает катарцев самым крупным 
землевладельцами Лондона. 

 

Оружие на экспорт: Лондон и Эр-Рияд. Побывала Мэй и в Саудовской Аравии. Эта 
страна-лидер Персидского залива — крупнейший торговый партнер Британии в этой части 
мира. Экспорт товаров и услуг из Британии в Саудию составил в 2015 более 6 млрд фунтов 
стерлингов. "Совместная торговля и саудовские инвестиции могут придать новый импульс 
для Великобритании", — заявила Тереза Мэй в начале апреля в Эр-Рияде. Саудовская 
Аравия и Иордания имеют важные оборонные контракты с британскими компаниями. 
Саудовская Аравия приобрела вооружения на более чем £3,3 млрд ( $4,1 млрд ) за 
последние два года. Правда, отношения с Эр-Риядом поддаются в Британии сильнейшей 
критике из-за использования проданного оружия для бомбежек мирного населения в 
Йемене, где Сауды защищают беглого президента-суннита Абд Раббо Мансура Хади от 
хуситских повстанцев-шиитов. В соответствии с правилами экспорта Великобритании 
лицензии на продажу не могут быть одобрены, если существует явная опасность того, что 
оружие может быть использовано для серьезных нарушений международного 
гуманитарного права. Но, несмотря на это, министр иностранных дел Борис Джонсон 
призвал министра международной торговли Лиама Фокса еще в прошлом ноябре 
продолжать поставки оружия в Саудовскую Аравию даже после взрыва на похоронах в 
Йемене в результате которого погибли более 140 человек. Такое решение вызвало новую 
волну критики, которая сводилась к тому, что правительство Терезы Мэй предпочитает 
доход от сделок защите прав человека. Кроме Мэй, в Саудовской Аравии побывал и глава 
Лондонской фондовой биржи (LSE). Он предлагал главе саудовского суверенного фонда 
благосостояния инвестировать в Британию после выхода из ЕС. Он также пытался убедить 
их государственную нефтяную компанию Saudi Aramco выпустить акции на продажу 
именно на его фондовой бирже. Поэтому стоит ожидать, что сотрудничество, несмотря на 
смерти гражданских в Йемене, все равно продолжится: Саудовская Аравия слишком 
ценный для Лондона актив и партнер. 

 

Турция и другие: кто еще сотрудничает с Лондоном. Государственный секретарь 
по международной торговле Лиам Фокс в рамках своего собственного турне нанес визиты в 
Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Например в Эмиратах, 
британское правительство планирует вложить средства, чтобы получить "выгодный 
контракт зеленого строительства" в ОАЭ. Тем временем суверенные фонды Дубая и 
Кувейта также сделали значительные инвестиции в Великобританию в последние годы. 
Кувейтцы приобрели значительное количество недвижимости в течение короткого 
периода времени. London City Hall, место работы мэра Лондона, является частью портфеля 
недвижимости Кувейта. "Свободная торговля делает нас все богаче. Это создает рабочие 
места. Это увеличивает инвестиции. Это повышает производительность труда. Она 
преобразует уровень жизни и создает возможности для всех наших граждан", - сказала Мэй 
во время визита в Бахрейн в декабре 2016 г. Новое исследование Dubai Multi Commodities 
Center (DMCC) показало, что 42% предприятий Великобритании имеют "большой аппетит к 
зарубежной экспансии". Из предприятий Великобритании, открытых для расширения на 
зарубежные рынки, 40% будут рассматривать Ближний Восток и 75% - Дубай в качестве 
места для расширения. Если переместиться немного на север от Аравийского полуострова, 
мы обнаружим торговые сделки Британии с Турцией и Израилем. Анкара заключила с 
Лондоном оборонный контракт на $125 млн в январе 2017 г., чтобы помочь в разработке 
истребителей для военно-воздушных сил Турции. После неудачной попытки госпереворота 
в июле 2016 г., Британия уже продала Анкаре военной техники почти на $62 млн. Мэй 
сказала, что такая сделка "показала Великобританию как глобальную нацию. Мы улучшим 
наши отношения с Турцией". Общая цифра проданного в Турцию с 2015 года оружия 
составляет $410 млн. Со своей стороны, Реджеп Эрдоган пообещал увеличить товарооборот 
с Лондоном до $20 млрд.  И это на фоне арестов, увольнений и притеснений всех форм 
оппозиции и успешного для президента Эрдогана референдума об усилении президентской 
власти. Турция, как и Катар, может выставить условие заключения соглашения о свободной 
торговле - отмену виз гражданам Турции. С Израилем у Лондона также все хорошо. 
Британия - второй по величине торговый партнер Израиля после США. Самым заметным 
торговым ходом от Лондона можно выделить контракт авиакомпании El Al с "Роллс-Ройс" 
на поставку авиадвигателей. Со своей стороны, компания Elbit System поставляет 
британским ВВС тренировочные самолеты и симуляторы. Еще 24 млрд фунтов стерлингов 
британцы вложили в ближайшего соседа Израиля - Египет. В заключение можно сказать, 
что пока Великобритания официально не покинет ЕС, на что потребуется минимум два 
года, говорить о новых зонах "свободной торговли" слишком рано, но ускоренные 
приготовления видны уже сейчас. Лондон стремится удержать в своей орбите как старых 
партнеров, так и наладить сотрудничество с новыми, когда с него спадет обязательство 
утверждать каждую сделку со всеми членами ЕС. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Меркель в связи с Brexit призвала 
британцев избавиться от иллюзий >>> © Анатолий Максимов 
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Парламент Албанії з четвертої спроби  

обрав президента країни 
29.04.2017 

Президентом Албанії обраний спікер парламенту Ілір Мета. Він 
також є лідером партії "Соціалістичний рух за інтеграцію", яка є 
молодшим партнером правлячої партії. Про це повідомляє Balkan Insight. 

47-річний Мета отримав 87 голосів "за" і два "проти" під час голосування у 140-
містній Асамблеї, ставши сьомим президентом Албанії з 1990 року. Посада президента в 
Албанії має здебільшого церемоніальний характер. Мета був обраний главою держави в 
четвертому турі голосування, після того як прем'єр-міністр Еді рама і його Соціалістична 
партія підтримали кандидатуру, яка була озвучена в четвер. У трьох попередніх турах 
провладна більшість не висувала свого кандидата, в надії, що правоцентристська 
опозиційна Демократична партія скасує бойкот парламенту і братиме участь у голосуванні. 
Опозиція бойкотує парламент з лютого, вимагаючи призначити технічний уряд, який 
вестиме країну на парламентські вибори. Опозиція стверджує, що нинішній уряд може 
маніпулювати результатами виборів. Парламентські вибори мають пройти 18 червня, 
однак опозиція вже погрожувала їх бойкотувати. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 
 
 

 

 МАКЕДОНІЯ 

 

Погром в парламенте  
Македонии 

29.04.2017 
События в Македонии, где сотни сторонников экс-премьера 

Николы Груевски ворвались в парламент и напали на депутатов, были 
хорошо организованным спектаклем в интересах Кремля. 

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте Грани.ру. 
Журналист напомнил, что в македонском парламенте были избиты представители нового 
большинства, избравшие спикером представителя албанской общины Талата Джафери. 
"Путч - на первый взгляд спонтанный, но на самом деле отлично организованный - должен 
был сорвать работу парламента и облегчить возвращение к власти фавориту Кремля, 
бывшему премьеру Николе Груевски", - подчеркнул он. Портников напомнил, что Груевски 
потерял власть на фоне острого политического кризиса, связанного с подозрениями в 
прослушке политических оппонентов и независимых журналистов. Под давлением Запада и 
оппозиции Груевски ушел в отставку и согласился на досрочные выборы. К финишу он 
пришел первым, опередив оппозиционных социал-демократов на один мандат, но его 
традиционные коалиционные партнеры из рядов албанской общины предложили 
формировать коалицию не Груевски, а представителям оппозиции. "Глава государства 
Георге Иванов, считающийся "карманным президентом" Груевски, просто отказался давать 
лидеру оппозиции Зорану Заеву мандат на формирование кабинета - вопреки закону, 
мотивируя это "национальными интересами македонцев". Груевски, посетивший 
российского посла в Македонии, после встречи прямо на крыльце диппредставительства 
призвал к новым парламентским выборам. А когда сторонники досрочных выборов 
увидели, что большинство намерено работать, они разгромили парламент", - пишет 
журналист. По словам журналиста, действия протестующих были направлены на то, чтобы 
подорвать доверие к парламентаризму, посеять смуту и облегчить приход к власти 
очередного неподконтрольного гражданам "спасителя отечества".  

 

Читать полностью >>>  
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Кто из президентов "круче" в  

Центральной Азии? 
27.04.2017 

Есть черта, которая объединяет все пять бывших советских 
республик Центральной Азии, говорит немецкий эксперт из Центра 
восточноевропейских и международных исследований Беате Эшмент. 

 

"Конституция в них - это инструмент власти в руках президента, а не более высокая 
инстанция, которая формирует государство и редко меняется, обеспечивая его стабиль-
ность", - так Беате Эшмент начала свой ответ на просьбу DW сравнить республики 
региона с точки зрения полноты власти их лидеров. По ее мнению, во всех этих странах 
президенты меняют основной закон по своему желанию, чтобы удовлетворить личные 
амбиции и создать подходящий юридический контекст. Правда, делают они это по-разному. 

 

Президентский табель о рангах. По оценке Беате Эшмент, наибольшей 
формальной и фактической властью как обладал, так и обладает президент Туркмении, 
будь то Сапармурат Ниязов или Гурбангулы Бердымухамедов. За ним следует лидер 
Узбекистана. На третьем месте - Эмомали Рахмон, который за 20 лет после окончания 
гражданской войны и заключения мирного соглашения с оппозицией подмял под себя всю 
политическую систему Таджикистана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тоже 
сумел за годы независимости собрать в своих руках значительную власть посредством 
неоднократных изменений конституции, говорит собеседница DW. "Особый случай - это 
Киргизия. Ее президент и по конституции, и по факту имеет наименьшие возможности для 
единоличного правления. К тому же там уже несколько раз сменялись руководители 
государства, переступившие определенную черту допустимого уровня единовластия", - 
считает Беате Эшмент. 

 

По примеру России и США. Бывший премьер-министр Казахстана, а ныне - 
проживающий в изгнании оппозиционный политик Акежан Кажегельдин указывает на то, 
что после распада СССР в центральноазиатских республиках была выстроена не 
парламентская, а именно президентская система правления. Она возникла по принципу 
домино от пошедшей этим путем России, чему предшествовало то, что и последний 
генеральный секретарь КПСС стал президентом СССР. "Имелся и второй фактор - все 
смотрели на США как на ведущую страну. Не случайно президенты выстроили себе офисы, 
так или иначе имитирующие Белый дом", - отмечает Кажегельдин. Правда, подчеркивает 
он, в отличие от Соединенных Штатов, в республиках Центральной Азии президентская 
система вела только к одному - "иметь власти побольше и находиться на ее вершине 
подольше". Таджикистан и Туркмения и сейчас подтверждают этот тезис. В Таджикистане 
год назад - в мае 2016-го - путем референдума утвердили изменения в конституции, по 
которым на его главу Эмомали Рахмона не распространяется статья № 65, что одно и то же 
лицо не может быть президентом более двух сроков. А сам этот срок еще в 2003 году был 
увеличен с пяти до семи лет. В Туркмении же в сентябре 2016 года парламент принял 
новую редакцию основного закона, отменив возрастное ограничение, не позволявшее быть 
президентом человеку старше 70 лет. Как и в Таджикистане, до семи лет был увеличен срок 
полномочий главы государства. 
 

Киргизский феномен. А вот в Киргизии и Казахстане 2017 г. ознаменовался новым 
трендом. В Киргизии, где президент руководит страной шесть лет и не может быть избран 
дважды, нынешний лидер Алмазбек Атамбаев инициировал референдум, перераспределив-
ший полномочия президента в пользу парламента и премьера. Укрепить роль парламента 
предложил и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Впрочем, Акежан Кажегельдин 
предлагает не спешить с трактовкой этих инициатив. "Я с большим подозрением отношусь 
к тому, что изменения вносятся не по инициативе народа, не партиями, не законодатель-
ным органом, а главой исполнительной власти. Причем, в случае Киргизии, как раз тогда, 
когда его полномочия истекают!" Политик не верит, что президент хочет таким образом 
опосредовано поделиться своими правами с населением. "Не помню ни одного случая, 
когда это реально приводило бы к расширению демократии", - утверждает он. 
Президентское кресло Алмазбек Атамбаев должен оставить уже в ноябре и перед этим он 
старается ослабить сам институт президентства. Возможно, чтобы в будущем стать 
премьер-министром со значительными полномочиями или продолжить политическую 
игру по подобной схеме, отмечает Беате Эшмент. При этом, по мнению Кажегельдина, 
расширение роли парламента в Кирзизии действительно необходимо. "Хороший прецедент 
создала Роза Отунбаева, которая как сказала, что пробудет главой государства год и 
отойдет от власти, так и сделала", - указывает политик. Но заложить новые принципы 
функционирования политической системы ей все-таки не удалось - институт 
президентства в Киргизии не работает. "Поэтому чем раньше там перейдут к 
парламентской системе, тем больше население сможет контролировать власть, а, значит, 
власть все больше будет реагировать на его настроения", - продолжает А.Кажегельдин. … 
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Космос может стать следующим рубежом для  
Ближнего Востока 

24.04.2017 
Ближний Восток оказывает огромное влияние на добычу энергии 

здесь, в земных недрах. Некоторые местные власти этого региона хотят 
использовать роль богатых на природные ресурсы стран для восполнения 
определенных ресурсов в космосе. 

По словам Тома Джеймса, партнера Navitas Resources (Сингапур), консультанта по 
энергетическим вопросам, такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, разрабатывают 
космические программы и инвестируют в частные инициативы в области космических 
товаров. Это может позволить им закрепиться в создании внеземных запасов воды — 
вещества, которое могло бы стимулировать путешествие в космос, — и других ресурсов, 
которые можно было бы использовать для производства в космосе.«Вода — это новая 
нефть космоса», — сказал Джеймс в Сингапуре. «Ближневосточные инвестиции в космос 
растут, поскольку регион хочет перейти от нефтяной промышленности к экономике, 
основанной на знаниях», — подчеркнул аналитик. Космическая добыча еще далека от 
коммерческой жизнеспособности, но она имеет потенциал для дальнейшего облегчения 
доступа в космос. Вода и металлы платиновой группы, которые обильны на астероидах, 
очень разрушительны с технологической и экономической точек зрения. Navitas ожидает, 
что компании запустят спутники, которые будут искать редкие газы и металлы в 
астероидах в течение пяти лет, а фактическая добыча начнется в течение восьмилетнего 
периода. Один астероид может содержать в 175 раз больше платины, чем можно добыть на 
Земле за год. Столько платины может стоить от $ 25 до $ 50 млрд, хотя это, вероятно, 
приведет к краху рынка металла. Постройка поисковых спутников может стоить десятки 
миллионов долларов США за единицу, а улавливающий астероиды космический корабль — 
$ 2,6 млрд. По словам Джеймса и Goldman Sachs Group Inc., большая часть ресурсов будет 
обрабатываться и использоваться в космосе, хотя, возможно, экономически целесообразно 
отправлять некоторые из них, например, платину, на Землю. По мнению Джеймса, в 
долгосрочной перспективе большая часть продуктов, добытых в космосе, останется там же, 
чтобы обеспечить низкоорбитальную космическую экономику, построенную вокруг 
спутников и космических станций. В этом случае вода, накопленная в космосе, станет 
ценной, поскольку она может использоваться для ракетного топлива при межзвездных 
рейсах. Это вещество слишком тяжелое и дорогостоящее для транспортировки с Земли. 
ОАЭ и Саудовская Аравия уже имеют космические программы, и саудовцы подписали пакт с 
Россией в 2015 году о сотрудничестве в освоении космоса. Абу-Даби — инвестор в проекте 
по космическому туризму Ричарда Брэнсона из Virgin Galactic. В дополнение к деньгам, на 
стороне Ближнего Востока его география. Чем ближе страна к экватору, тем больше там 
поверхностная скорость вращения вокруг оси Земли, а это означает, что космические 
корабли должны сжигать меньше топлива для выхода из атмосферы. По словам Джеймса, 
это выгодно для некоторых ближневосточных стран. 
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 ТУРЕЧЧИНА 

 
Турция нанесла авиаудары по курдам  

в Сирии и Ираке 
25.04.2017 

Турецкие военные самолеты рано утром во вторник, 25 апреля, 
нанесли удары по предполагаемым позициям курдских ополченцев на 
севере Ирака в районе хребта Синджар и в горных районах северо-
восточной части Сирии.  

Как завили в ВС Турции, таким образом Анкара пытается предотвратить попытки 
нелегального въезда повстанцев на турецкую территорию и контрабанды оружия. В тексте 
заявления, в частности, сказано, что турецкая армия продолжит операции против 
формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) "до уничтожения последнего 
террориста". Турецкие власти преследуют представителей запрещенной в Турции РПК, 
скрывающихся среди иракских и сирийских курдов. Это был первый удар турецкой 
авиации по территории синджарского региона. Город Синджар находится примерно в 100 
км к западу от Мосула. Как заявили в тот же день, 25 апреля, представители курдских 
"Отрядов народной самообороны" (YPG) в Сирии, в результате турецких авиаударов 
погибли 18 бойцов. "Удар был нанесен по базе YPG, на которой размещены центры 
массовой информации и коммуникации, а также ряд военных установок", - цитирует 
заявление вооруженных сирийских курдов агентство AFP. Отряды YPG являются составной 
частью вооруженного альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы 
демократической Сирии" (SDF), входящего в состав международной антитеррористической 
коалиции, возглавляемой США. По данным сирийского Наблюдательного совета по правам 
человека (SOHR), турецкие самолеты одновременно нанесли десятки воздушных ударов по 
позициям "Отрядов народной самообороны" в провинции Эль-Хасака на северо-востоке 
Сирии. Помимо этого были убиты 6 иракских курдов из отрядов ополченцев пешмерга, 
также вместе с США воюющих против террористической группировки "Исламское 
государство", сообщает агентство Reuters. По сведениям агентства, это произошло "по 
ошибке" в ходе турецкого авианалета на позиции РПК на севере Ирака. Турция воююет с 
повстанцами из Рабочей партии Курдистана, тесно связанной с ведущей политической 
силой сирийских курдов - партией "Демократический союз". Анкара высказывала свое 
резко негативное отношение к контактам с курдами как в адрес Вашингтона, так и в адрес 
Москвы. Курды - крупнейшая этническая группа без своего государства: согласно 
подсчетам, в мире проживает не менее 30 миллионов курдов. Они составляют крупные 
этнические меньшинства в Сирии, Турции, Ираке и Иране. 
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o ПІВДЕННА АЗІЯ 

 

 ІНДІЯ 

 
В Індії маоїсти вбили 24  

поліцейських 
20.04.2017 

Через напад ліворадикальних партизанів-маоїстів, які влаштували 
засідку воєнізованому патрулеві 24 квітня загинуло щонайменше 24 
поліцейських, ще шестеро - поранені. 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав напад на поліцію малодушним. "Жертва 
мучеників не зникне намарне", - заявив він. Поліцейський патруль, за даними 
представників влади, організовував безпеку для дорожніх робіт. Напад став одним з 
найсерйозніших за кількістю жертв у віддаленому лісовому регіоні штату Чхаттісґарх. 
Маоїсти - прихильники сформульованого Мао Цзедуном відгалуження марксизму, яке 
абсолютизує революційне насильство - уже кілька десятиліть ведуть підпільну боротьбу з 
урядом у центральній та східній Індії. Останнім часом повстанці посилюються у бідних 
сільськогосподарських районах, де селяни вступають у конфлікт із видобувними 
компаніями. Нагадаємо, Індії відбувались масові безлади і зіткнення з поліцією, що 
почалися після невдалих виборів. Довибори до парламенту в індійському штаті Джамму і 
Кашмір закінчилися масовими заворушеннями і загибеллю восьми осіб. Кашмірські 
сепаратисти оголосили, що зірвуть вибори, організувавши масові заворушення. У підсумку 
70 дільниць були закриті достроково через напади натовпу, в голосуванні взяли участь 
всього сім відсотків виборців. Поліція намагалася розігнати протестувальників, ті закидали 
правоохоронців камінням. У відповідь вони застосували сльозогінний газ, а потім відкрили 
вогонь на ураження. Штат Джамму і Кашмір межує з Пакистаном та вважається одним з 
найбільш неспокійних в Індії: через кордон туди регулярно проникають бойовики-
ісламісти, які влаштовують теракти. Крім того, на всю територію регіону претендує 
невизнана держава "Азад Кашмір", яка де-факто входить до складу Пакистану. 
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 КИТАЙ 

 
Долг экономики Китая вырос  

за квартал на $1 трлн 
18.04.2017 

Власти КНР продолжают попытки ускорить экономический рост до 
темпов, указанных Компартией, с помощью вливаний нового долга. Об этом 
пишет портал finanz.ru. 

По итогам первого квартала ВВП Китая ускорил рост до 6,9% в годовом выражении, 
превысив официальную цель (6,5%) и прогнозы опрошенных Reuters аналитиков (6,8%), 
сообщило в понедельник государственное статистическое бюро КНР. Однако 
экономическое чудо, показанное КНР в первом квартале, стало результатом нового 
рекордного скачка долга, который превысил 300% ВВП и продолжает увеличиваться, 
отмечают в комментарии эксперты Capital Economics. За первый квартал общий объем 
долговой нагрузки в экономике Китая, который оценивается официальным показателем 
суммарного социального финансирования (Total Social Financing), вырос на 6,93 трлн 
юаней, или $1 тлн. Сумма долговых вливаний, осуществленных за три месяца, превысила 
размер ВВП Мексики и стала рекордной за все время статистики. Причем темпы роста ВВП 
отстают от скорости, с которой раздувается китайский долговой пузырь, уже в 6 раз: за 
январь—март ВВП прибавил всего 1,2 триллиона юаней. Иными словами, на каждый 
доллар нового долга экономика КНР давала лишь 17 центов нового ВВП. Впрочем, 
ключевая проблема — не размер долга, а стоимость его обслуживания, которая, как 
показало исследование Reuters, является неподъемной для каждой четвертой компании, 
имеющей листинг на бирже: такие фирмы существуют по принципу финансовой пирамиды, 
оплачивая проценты по кредитам за счет нового долга. При этом правительство КНР де-
факто оказалось в тупике: в 2015 году был принят план очистки экономики от «живых 
трупов». Предполагалось сократить избыточные мощности на 10% и закрыть 345 
корпораций-призраков.Однако такие меры приведут к потере 4,3 млн рабочих мест и 
потребуют от $24 до $73 млрд. 
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 СОМАЛІ 

 
Сомалийские пираты снова 

 активизировались 
24.04.2017 

Министерство обороны США сообщило об учащении случаев 
нападений пиратов у берегов Сомали и предупредило судоходные 
компании о необходимости принимать меры безопасности.  

Тем временем министр обороны США Джим Мэттис во время визита в Джибути 
заявил об отсутствии планов привлечь в регион американский флот для решения этой 
проблемы, сообщают в понедельник западные СМИ. По его словам, в связи с участившимися 
за последние два месяца случаями нападений пиратов судовладельцы должны повысить 
уровень предосторожности. В свою очередь, как сообщил глава Африканского 
командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер, возможными причинами нового 
всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион. "Мы 
продолжим наблюдать за ситуацией", — добавил он. Ранее, впервые за последние три года, 
поступили сообщения о захвате пиратами торговых судов у побережья Сомали. При этом 
СМИ отметили, что всплеск случаев нападений пиратов может привести к принятию новых 
мер со стороны международной общественности, включая привлечение в регион 
американских и европейских военно-морских сил. 
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 ВЕНЕСУЕЛА 

 
Венесуэла решила выйти из Организации  

американских государств 
27.04.2017 

Соответствующее заявление, как сообщила в телеобращении 
министр иностранных дел страны Дельси Родригес, будет подано по 
распоряжению главы государства Николаса Мадуро. 

По словам главы венесуэльского МИДа, этот шаг означает протест против давления 
регионального блока из-за действий властей страны во время глубокого политического 
кризиса. Власти в Каракасе обвиняют ОАГ в том, что эта организация со штаб-квартирой в 
Вашингтоне является "марионеткой США" и поддерживает кампанию по свержению 
властей Венесуэлы, чтобы положить конец социализму в этой стране. Процесс выхода из 
Организации американских государств займет 24 месяца, указала Родригес. Кризис в 
Венесуэле длится уже несколько месяцев. Консервативная и правая оппозиция обвиняет 
главу государства в серьезных экономических проблемах и требует провести референдум 
об отстранении Мадуро, чьи полномочия истекают в 2018 году. В ходе массовых протестов 
погибли несколько десятков человек. 
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

США сбросили на Афганистан 
"мать всех бомб" 

14.04.2017 
Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки сбросили 

крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в 
Афганистане. Как пишет Би-Би-си, об этом сообщили в Пентагоне. 

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать 
всех бомб", была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не 
применялась. Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками запрещенной 
экстремистской организации "Исламское государство" в районе Ачин в провинции 
Нангахар недалеко от границы с Пакистаном. Как сказал командующий американскими 
войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "джихадистские группировки несут 
потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные 
устройства, бункеры и туннели". "Это самый подходящий боеприпас для уничтожения 
преград и поддержания темпов нашего наступления", - заявил американский генерал. Как 
пишет Би-Би-си, стратегия администрации Дональда Трампа по Афганистану пока не 
выработана, однако применив GBU-43, власти США недвусмысленно показали, что 
экстремистская группировка "Исламское государство" - одна из главных мишеней, и 
бороться с ней Америка намерена, где бы группировка ни обосновалась.  
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США перебросили в Сомали несколько  
десятков военных 

14.04.2017 
Военнослужащие будут обучать сотрудников сил безопасности этой 

страны и миротворцев африканских государств, принимающих участие в 
борьбе с вооруженной группировкой "Аш-Шабаб". 

"Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) будет помогать 
нашим союзникам и партнерам, а также оказывать содействие силам безопасности 
Сомали", - цитирует радиостанция слова официального представителя АФРИКОМ Пэта 
Барнса. Несколько десятков военнослужащих из состава 101-й аэромобильной дивизии 2 
апреля прибыли в столицу страны - Могадишо. Их командировка продлится до конца 
сентября. До сих пор в Сомали находилась группа американских советников по борьбе с 
терроризмом численностью около 50 человек, которые оказывали помощь местным 
военным. Как отмечает "Голос Америки", переброска десантников в Сомали означает 
восстановление военного присутствия США в этой стране после того, как в марте 1994 года 
ее покинул американский миротворческий контингент. Решение о выводе миротворцев 
принял занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон после нападения боевиков, 
в результате которого погибли 18 американских военных. Минобороны США в начале 
февраля направило в Белый дом рекомендации по оказанию дополнительной помощи 
сомалийской армии в борьбе с террористами. Пентагон предложил чаще использовать 
силы военного спецназа США в столкновениях с исламистской группировкой "Аш-Шабаб", 
считающейся ответвлением "Аль-Каиды"… 
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США готовы нанести удар "Томагавками"  
по Северной Корее 

14.04.2017 
Военные силы США в Тихоокеанском регионе находятся в готовности 

нанести превентивный удар по Северной Корее, если подтвердится 
информация о подготовке там очередного ядерного испытания.  

"США готовы нанести упреждающий удар обычным оружием по Северной Корее в 
случае, если убедятся, что КНДР намерена действительно провести испытание ядерного 
оружия", - сообщили американскому каналу NBC сразу несколько высокопоставленных 
источников в американской разведке. В то же время в Северной Корее предупредили, что 
ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны. В 
администрации США говорят о наличие признаков, указывающих на подготовку ядерного 
испытания. По словам служащих американской разведки, США разместили в районе 
Северной Корее два эсминца, которые способны атаковать крылатыми ракетами 
"Томагавк". Один из них находится на расстоянии 480 км от ядерного полигона КНДР. 
Американские тяжелые бомбардировщики также сосредоточены на острове Гуам (в районе 
Микронезии в Тихом океане) в готовности атаковать Северную Корею в случае 
необходимости. Кроме того, в начале этой неделе Пентагон объявил, что авианосец 
ударной группы ВМС США "Карл Винсон" был отправлен в этот район. "Удар США может 
включать применение ракет и бомб, а также проведения кибер- и специальных операций 
на местах", - говорится в сообщении. Опасность такого нападения со стороны США 
заключается в том, что она может спровоцировать непредсказуемый режим КНДР напасть 
на своего южного соседа, говорится в материале. В Пентагоне отказались обсуждать 
информацию американских СМИ о том, что США готовы нанести превентивный удар по 
КНДР, однако не стали исключать эту возможность, сообщает Reuters. Пентагон 
подчеркнул, что не обсуждает публично будущие военные операции.  
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Итоги первых 100 дней президента  

Дональда Трампа 
29.04.2017 

В субботу, 29 апреля, Дональд Трамп отработает свой 100-й день 
президентом США. "Апостроф" проанализировал, с чем Соединенные 
Штаты и сам американский президент подошли к этой дате.  

 

Президента и его администрацию критикуют за отсутствие понятной стратегии на 
внешней арене, хаотичные решения и противоречивую риторику. Но есть и позитив: 
Трампу не удастся реализовать все свои предвыборные обещания. В эти дни глава Белого 
дома встречает свой первый серьезный юбилей - 100 дней в должности президента. После 
инаугурации Трамп успел сделать много противоречащих друг другу заявлений, изменить 
свое мнение по ряду вопросов. Впрочем, того, кто следит за американским лидером или 
интересовался его взглядами до президентства, это не должно удивлять. 

 

Международная повестка. Разумеется, внимание приковано в первую очередь к 
тому, как Дональд Трамп будет реализовывать свои планы в отношениях с Россией, Китаем, 
НАТО. Использование химического оружия в Хан-Шейхуне стало для Белого дома поводом 
испробовать на Кремле язык ультиматумов. За этим последовала осторожная встреча 
госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и 
президентом России Владимиром Путиным. Очевидных результатов она не принесла. В 
дальнейшем Трамп может как повышать градус напряжения в отношениях между 
странами, так и попытаться сгладить противоречия. Настоящая "большая сделка" 
наподобие ялтинской 1945 года в нынешние времена невозможна. Но кто даст гарантии, 
что Трамп не попытается заключить хоть какую-то? Для Украины стало облегчением то, 
что американская администрация сохранила линию предшественников по Крыму и 
Донбассу: уже не раз представители Белого дома заявляли, что ожидают от Кремля 
деоккупации полуострова и выполнения Минских договоренностей. Хотя Трамп, 
констатируя кризис в российско-американских отношениях, все еще иногда говорит что-то 
о том, что США и Россия когда-нибудь обязательно помирятся. И украинский, и российский 
президенты все еще ожидают встречи с Дональдом Трампом. Добавляет обеспокоенности 
то, что проектом бюджета США на 2018 год запланировано троекратное сокращение 
финансовой помощи Украине — до $177 млн. Вопрос Украины для США - производный от 
вопроса американо-российских отношений. Поэтому и в дальнейшем он будет зависеть от 
динамики отношений между Вашингтоном и Москвой. И сейчас все говорит о том, что 
улучшения ожидать не стоит, считает руководитель программы исследования украинско-
американских отношений центра "Украинская призма" Юлия Курнышова: "Очень сложно 
будет повернуть нарастающие тенденции вспять, найти какие-то сферы соприкосновения. 
Две страны при нынешних лидерах успели разойтись очень далеко. Стороны обречены на 
продолжение конфронтации, и мне кажется, что тенденция будет только усиливаться". Но 
это не мешает Трампу и в дальнейшем продолжать свой курс на экономизацию 
международных отношений. Поэтому, отмечает Курнышова, планы американского 
руководства по сокращению помощи Украине были прогнозированными. "Может быть, не в 
таком объеме, но стоит ожидать, что поданные Трампом предложения о сокращении 
помощи Украине все-таки будут утверждены Конгрессом, — считает аналитик. — 
Разговоры о сокращении финансовой помощи, на самом деле, появились даже не при 
Трампе — они были еще при Обаме". Однозначно не стоит Украине надеяться на 
предоставление американцами летального оружия, поскольку в Вашингтоне такие идеи 
воспринимают как утопические. Пока не устоялись отношения с основными партнерами и 
противниками — для США подобные смелые шаги слишком рискованны и будут 
восприниматься как бросание перчатки России. И для США, и для РФ в этой игре ставки 
очень высоки. "Судя по тому, как Трамп повел себя в Сирии, он занял такую позицию, что не 
собирается шутить, что его не возьмешь на "понт". Но Россия это, конечно же, совсем не 
Сирия. Думаю, России тоже хватит здравого смысла не доводить положение до 
экстремальных ситуаций", — прокомментировала Курнышова. В целом для Украины 
первые сто дней Трампа она считает удачными, поскольку с точки зрения предвыборной 
риторики "все могло быть гораздо хуже". Украине повезло, что на политику Трампа 
повлияли расследования и подозрения в связях с РФ. Пока не реализованы планы Трампа в 
вопросе торгового дефицита США с Китаем. Президент США попытался использовать 
бомбардировку аэродрома в Сирии и последовавшую за этим отправку ударной группы 
ВМС к Корейскому полуострову для давления на Пекин. Трамп долго критиковал Китай за 
бездеятельность в вопросе ядерной программы Северной Кореи. После встречи с лидером 
КНР Си Цзиньпином он будто прозрел и поведал журналистам The Wall Street Journal: 
"После десяти минут разговора, я понял, что все не так просто. Я всерьез считал, что Китай 
имеет огромную власть над Северной Кореей. Но это не то, что вы могли бы подумать". Уже 
вскоре Трамп вернулся к прежней риторике: хотя и признал, что ничего простого в этом 
нет, президент заявил, что Китай, если захочет, решит проблему КНДР. Не менее 
противоречивой была риторика Трампа в отношении НАТО. Вначале он называл 
Североатлантический альянс устаревшей организацией, которую следует заменить другой, 
специализирующейся на борьбе с терроризмом. Буквально пару недель назад Трамп на 
совместной конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом отказался от своих 
слов. Если точнее, заявил, что НАТО больше не является устаревшим, поскольку борется с 
терроризмом. Суть этого высказывания остается непонятной. В недавнем интервью 
информагентству AP о своих 100 днях в должности Трамп изменение позиции объяснил 
так: он назвал в интервью CNN Североатлантический альянс устаревшим еще до 
вступления в должность, когда "знал немного о НАТО", а теперь "знает много". Еще в начале 
апреля президент США говорил о Башаре Асаде как о политической реальности, с которой 
нужно смириться. В похожей тональности о президенте Сирии говорили и другие 
представители Вашингтона, включая Тиллерсона и посла США в ООН Никки Хейли. 
Апрельская химическая атака, в которой обвиняют Асада, изменила многое. Решением 
ударить по сирийской правительственной военной базе ракетами Трамп заработал 
похвалы общественности, политиков, обозревателей и политических комментаторов в США 
и, похоже, одновременно закрыл себе путь для компромиссов по Сирии. "Мое отношение к 
Сирии и Асаду [после химической атаки] сильно изменилось", — утверждает Трамп. 
Похоже, что это не помогло повлиять на расположение общественности к американскому 
президенту. Рейтинг одобрения его действий составляет 42% — это самый низкий уровень 
(именно для такого раннего срока работы) со времен 34-го президента США Дуайта 
Эйзенхауэра, который занимал эту должность с 1953 по 1961 год. Согласно тому же опросу 
ABC News и Washington Post, 56% американцев считают, что Трамп в первые сто дней не 
выполнил многие собственные обещания. А данные опроса NBC и The Wall Street Journal 
свидетельствуют о том, что работа Трампа не нравится 54% американцев. При этом 64% 
респондентов оценивают работу президента в начале срока как посредственную или 
плохую. Одобряют деятельность Трампа 40% опрошенных, и это почти на 20% ниже 
показателей, которые были зафиксированы сразу после инаугурации Трампа. Но его 
рейтинг падал и ниже — до 35%, согласно данным отдельных институтов общественного 
мнения. Те исследования ABC и NBC Трамп назвал лживыми. Трамп непредсказуем не 
только для врагов и соперников США, к коим относятся РФ и Китай соответственно, но и 
для своих союзников. Да что там говорить — для американцев тоже! ..  
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