
 

 

 
Спецпроект LIGA.NET: Десятка самых привлекательных отраслей  

украинской экономики для инвестиций 
 
История не ставит неразрешимых задач. Десять лет назад Украина 

находилась в фокусе внимания всех крупных международных фондов. 
Банки и промышленные компании перебирали предложениями об 
инвестициях от крупнейших мировых игроков, деньги в экономику текли 
рекой. Те времена считаются золотыми для украинского бизнеса.  

 
Последние пару лет, на первый взгляд, стали их полной противоположностью. 

"Крупных инвестиционных проектов в стране нет. Министерства и госкомпании не могут 
дать проекты даже на $10 млрд, а надо на $150 млрд на 15-20 лет. Это подъемные цифры", – 
говорил минувшей осенью на Форуме директоров глава Национального инвестсовета 
Борис Ложкин. По его словам, один крупный международный фонд с активами свыше $0,5 
трлн выразил готовность вложить в Украину $1-3 млрд, но попросил представить ему для 
выбора проектов на $20 млрд. Выяснилось, что показать нечего. Время посыпать голову 
пеплом? Не так быстро. За годы независимости в Украине сформировался пул компаний, 
которые инвестировали в страну миллиарды гривень, создав производство и бизнес с нуля. 
"Чтобы интерес возобновился, инвесторам необходимо дать причину… Проекты нужно 
создавать: вторая окружная дорога вокруг Киева, проекты аэропортов, морских портов и 
всего остального", - рассказывал LIGA.net управляющий директор инвесткомпании ICU 
Макар Пасенюк. Это лишь небольшой список, который лежит на поверхности. Если не 
увлекаться гигантоманией, окажется, что в Украине огромный потенциал для инвестиций. 
Высокие технологии вместо тяжпрома, финтех вместо традиционного банкинга, 
современные R&D центры вместо консервативных советских НИИ. LIGA.net разбиралась, 
какие отрасли украинской экономики недооценены, а значит, наиболее привлекательны 
для внешних инвесторов.  

 
Всеобъемлющее АГРО. В отличие от большинства развитых европейских стран, 

сельское хозяйство в Украине – наиболее емкая отрасль для привлечения иностранных 
инвестиций в экономику. Этому способствуют как рыночные преимущества, так и 
проблемы других отраслей. Среди положительных факторов – благоприятные природные 
условия и выигрышное расположение страны на карте мирового агробизнеса, дешевизна 
локальных ресурсов и историческая предрасположенность к сельскому хозяйству, наличие 
развитой инфраструктуры и сельскохозяйственного машиностроения, соседство с 
ведущими мировыми рынками-потребителями: странами ЕС и Ближнего Востока.  
Крупнейшие инвестиционные проекты в агро- и смежных отраслях в основном касаются 
аграрной инфраструктуры. По данным Института аграрной экономики, в 2016 году в 
украинский АПК поступило 44,2 млн грн капитальных инвестиций. Элеваторные мощности, 
перевалочные терминалы, целые логистические комплексы – направление, в котором 
активно работают пришедшие в Украину глобальные трейдеры. Только за последние годы 
в украинских портах выросли терминалы Bunge ($180 млн), Cofco ($75 млн), Risoil S. A. ($70 
млн), Allseeds ($200 млн). Крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных 
компаний – Louis Dreyfus Украина совместно с компанией Бруклин-Киев реализуют проект 
зерноперевалочного терминала стоимостью $99 млн. Кроме того, в Украине работает 
подразделение агрохолдинга NCH ($36 млн инвестиций в 2015 г.), успешно функционирует 
семенной завод американской компании Dupont Pioneer ($51 млн инвестиций с момента 
запуска завода в 2013 году). Иностранные инвесторы, а также международные финансовые 
институты акцентируют внимание на перспективности аграрного направления. Например, 
в планах ЕБРР на 2017 год – вложить в украинский АПК 150-200 млн евро. Похожими 
цифрами оперируют представители Международной финансовой корпорации. … 

 
Софт и железо. На IТ в Украине многие молятся. Эксперты и финансовые 

аналитики часто говорят о сверхдоходах компаний, работающих на рынке аутсорсинговой 
разработки ПО. «Фигурирующие в отчетах миллиарды долларов не должны вводить в 
заблуждение. Главный актив этих игроков – сотрудники с достаточно высоким уровнем 
квалификации. Главное конкурентное преимущество – низкий в сравнении с Западной 
Европой и Северной Америкой фонд заработной платы. Рассчитывать на значительный 
приток инвестиций в этот сегмент – особенно в основные фонды – не следует. В частности 
потому, что даже вычислительные мощности компании этой отрасли обычно арендуют за 
рубежом», – говорят в IDC Ukraine. Украинские аутсорсеры генерируют солидную 
долларовую выручку и тратят ее внутри страны. Разумеется, это позитивно влияет на 
украинскую экономику в целом. Но крупные инвестиции в проекты, над которыми 
работают украинцы, заходят в страны, где находятся заказчики кода и владельцы 
авторских прав. В последние годы большие деньги привлекают и украинские IT-стартапы. 
Например, в 2012 году подразделение Google купило украинский проект Viewdle за $45 млн. 
А в 2015 году стало известно о сделке одесского стартапа Looksery и Snapchat с рекордной 
суммой в $150 млн. По данным Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых 
инвестиций (UVCA), в 2016 году в стране было заключено 87 инвестиционных сделок с 
нашими инновационными компаниями, что на 32% больше, чем в 2015-м. Общая сумма 
инвестиций в 2016 году составила $88 млн, и более $400 млн – за последние 5 лет. Но этих 
денег украинская экономика часто не видит. Сделки, как правило, совершаются на уровне 
главных офисов украинских стартапов в США, Великобритании и других стран. Рынки 
сбыта и производственная база новых проектов обычно также находятся не в Украине.  
Несмотря на это, в украинском IT все еще есть сферы, куда в ближайшее время могут зайти 
действительно крупные инвестиции. Главное – обеспечить и сохранить политическую 
стабильность в государстве. … 
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Провода, рельсы и асфальт. Один из самых многообещающих секторов для 

миллиардных капиталовложений – это инфраструктура. Пока инвестиций в этом секторе 
не так много. Главным образом, деньги приходят в проекты с уже отработанными бизнес-
моделями, будущее которых легко спрогнозировать. Наиболее показательный пример – 
сектор связи. В начале 2015 года Киевстар, МТС Украина (Vodafone) и lifecell на 3G-аукционе 
заплатили государству за новые лицензии 8,7 млрд грн. С этого времени компании 
инвестировали в инфраструктуру нового поколения более 20 млрд грн. Получается, что с 
учетом лицензий объем иностранных инвестиций (акционеры всех трех компаний – не 
украинские структуры) уже составил в общей сложности около 30 млрд грн. Или чуть 
больше $1 млрд. В этом году мобильные компании продолжат инвестиции в 
инфраструктуру – они будут строить 3G-сети в средних и относительно небольших 
населенных пунктах. Плюс ко всему на горизонте еще один лицензионный конкурс – 4G. 
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи собирается выручить на нем 
почти 9 млрд грн. Разумеется, новым лицензиатам придется вкладываться в оборудование 
под 4G-сети. Объем инвестиций не будет таким большим, как в 3G. Во-первых, как 
ожидается, основными игроками на 4G-рынке будет все та же тройка мобильных 
операторов. Они покупали базовые станции, которые называют 4G ready. Такое 
оборудование способно работать и в сети четвертого поколения. Компаниям придется 
потратиться на новые станции в тех местах, где их не будет хватать. Еще один крупный 
инвестиционный проект на телеком-рынке – модернизация старых медных сетей 
Укртелекома. В прошлом году крупнейший провайдер фиксированной связи и интернета 
объявил о привлечении в этот проект $250 млн инвестиций от китайского China 
Development Bank. В шести крупнейших городах страны старые АТС заменят на 
портативные умные шкафы Huawei. Таким образом, общий общем инвестиций в телеком в 
ближайшее время может составить около $2 млрд. Из них большая часть – 3G-проект. Чуть 
меньше половины – 4G и модернизация Укртелекома. … 

 
Жгучее солнце и старые сети. После того как парламент в 2015 году установил на 

рынке альтернативной энергетики понятные и прогнозируемые правила игры, в отрасль 
буквально рекой потекли новые деньги. Зеленый тариф в Украине будет ежегодно 
снижаться до 2025 года, а отменят его только в 2030-м как временный стимул развития 
возобновляемых источников энергии. Это позволяет просчитать сроки окупаемости таких 
популярных в последние годы проектов, как солнечные станции. Главным стимулом для 
развития этого рынка в нашей стране стало стремительное удешевление солнечных 
панелей.  «Сейчас инвестиции в 1 МВт мощности (станции) в Украине колеблются на 
уровне 0,75-1,05 млн евро. Если использовать недорогое китайское оборудование, можно 
сэкономить на инвестициях», – отмечает глава Украинской ассоциации возобновляемой 
энергетики Алексей Оржель. В 2016 году было введено 120,6 МВт мощностей объектов 
возобновляемой электроэнергетики (в 4 раза больше, чем в 2015-м). Из них 99,1 МВт – это 
именно солнечные электростанции. Как считает директор Солар Стальконструкция, 
солнечной активности в Украине достаточно, чтобы обеспечивать окупаемость инвестиций 
за 6-7 лет с использованием зеленого тарифа и за 13-15 лет – без него. Этот срок 
сопоставим с окупаемостью классической ТЭС.  В то время как станции генерации энергии 
из альтернативных источников становятся излюбленным объектом инвестирования, 
магистральные сети постепенно приходят в упадок. По оценкам Укрэнерго, до 2026 года 
потребность капиталовложений в этот актив составляет около 130 млрд грн. Одна из 
основных задач – автоматизация управления энергосетями. Как рассказывал LIGA.net 
директор Energy и Utilities IT-компании Luxoft Дмитрий Вильчинский, сейчас все системы 
распределения электроэнергии (от высоковольтных до среднего вольтажа) работают в 
полуавтоматическом, а чаще – в ручном режиме управления. … 

 
Турбины, поезда, автокомпоненты. После Революции достоинства украинское 

машиностроение сильно просело. Причина – потеря российского и резкий обвал 
внутреннего рынков. К примеру, только украинские вагоностроительные заводы за 
последние четыре года сократили выпуск грузовых вагонов в 50 раз. Отрасль, которая в 
нулевые ежегодно генерировала многомиллиардные поступления валюты в страну, в 2015 
году серьезно сдала позиции. В результате в структуре экспорта товаров за 2016 год доля 
машиностроения составила всего 11,9%. В 2013 году этот показатель достигал 20%. Из-за 
жестких сертификационных и технических норм украинские машиностроители пока не 
могут пробиться на Запад (при этом, хоть и медленно, но наращивают поставки в страны 
ЕС). Продержаться помогают Азия и Ближний Восток, которые традиционно покупают 
различную технику на постсоветском пространстве. Несмотря на все сложности, 
украинские машзаводы пытаются выйти на новые рынки. А крупные западные корпорации 
ищут возможности для инвестиций в украинское машиностроение. Особенно это заметно 
на примере роста сектора автокомпонентов. По данным инвесткомпании Арт Капитал, в 
2015 году Украина экспортировала только проводов для свечей зажигания почти на $1 
млрд (22% всего экспорта в машиностроении). Продукция поставлялась преимущественно 
в Венгрию, Польшу и Германию. Последние несколько лет в Западной Украине развивают 
производство крупные мировые корпорации по производству автокомпонентов. Западные 
компании в Украине привлекают низкие производственные расходы, дешевая рабочая сила 
и возможность поставок в страны ЕС. Электропроводку для мирового автопрома в Украине 
выпускают ПО Карпаты, мукачевский завод Точприбор, Taiko Electronics, SEWS, Sumitomo 
Electric, Kromberg & Schubert и др. Еще несколько предприятий экспортируют другие виды 
автокомпонентов – жгуты, чехлы, акустику. Украинскую продукцию используют в BMW, 
Mercedes, Nissan, Ferrari, Porsche, Volkswagen, Opel, Audi, Fiat. В 2016 году японская компания 
Fujikura, специализирующаяся на производстве электрооборудования, запустила во 
Львовской области два завода по производству автокомпонентов на 1800 рабочих мест и 
планирует инвестировать в украинскую экономику $75 млн. В этом году компания откроет 
еще два завода – в Виннице и Черкассах (на 3000 рабочих мест). Также во Львовской 
области работает немецкий завод автозапчастей концерна Leoni AG на 6000 рабочих мест, 
который производит электрические кабельные сети для автомобилей Opel. Компания 
анонсировала строительство нового завода в Ивано-Франковской области в 2017 году. На 
первом этапе инвестиции составят €15 млн. Большой интерес к Украине есть у немецких 
поставщиков деталей для автопрома. Сейчас на производственных площадках немецких 
компаний в западном регионе Украины работают около 25 000 человек. Дальше – больше. В 
ближайшие год-два немцы планируют создать еще 10 000 новых рабочих мест. Компания 
Kromberg & Schubert, у которой в Луцке уже есть завод по производству электропроводки 
для автомобилей Volkswagen, Mercedes и BMW, собирается построить в Житомире новые 
производственные мощности. Несмотря на успехи этого сектора, динамика его развития 
будет определяться темпами дополнительных инвестиций, а это зависит от 
инвестиционной привлекательности Украины в целом. … 
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Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
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Нас вылечат 
Фармацевтическая отрасль – необъятное поле для работы иностранных инвесторов 

в Украине. Ведь уровень отечественной медицины существенно отстает от передовых 
мировых технологий. По данным Европейской бизнес ассоциации, в последние пять лет в 
украинскую фармацевтику вложили около $200 млн. По данным аналитического агентства 
Бизнес-Кредит, около четверти лекарств на украинском рынке – импортные. Возможности 
открытия производства внутри страны для иностранных компаний есть. Чем привлекает 
инвесторов украинский фармсектор? Во-первых, иностранные компании отмечают 
наличие в Украине квалифицированного кадрового потенциала, во-вторых – 
относительную незанятость рынка, а также государственные программы поддержки 
бизнеса в области фармацевтики. "Они считают, что украинские производственные 
мощности имеют значительный потенциал для наращивания, где можно производить 
широкий спектр препаратов по новейшим мировым рецептурам", – комментировал ранее 
генеральный директор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа. При этом 
некоторые мировые фармгиганты уже локализовали производство в Украине – в частности 
японская Takeda, швейцарская Acino Pharma или французская Sanofi. "Несколько 
стратегических инвесторов хотят войти на украинский рынок. Но они опасаются 
коррупции", – поясняет руководитель проекта Фармконсалтинг Игорь Хмилевский. 
Запаздывает с инвестициями не только фармацевтика, но и больничная инфраструктура. 
Медицинское оборудование в большинстве украинских клиник зачастую выступает 
ровесником пациентов. По словам основателя и организатора Medical Business Forum, 
директора по маркетингу немецкой Фармацевтической компании Farmaplant Лии Смекун, 
Украина не стала менее рискованной для немецких инвесторов, но она не является 
государством нон-грата. Фармацевтика и биотехнологии остаются самыми 
высокотехнологичными отраслями в мире по объему абсолютных и относительных затрат. 
На них приходится 70% всех инвестиций в медсфере – свыше $1 трлн. В период 2017-2025 
годов мировой фармацевтический рынок (включая биотехнологии) будет расти в среднем 
на 4,6%, а к 2025 году его объемы составят $1,7 трлн, говорится в Обзоре тенденций на 
глобальном фармацевтическом рынке, подготовленном международной консалтинговой 
компанией Frost & Sullivan. … 

 
Инвестиции в еду. Производство еды и напитков – самая конкурентная, но и самая 

необходимая отрасль для инвестиций. Nestle, Mondelez, Danone, Carlsberg, Coca-Cola – вот 
лишь малая доля продовольственных гигантов с мировыми именами, которые поверили в 
Украину. Не секрет, что не все они реализовывали проекты с нуля. Большинство компаний 
покупали действующие предприятия и занимались их модернизацией, но это не умаляет их 
влияния на экономику страны. Их присутствие говорит о том, что иностранные компании 
могут успешно работать в Украине. "Из ярких примеров влияния на экономику Украины 
можно выделить деятельность компании Coca-Cola: на начало 2016 года прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) компании в Украину достигли $490 млн, что составляет 
1% от общего объема ПИИ в нашу страну", – говорит Дмитрий Ануфриев, партнер и 
руководитель департамента корпоративных финансов компании Делойт в Украине. 
Суммарную добавленную стоимость, сгенерированную компанией, GfK Ukraine оценивает в 
0,25% годового ВВП. В пищепроме есть и другие яркие примеры. Например, лидер 
томатного рынка – компания Чумак, созданная шведами Йоханом Боденом и Карлом 
Стуреном. Новые производства с зарубежным капиталом открываются даже в последние 2-
3 года. Среди них – производство маргаринов Puratos в Одесской области и чайная фабрика 
Unilever под Киевом.  Не секрет, что Украина сполна обеспечивает себя продовольствием. 
Однако состояние внутреннего рынка все еще далеко от уровня развития рынков даже 
соседних центральноевропейских стран, ориентированных на разнообразие вкусов и, 
прежде всего, возможности потребителей. 

 
Оружие на экспорт. Основная проблема прихода зарубежных инвестиций в 

украинскую оборонку – отсутствие как такового частного рынка вооружения и понятных 
для всех правил игры. Украинские компании ОПК не могут полноценно развиваться, 
поскольку критически зависят от гособоронзаказа. Иностранцам невыгодно инвестировать 
в украинские компании ВПК – большинство из них принадлежат государству, а все 
сопроводительные процедуры предполагают сложное бюрократическое согласование. 
Наиболее крупные и стратегически важные предприятия отечественной оборонки 
объединены в госконцерн Укроборонпром. В 2014-2016 годах компании концерна 
поставили на экспорт оружия на $3,86 млрд. "Если говорить о зарубежных инвестициях в 
украинскую оборонку, проще всего работать в формате совместной деятельности либо на 
основании контракта. Так делает большинство госкомпаний", – рассказывает директор ГП 
СпецТехноЭкспорт Павел Барбул. Пример международного проектного сотрудничества – 
совместный проект ГП Антонов с Саудовской Аравией по производству самолета Ан-132D. 
"При оформлении сотрудничества в виде совместной деятельности компаниям нужно лишь 
зарегистрировать такое сотрудничество в установленном законом порядке, не создавая 
при этом отдельное юридическое лицо. С нашей стороны предприятия вносят в проект 
свои компетенции, производственные мощности, оборудование, технологии, а инвестор – 
финансы, технологии, маркетинговые возможности", – объясняет Барбул. Еще проще 
оформить финансирование новых украинских разработок на основе контракта. "В нем 
прописываются все условия сотрудничества с финансирующей стороной. Таким образом, 
наши заводы получают финансирование на создание тех или иных продуктов, сами же 
потом инвестируют в обновление своих производственных мощностей и так далее", – 
говорит Барбул. Применение возможностей проектного и контрактного финансирования 
наиболее перспективно в сфере радиоэлектроники, бронетехники, систем активной 
защиты, авиастроения, БПЛА, разработки новых образцов оружия. Еще одна модель 
сотрудничества – технологическое партнерство. "Например, предприятие Укроборонпрома 
ПО Карпаты уже много лет работает с корпорацией Делфи. Сейчас эти компании строят 
отдельный завод в одном из регионов Украины. Там наши промышленники будут 
производить продукцию по моделям и чертежам заказчика", – рассказывает Барбул.  

 
Электронные деньги. Разумеется, наиболее привлекательная финансовая сфера 

для инвестиций в ближайшие годы – это банковский сектор. После национализации 
ПриватБанка государство получило контроль над 50% рынка. Как обещала глава Нацбанка 
Валерия Гонтарева, «банк реально продать с хорошим для государства мультипликатором, 
но, возможно, на это придется потратить 3-4 года». «ЕБРР уже пригласили участвовать в 
капитале. Верю, там будет success story», – рассказывала она. Есть и другие кандидаты. 
Государство рассматривает возможность продажи иностранным инвесторам пакетов акций 
Ощада, Укргазбанка и Укрэксимбанка. В государственные банки в пятилетней перспективе 
могут быть привлечены миллиарды гривень инвестиций. Помимо банков в финансовом 
секторе есть и новые направления, которые по потенциальным объемам вложений тяжело 
сравнить с банками-гигантами. «Примерно несколько миллионов долларов инвестируется 
ежегодно в fintech", – рассказывает основатель Fintech Cluster Юрий Чайка. Финансовых 
стартапов в Украине немало. В основном они касаются более удобного перевода средств из-
за рубежа и за рубеж, а также способов приема/обналичивания электронных платежей в 
Украине. Популярность набирают проекты на базе Bitcoin. Эксперименты с криптогривней 
планирует даже Нацбанк.  
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Магазины: точечный рост. Продовольственная розница «мельчает». В первом 

квартале ритейлеры открыли 2010 магазинов малого формата (площадью до 400 кв м), что 
на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в 
исследовании компании GT Partners Ukraine. Это превышает средние показатели по рынку. 
Например, за первые три месяца года в Украине появилось 4350 новых продовольственных 
магазинов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 3650 (рост 19%). В развитие 
сетей малого формата вкладывают преимущественно украинские инвесторы, среди 
которых Fozzy Group (Фора, Сильпо, Fozzy C&C), Наш край, Лоток. Лидер рынка 
продовольственного ритейла – АТБ – работает в формате дискаунтера. Но конкуренция 
усиливается. Открывать магазины у дома планирует французский ритейлер Ашан. Почему 
инвесторы делают ставку на магазины небольшого формата? Это связано с дефицитом 
помещений под супермаркеты, а также относительно невысоким объемом инвестиций. 
Например, если в магазин площадью до 400 кв м нужно вложить 3-5 млн грн, то в 
супермаркет – около $10 млн. Украинцы, как и жители стран ЕС, все чаще отдают 
предпочтение магазинам у дома и меньше ездят за продуктами и товарами первой 
необходимости в супер- и гипермаркеты. В прошлом году продажи небольших торговых 
точек, по данным исследования GT Partners Ukraine, выросли на 22% – до 24,1 млрд грн. Для 
сравнения: вся продовольственная розница в прошлом году реализовала продукции на 219 
млрд грн, что на 16% превышает показатели 2015 года. Еще одна заметная тенденция в 
украинском ритейле в последние несколько лет – электронная коммерция. По данным 
группы компаний EVO, в 2016 году объем этого рынка составил 39 млрд грн (в 2015-м – 25 
млрд грн). Бум в сфере продаж товаров и услуг через интернет спровоцировал появление в 
Украине целого ряда новых вспомогательных отраслей, объектов инвестиций. Например, 
за несколько последних лет в разных регионах по всей стране было установлено несколько 
тысяч почтоматов – устройств, которые позволяют заказавшим товар через интернет 
потребителям получать посылки самостоятельно и в любое время суток. В целом всплеск в 
e-commerce заставил такие компании, как Новая Почта, активнее инвестировать в 
украинскую логистику. Активизация электронной торговли также порождает много 
нишевых украинских проектов в интернете. К примеру, в УАнете появился целый субрынок 
порталов, торгующих хендмейдом. Это сrafta.ua, zrk.in.ua, Skrynya и прочие проекты. … 

 
Инвестиции будущего. Если рассматривать мировые тенденции международного 

движения капитала, то, по оценкам экспертов, его объем в 2016-м сократился на 13% – до 
$1,525 тлрн – преимущественно за счет снижения активности на развивающихся рынках 
(Африка, Латинская Америка и Азия). В первой десятке стран-реципиентов лидирующие 
позиции занимают США, Великобритания и Китай (несмотря на то что по последнему 
время от времени вспыхивает озадаченность). Значительный рост по странам с 
развивающейся экономикой (+38% в годовом выражении), в которые входит и Украина, 
обусловлен в основном инвестициями в Россию и Казахстан. Украина на данном этапе не 
блещет на мировой карте инвестиций. Согласно опросу Mergermarket, по ожиданиям 
активности в мировом M&A наиболее интересными среди базовых индустрий будут 
сектора финансов (банки, страховые), фармацевтика и ритейл. С вышесказанным вполне 
коррелирует интерес и в стремительно развивающихся индустриях: финтех, цифровые 
технологии в медицине и интернет-торговля. Это означает, что инвесторам интересны как 
базовые перспективы сектора, так и повышение производительности в них за счет 
внедрения высоких технологий. Инновации и технологии будут в существенной мере 
двигать желанием инвестора, стратеги будут настроены платить скорее за технологию, чем 
за экстенсивные материи (активы, долю рынка и пр.). Украина со своим повышенным 
интересом к аграрному сектору не совсем вписывается в мировые тенденции. Но тренд 
популярности смежных с основными индустриями сфер (банки – финтек, фарма – 
цифровые технологии в здравоохранении и пр.) в Украине также заметен. Особая 
активность наблюдается в аграрной инфраструктуре (порты, элеваторы), возможна 
активность в аграрном машиностроении, производстве средств защиты растений и 
удобрений, создании новых технологий в агросекторе. Ведь, несмотря на лучшие в мире 
земли, эффективностью наше сельское хозяйство похвастаться не может. Интересно может 
выглядеть связка High Tech – Агро. В Украине есть оба элемента, и эффект синергии может 
быть колоссальным. Некоторые аграрии это уже поняли. К примеру, агрохолдинг Астарта 
Виктора Иванчика и Borsch Ventures Евгения Уткина создали СП Agro Сore. Партнеры будут 
внедрять IT-разработки на полях агрохолдинга. Погоня за высокими технологиями и 
продуктивностью, о чем говорят мировые тренды в M&А, не будет подогревать интерес 
инвесторов к базовым секторам украинской экономики (мы не можем похвастаться 
засильем инноваций в металлургии, химической промышленности, машиностроении, 
энергетике и т.п.), но опять же может повысить интерес к нашим инженерам и IT-
специалистам со стороны глобальных игроков. "В этой ситуации нашим компаниям уже 
придется конкурировать за умы и технологии по уровню мировых цен – привычный 
дисконт к украинскому бизнесу не особо применим к маневренным IT и научным 
специалистам", – говорит Ануфриев. Четверть прошлогодних проектов ПИИ пришлась на 
рынки программного обеспечения и деловых услуг. В 2016 году рынок программного 
обеспечения стал крупнейшим центром привлечения ПИИ в Европу, в рамках которого 
было создано 780 проектов – почти 12% от общего количества. Рынок деловых услуг занял 
второе место по привлекательности и показал в 2016 году рост на 47%. Это было 
обусловлено высокой активностью в Великобритании, Германии, Франции и Испании. 
Ирландия и Нидерланды также показали впечатляющий рост количества проектов – 343 и 
133% на рынке деловых услуг. Согласно исследованию EY, 80% инвесторов, работающих в 
Европе, не планируют перемещать бизнес в другой регион в связи с Brexit. Однако они 
обеспокоены возможными последствиями налогового, административного или 
регуляторного характера. Массово в Украину как потенциальную страну для инвестиций 
инвесторы пока не идут. При этом положительная динамика по количеству рабочих мест от 
работы иностранных инвесторов самая стремительная.  
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Промышленность 
после блокады >>>  

По материалам liga.net 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

http://www.liga.net/projects/ukraine_investment/
http://tyzhden.ua/Economics/193060
http://tyzhden.ua/Economics/193060
http://www.liga.net/
http://noblesfortune.com/calendar/2017/4-directors-forum/


 

3 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 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 СУДОВА СИСТЕМА 
 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 
 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 ІНТЕРВ’Ю 
 БЛОГ   

 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
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 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 
 

06.06.2017 

 Відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

07.06.2017 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

08.06.2017 

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

09.06.2017 

 Відбулася «година запитань до Уряду» (відео). докладніше 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

20.06.2017 

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

21.06.2017 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

22.06.2017 

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

23.06.2017 

 Відбулася «година запитань до Уряду» (відео). докладніше 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 В Раді відбувся круглий стіл: "Стратегія зовнішньої політики України". докладніше 
 
 
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ 
 

02.06.2017 

 Перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський щодо законодавчого вирішення 
питань енергоефективності. докладніше 

 

06.06.2017 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва: Проект Закону «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» несе ризики штучної монополізації 
ринку. докладніше 

 

07.06.2017  

 Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та 
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше 

 

08.06.2017 

 Питання модернізації стратегії розвитку фінансового-банківського сектору обговорено 
під час наради у Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності. 
докладніше 

 У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки презентовано і взято до відома проект Енергетичної стратегії України до 2035 
року. докладніше 

 

09.06.2017 

 У Комітеті з питань запобігання і протидій корупції створено підкомітет з питань 
запобігання і протидії політичній корупції. докладніше 

 

16.06.2017 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва на урядовій нараді 
навів аргументи на користь "металургійного закону". докладніше 

 

21.06.2017 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
відхилити законопроект «Про виноград та виноробну продукцію». докладніше 

 

22.06.2017 

 У Комітеті з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки обговорено законопроекти 
щодо альтернативних джерел енергії. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув доопрацьований 
законопроект про Конституційний Суд України. докладніше 

 Комітет з питань бюджету розглянув звіт Рахункової палати за 2016 рік. докладніше 
 Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому як Закон урядовий 

законопроект про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 
докладніше 

 У Комітеті з питань промислової політики та підприємництва обговорили проблеми та 
перспективи державно-приватного партнерства. докладніше 

 

23.06.2017 

 У День державної служби презентовано перше видання науково-практичного коментаря 
до Закону України «Про державну службу». докладніше 

 

26.06.2017 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». докладніше 

 

29.06.2017 

 Відбулося спільне виїзне засідання Комітету з питань промислової політики та 
підприємництва і Комітету з питань транспорту. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування розглянув проект Постанови Верховної Ради про Основні напрями 
бюджетної політики на 2018-2020 роки. докладніше 
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Парламент і Уряд працюють, забезпечуючи 
стабільність у державі, економічне зростання,  

безпеку в країні 
 

 
 

 
01.06.2017 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зустрівся у 
четвер, 1 червня 2017 р., з послами держав-членів Великої сімки, 
акредитованих в Україні. Про це повідомляє прес-служба Апарату 
Верховної Ради України. 

 
А.Парубій подякував усім країнам за отримання Україною безвізу, «до якого 

доклались всі учасники Великої сімки», за підтримку ініціативи щодо призначення 
Спеціального представника Великої сімки з питань реформ в Україні та за позитивну оцінку 
Великою сімкою прогресу України на шляху реформ. «Отримання безвізу для України - 
велика подія, - сказав він. - Це рішення має не лише технічне значення – перетин кордонів, а 
й має велике символічне значення, бо кожний, хто стояв на Майдані, виступав, перш за все, 
за повернення до європейської сім’ї європейських народів». Голова Верховної Ради України 
поінформував представників дипломатичних установ про події останніх місяців на Сході 
України, які продемонстрували, що «Москва виключно ігнорує усі міжнародні домовленості, 
у тому числі і Мінські угоди». «Останні місяці засвідчили зростаючу ескалацію конфлікту і 
військових дій російських найманців. Найбільш болючим є те, що під час цих атак гинуть 
мирні жителі», - наголосив А.Парубій і нагадав, що 13 травня російський снаряд обірвав 
життя чотирьох мирних жителів, а 27 травня внаслідок обстрілу було поранено вісім 
цивільних осіб. Також, повідомив він, дуже негативним сигналом було рішення Москви про 
легалізацію псевдо-документів так званих терористичних організацій ЛНР та ДНР, кожен 
гуманітарний конвой призводив до ескалації бойових дій на Сході України. Водночас, 
А.Парубій підкреслив, що Україна була і залишається відданою мирному врегулюванню 
конфлікту. «Ми твердо стоїмо на позиції, що мають бути виконані безпекові аспекти, а вже 
потім інші рішення», - сказав він. Голова Верховної Ради України, розповідаючи про 
реформи в Україні, зазначив, що багато сфер потребують реформування, у тому числі 
судова і сфера боротьби з корупцією, але головне завдання парламенту, як стабілізуючої 
функції в Українській державі, Верховна Рада виконує. Учасники зустрічі обмінялись 
думками щодо найважливіших рішень, які потребують законодавчого врегулювання. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Важливо донести до світової спільноти, що сьогодні Україна  
реформується не тільки в безпековому секторі 

15.06.2017 
Важливо донести до світової спільноти, що сьогодні Україна 

реформується не тільки в безпековому секторі, що є очевидним фактом, - 
реформи відбуваються у всіх сферах життя країни. Про це заявив Голова 
Верховної Ради України. 

«До світової спільноти важливо донести розуміння того, що в Україні відбувається 
не тільки конфлікт між Росією і Україною, а те, що путінська Росія стала глобальною 
загрозою для всього вільного і цивілізованого світу», - заявив Голова Верховної Ради 
України А.Парубій, виступаючи з доповіддю на конференції «US-UA Working Group Yearly 
Summit V: Providing Ukraine with an Annual Report Card» в рамках візиту до Сполучених 
Штатів Америки. Спікер Українського Парламенту, звертаючись до присутніх, подякував 
всьому «американському народові за неоціненну допомогу у війні України за свою 
незалежність, за сотні врятованих життів». За словами А.Парубія, через російську агресію «в 
Європі вперше після Другої світової війни зруйновано режим недоторканості кордонів, 
відбулася пряма анексія території незалежної Української держави, зневажено Заключний 
Гельсінський акт, Україна і українці опинились на передовій захисту світової цивілізації та 
демократії». У своїй доповіді Глава Українського Парламенту зупинився на найбільш 
актуальних питаннях, зокрема, - пришвидшенні інтеграції України до НАТО, до світової 
системи безпеки. Символічно і важливо, сказав він, що восьмого червня цього року на 
законодавчому рівні Україна офіційно закріпила курс на членство в НАТО: «Для України це  
в першу чергу цивілізаційний вибір, оскільки символізує прозору економіку, дотримання 
прав і свобод, громадянське суспільство, боєздатну ефективну армію. І на цьому шляху нам 
потрібна консолідована підтримка демократичного світу». А.Парубій повідомив, що 
перебуваючи в США, він запропонував підписати двосторонню безпекову угоду між 
Україною та США, яка стане важливим етапом на шляху до НАТО. «Сподіваюсь, що зможемо 
вийти на позитивне рішення щодо цього питання. Це особливо важливо на шляху 
реформування української армії», - сказав він. 

 

Читати повністю >>> 
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ВР рассмотрит представления о снятии  
неприкосновенности с 6 депутатов 

30.06.2017 
Представления поданны Генеральной прокуратурой Украины. Как 

передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секрктарь ГПУ Лариса Сарган 
в эфире телеканала " 112 Украина ". 

"Регламентный комитет уже определился с датами рассмотрения представлений, 
это с понедельника по пятницу ежедневно. В понедельник в 12:00 первое заседание 
регламентного комитета, вторник-пятница в 10:00. Мы планируем, что все 6 
представлений, которые мы передали в ВРУ будут рассмотрены в эти дни. Четверг и 
пятница - это дни, отведенные для дела Полякова и Розенблатта, в понедельник, вторник и 
среду с учетом того, что еще добавилось представление на Михаила Добкина, я думаю, что в 
один из дней также будет рассмотрено это представление", - сказала она. Напомним, 21 
июня генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представление на снятие 
неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция 
Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима 
Полякова (оба - фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока 
Петра Порошенко"). В четвер, 29 июня, Луценко также внес в Раду представление на снятие 
депутатской неприкосновенности с Добкина ("Оппозиционный блок"). 
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Україна буде в НАТО та Євросоюзі. Ніхто, ніщо і  
ніколи нас не зупинить 

 

 
 10.06.2017 

Президент впевнений, що Україна стане членом 
Північноатлантичного Альянсу та приєднається до Європейського 
Союзу. «Вірю - Україна буде в НАТО. Україна буде в Європейському 
Союзі. Ніхто, ніщо і ніколи нас не зупинить»,  - сказав Петро 
Порошенко на церемонії запуску «таймера безвізу». 

 
 «Одне ціле - Європа, Євросоюз і наша фантастична держава Україна», - переконаний 

Президент. Він наголосив, що «запровадження безвізового режиму - це не завершення, а 
потужне продовження реформ». Глава Представництва ЄС в Україні Хьюґ Мінгареллі 
привітав усіх присутніх з початком дії безвізового режиму. Він зазначив, що три роки тому 
українці зробили свій європейський вибір і сьогодні відбувається «перше конкретне і 
реальне підтвердження цього європейського вибору». «Ви будете мати можливість вільних 
подорожей без будь-яких візових вимог до 33 країн Західної Європи», - сказав Хьюґ 
Мінгареллі та висловив впевненість, що це поглибить інтеграцію України до країн ЄС та 
створить можливості для активних контактів у сферах культури, освіти, наукових 
досліджень і відкриє нові бізнесові можливості для українців. «Це найкращий спосіб 
активізувати відносини між ЄС та такою великою європейською країною, якою є Україна», - 
підкреслив Посол і назвав безвізовий режим «лише першим кроком». Відзначимо, 
Президент України прийняв вірчі грамоти у послів іноземних держав (за сумісництвом): 
Республіки Руанда – Ігоря Цезаря, Республіки Сенегал – Амаду Дабо, Демократичної 
Соціалістичної Республіки Шри-Ланка – Пакіра Мохідіна Амзи, та Федеративної 
Демократичної Республіки Ефіопія – Кума Демекса Токона. У ході розмови з Главою 
дипломатичної місії Республіки Руанда  обговорили питання активізації політичного 
діалогу між двома державами, а також перспективи розвитку співробітництва в 
торговельно-економічній сфері. Окрему увагу було приділено співпраці в освітній галузі. 
Під час бесіди з Послом Республіки Сенегал було відзначено важливість більш тісного 
співробітництва між Україною та Сенегалом у рамках міжнародних організацій, 
нарощування двостороннього торговельно-економічного та військово-технічного 
співробітництва. Під час зустрічі з Послом Демократичної Соціалістичної Республіки Шри-
Ланка в Україні Глава держави відзначив суттєве зростання товарообігу між двома 
державами. У цьому контексті підкреслено актуальність започаткування діяльності 
Спільної міжурядової українсько-ланкійської комісії з торговельно-економічного 
співробітництва. Під час зустрічі з Послом Ефіопії було обговорено питання подальшого 
розвитку торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва, а також 
взаємодії між Україною та Ефіопією у рамках непостійного членства в Раді Безпеки ООН. 
Президент позитивно оцінив рішення керівництва держав, які представляють Глави 
дипломатичних місій, остаточно відмовитися від практики призначення  Надзвичайних і 
Повноважних Послів в Україні за сумісництвом з резиденцією у Російській Федерації. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Влітку очікується низка важливих візитів до Києва представників  
Адміністрації США та очільників НАТО і ООН  

25.06.2017 
Найближчим часом Україну з візитами відвідає низка лідерів 

міжнародних організацій та урядовців США, повідомив Президент Петро 
Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам. 

«Ми чекаємо вже в липні візит Державного секретаря США Рекса Тіллерсона у Київ, 
де також будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні. Ми чекаємо візит 
Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша, ми чекаємо візит Генерального секретаря 
НАТО Єнса Столтенберга, який також відбудеться в липні», - сказав Глава держави. Також у 
липні в столиці нашої держави відбудеться Самміт «Україна-ЄС» за участі керівництва 
Євросоюзу, додав Петро Порошенко. «В липні процедуру ратифікації (Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС - ред.) буде вже завершено. Не залишилось вже жодних політичних рішень. І на 
Саміті «Україна-ЄС», який відбудеться в липні, ми будемо святкувати завершення 
ратифікації і з 1 вересня ця надзвичайно важлива стратегічна Угода з ЄС вступить в дію», - 
констатував він. Крім того, досягнуто домовленості про візит в Україну у серпні Міністра 
енергетики США Ріка Перрі, а у найближчі місяці очікується візит Міністра оброни США 
Джеймса Меттіса. Загалом, констатував Президент, Україна останнім часом має дуже високу 
дипломатичну активність. Лише цього тижня він відвідав США та Брюссель, а вже у 
понеділок відвідає Францію, де відбудуться дуже важливі переговори з Президентом 
Еммануелем Макроном. «Ця активність є надзвичайно велика і це дозволяє нам і тримати 
солідарність, і забезпечувати економічну співпрацю, підтримку реформ і покращення 
інвестиційного клімату», - констатував Петро Порошенко. Він також підкреслив, що під час 
візиту до Брюсселя,  керівництво Євросоюзу продемонструвало, що не просто вивчає 
українську мову, а дуже добре нею володіє. «Це, можливо, вперше, коли Україна почала 
відігравати дуже важливу роль у порядку денному ЄС. Це яскраве підтвердження, що багато 
років після того, як країна була об’єктом зовнішньої політики, Україна дійсно впливає на 
ключові зовнішньополітичні рішення світу», - резюмував Глава держави. Нагадаємо, Угода 
про асоціацію України з Європейським Союзом почне працювати у повному обсязі вже з 1 
вересня цього року. Про це Президент Петро Порошенко повідомив у заяві для 
представників ЗМІ по завершенні зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом 
Туском. «Дуже важливо, що лідери європейських держав, Президент Європейського Союзу і 
президент Європейської комісії зробили все можливе для того, щоб вступ в дію і 
завершення ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС нарешті відбувся. Це відбувається 
саме в цей день і з 1 вересня Угода про асоціацію розпочинає працювати у повному обсязі», - 
сказав Глава держави. Петро Порошенко зазначив, що нині Україна працює над тим, аби 
запроваджуючи зміни наздогнати у розвитку країни, котрі раніше попрощалися із СРСР і 
запевнив, що й надалі Українська держава дотримуватиметься цього напрямку. «Це 
історичні дні для України, коли після отримання безвізового режиму ми кажемо останнє 
«прощавай» Радянському Союзу та Російській імперії. Польща, країни Балтії, інші країни 
Східної Європи зробили це 20-25 років тому і ми зараз робимо все можливе, щоб 
впровадити реформи, на які ви витратили десятки років, у дуже короткий проміжок часу з 
вашою надзвичайно цінною допомогою та досвідом», - наголосив Президент. 

 

Читати повністю >>> 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Прем'єр-міністр: П'ять ключових урядових 
реформ за рік змінять Україну 

 

 
16.06.2017 

П'ять ключових реформ, які Уряд прагне провести за 
підтримки Президента та Парламенту, а саме – пенсійна, земельна, 
освітня, медична реформи та приватизація, здатні змінити країну, 
підсилити економіку та відновити соціальну справедливість за дуже 
короткий проміжок часу.  

 
"Перед нами стоїть завдання забезпечити економічне зростання країни, зробити 

низку важливих реформ, і Уряд зараз визначив їх: пенсійна реформа, реформа державної 
власності, земельна і дві секторальні реформи – освіти, охорони здоров'я. П'ять позицій, які 
можуть забезпечити нам зовсім іншу економічну ситуацію в країні, відновити соціальну 
справедливість, забезпечити стійкий економічний ріст", – наголосив Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман під час зустрічі з стипендіатами програм "Завтра.UA" та 
"Всесвітні студії" у рамках 10-го Щорічного молодіжного форуму освітніх програм. Він 
переконаний – після швидкого прийняття цих рішень за підтримки Президента та  
українського Парламенту "за рік наша країна абсолютно зміниться". Володимир Гройсман 
зауважив, що упродовж багатьох років незалежності у країні завжди не вистачало глибини 
розуміння, яким чином проводити зміни у різних сферах життя. Але зараз накопичено 
необхідний досвід, і Уряд  має рішення, що приведуть країну до змін. "Правильна зміна 
системи усередині країни приведе нас до успіху, відкриє усі можливості для розвитку нашої 
країни", – сказав Володимир Гройсман.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Уряд створює Раду з розвитку інновацій для підтримки науки  
та модернізації реального сектору економіки 

21.06.2017 
Кабінет Міністрів ініціює створення Ради з розвитку інновацій, 

завдання якої – підтримка науки та реалізація різних проектів у 
реальному секторі економіки. Про це повідомив Прем’єр України під час 
зустрічі з діловими колами. 

 Участь у зустрічі також взяли Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, 
Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, перший заступник Міністра фінансів 
України Оксана Маркарова. "Настав той час, коли ми маємо приділити більш значної уваги 
інноваціям, підтримці української національної науки і створити модель, де ми би могли її 
надбання перетворювати у реальний український продукт. Ми говоримо про те, щоби 
створити Раду з інновацій для того, щоб ми могли чітко визначатися щодо підтримки 
науки, створення необхідних умов для впровадження в нашу економіку кращих 
інноваційних ідей і найголовніше - щоб ми могли об'єднати те, що маємо сьогодні, і 
впроваджувати у життя", – сказав Володимир Гройсман. Він підкреслив, що Україна має 
значний науковий, інтелектуальний потенціал, який потребує умов для розвитку. Саме 
тому вже зараз важливо зупинити відтік кадрів за кордон і дати їм можливість реалізувати 
свої ідеї в Україні – в першу чергу в реальному секторі. В цьому контексті Глава Уряду 
додав, що потрібно "перейти від звичного утримання закладів освіти" до створення 
інноваційних продуктів та інвестування в інновації, формування  технологічних парків, 
підвищення конкурентоздатності вітчизняної науки та економіки. А це сприятиме переходу 
від її сировинного типу до економіки доданої вартості всередині держави. "Рада з розвитку 
інновацій не має бути черговим проектом. Я би хотів створити дієвий механізм для 
формування системи. Коли ми створимо умови для розвитку інновацій, їх практичного 
впровадження, це все буде працювати системно", – наголосив Глава Уряду. 

 

Читати повністю >>> 
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В.ГРОЙСМАН 

 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА 

 
Мінсоцполітики: Пенсійна реформа  

стосується кожного 
09.06.2017 

Колапс існуючої пенсійної системи вимагає впровадження 
стратегічних, прагматично виважених та результативних змін для 
забезпечення її збалансованості та функціонування. 

Розбалансованість пенсійної системи призвела до тотального зубожіння пенсіонерів, 
втрати довіри громадян до власної держави та до катастрофічного рівня дефіциту 
Пенсійного фонду, який у 2016 році складав 145 мільярдів гривень (або шість відсотків 
ВВП). Це більше, ніж ми витрачаємо на власну оборону – що є просто неприпустимим в той 
час, коли країна воює. Вихід із ситуації лише один – проведення пенсійної реформи. В 
умовах, за яких українські пенсіонери опинились на межі виживання, метою пенсійної 
реформи є відновлення  соціальної справедливості пенсійного забезпечення та 
диференціації пенсії у прямій залежності  від тривалості стажу та рівня заробітку людини. 
Наступним етапом на цьому шляху стане осучаснення пенсій для сьогоднішніх пенсіонерів. 
Останнє таке осучаснення проводилося ще у 2012 році, за параметрами 2007 року. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
 

Мінекономрозвитку: У Донецькій області почне працювати  
Центральна закупівельна організація 

14.06.2017 
Кабінет Міністрів 14 червня ухвалив постанову “Про проведення 

експерименту з організації діяльності центральної закупівельної організації 
на території Донецької області”. 

Внаслідок воєнних дій на Сході України інфраструктура Донецької області потребує 
відновлення: проведення будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів зруйнованих 
та пошкоджених об’єктів. Щоб зробити ефективність закупівлі цих послуг максимальною, 
Мінекономіки запропонувало реалізацію пілотного проекту щодо діяльності Центральної 
закупівельної організації (ЦЗО) саме у Донецькій обл. Виконавцем визначається Установа 
“Донецька агенція регіонального розвитку”. ЦЗО організовує закупівлі за рамковими 
угодами в інтересах державних замовників. Для цього ЦЗО отримує від закупівельників, 
виключно на добровільних засадах, замовлення на проведення закупівель, об’єднує типові 
замовлення у великі тендери і кваліфіковано організовує закупівлі. Такий підхід дозволяє 
значно зменшити навантаження на тендерні комітети органів влади та досягти так званої 
економії  масштабу. В травні закупівлі ЦЗО через Prozorro заощадило державі 399 304,19 
грн, що складає 17,01% від очікуваної вартості лотів по торгах, які вже відбулися. 
Найбільшої економії вдалося досягти на закупівлі для Міністерства охорони здоров’я.. 

 

Читати повністю >>> 
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Мінрегіон запрошує експертів до  
Офісу підтримки реформ 

29.06.2017 
Запрошуємо енергійних, амбітних фахівців увійти в європейську 

команду Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні. Про це 
повідомляє прес-центр Мінрегіону.  

Наша команда – це комунікаційний, експертний центр, який просуває у галузі та в 
Україні реформи. Офіс координуватиме реформи Мінрегіону у трьох напрямках: у системі 
ЖКГ, у будівельній галузі та в апараті Міністерства. Ми визначатимемо стратегію реформ, 
будемо збагачувати її нашими енергією, знаннями й досвідом. Ми працюємо за 
інноваційними міжнародними практиками, але готові враховувати українські реалії й 
особливості. Ми запропонуємо професійній спільноті маршрутну карту Мінрегіону із 
запровадження реформ. Готові забезпечити юридичну, аналітичну та комунікаційну 
підтримку змін, які генерує  Міністерство. Для здійснення таких масштабних завдань нам 
потрібні фахівці, заряджені на позитивний результат і успіх. Які прагнуть вдосконалення і 
не бояться викликів. Запрошуємо до нашої команди усіх, хто бачить себе двигуном реформ. 
Хто готовий визначати суспільний мейнстрім, а не споживати вторинність. Хто звик 
визначати власний маршрут, а не плисти за течією. В Офісі відкрито вісім вакансій із 
європейським рівнем оплати праці. Запрошуємо усіх бажаючих спробувати власні сили!  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінрегіону 
 

При Міністерстві закордонних справ буде створено  
Український інститут 

29.06.2017 
Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства 

закордонних справ щодо створення Українського інституту – інституції з 
презентації України за кордоном. 

Публічна та культурна дипломатія як складові «м’якої сили» держави стають дедалі 
важливішим інструментом державної політики України у реалізації пріоритетних 
зовнішньополітичних завдань, зміцненні національної безпеки, формуванні позитивного 
міжнародного іміджу нашої держави та її інтеграції у європейський простір. Важливим 
кроком для захисту інтересів нашої держави та формування позитивного іміджу України за 
кордоном є створення у сфері управління МЗС державної установи «Український інститут». 
На Інститут також будуть покладені такі завдання, як презентація та просування іміджу 
України у світі, сприяння міжнародним обмінам та інтеграції України у світовий 
культурний контекст, популяризація української мови та культурного продукту за 
кордоном, поширення за кордоном інформації про науковий, освітній та туристичний 
потенціал нашої держави тощо. Мета створення Інституту – розуміння сучасної України і 
зростання довіри до України у міжнародному інтелектуальному і культурному середовищі.. 
Інститут буде афілійованою з МЗС установою, яка, проте, буде самостійною у визначенні 
змістовного наповнення роботи інституції. Натомість контроль за роботою Українського 
інституту, а також визначення засад та пріоритетів здійснюватиме Наглядова рада. 
Фінансуватися Інститут буде з державного бюджету, а також за рахунок благодійних 
внесків та донорської допомоги. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 
 

 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 
Рахункова палата звітувала про  

свою діяльність  
26.06.2017 

Представлено Звіт про діяльність Рахункової палати за 2016 рік та 
Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про Державний 
бюджет України на 2017 рік у І кварталі розглянув. 

Звіт Рахункової палати представив народним обранцям Голова інституції Роман 
Магута. «У звітному періоді Рахунковою палатою здійснено 644 контрольно-аналітичні та 
експертні заходи, за результатами яких підготовлено 96 звітів, перевірено 644 об'єкти, 
обсяг перевірених Рахунковою палатою державних коштів становив понад 314 млрд. 
гривень», - повідомив Роман Магута. Голова Рахункової палати говорив про виявлені у ході 
перевірок порушення бюджетного законодавства, неефективного використання коштів 
державного бюджету та державних цільових фондів, а також про недоліки при 
адмініструванні доходів державного бюджету. Також він повідомив, що за наслідками 
проведення аудитів палатою направлені до вищих органів законодавчої і виконавчої влади, 
установ, організацій, підприємств 498 документів (звітів, рішень, інформацій, актів та 
листів) для відповідного реагування, усунення виявлених порушень та відшкодування 
втрат і збитків, заподіяних державному бюджету. 12 матеріалів були передані до 
Генеральної прокуратури і 9 з них, органами прокуратури приєднано до матеріалів 
кримінальних проваджень. Підсумовуючи наведену інформацію Роман Магута визначив 
ряд завдань і заходів щодо подальшої діяльності установи. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Управління інформаційної політики РПУ 
 

Державні аудитори попередили про порушення законодавства та  
неефективні витрати на суму 1,7 млрд грн. 

27.06.2017 
Про незаконне та неефективне витрачання державних ресурсів на 

суму понад 1,7 млрд грн попередили керівників підприємств державні 
аудитори за 5 місяців 2017 року. 

Протягом січня – травня 2017 р. державні аудитори під час проведення державного 
фінансового аудиту окремих господарських операцій на найбільших суб’єктах 
господарювання державного сектору економіки попередили про порушення законодавства 
та неефективні витрати на стадії прийняття управлінських рішень на суму 1,7 млрд грн. 
Окрім того, вони виявили випадки раніше прийнятих рішень, виконання яких призвело до 
втрат та неефективного використання державних коштів на суму майже 136 млн грн. Серед 
виявлених порушень найбільш поширеними були: ненарахування суб’єктами 
господарювання штрафних санкцій за порушення контрагентами господарських 
зобов’язань; оплата суб’єктами господарювання завищених обсягів виконаних робіт та 
наданих послуг. Непоодинокими є факти недотримання суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки вимог законодавства у сфері здійснення державних 
закупівель. Завдяки рекомендаціям та застереженням державних аудиторів, наданим 
протягом перших п’яти місяців 2017 року, об’єкти контролю не допустили незаконного та 
неефективного витрачання державних ресурсів на загальну суму 885,9 млн грн. Також 
протягом цього періоду за результатами розгляду рекомендацій державних аудиторів 
відмінено конкурсні торги на загальну суму 47,9 млн грн. Загалом Держаудитслужба 
здійснює державний фінансовий аудит окремих господарських операцій на 41 об’єкті 
державної власності (23 з яких – відокремлені структурні підрозділи), що мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки держави.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Державної аудиторської служби України 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РНБО 
 

 
 

О.Турчинов: Подальше звільнення окупованих територій 
 в межах формату АТО – неможливе 

13.06.2017 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України 

Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити 
антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту 
країни від гібридної війни, яку веде проти нас РФ. 

 

«Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки, і переросли як за 
тривалістю, так і за масштабами формат АТО. Водночас потрібно зазначити, що 
антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми 
зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також 
звільнили значну частину окупованої території України. Водночас настав час перейти до 
нового формату захисту країни», - сказав О. Турчинов в ексклюзивному інтерв'ю агентству 
«Інтерфакс-Україна». За його словами, чинне українське законодавство передбачає два 
основних випадки, коли дозволяється бойове застосування Збройних Сил - оголошення 
війни і антитерористичної операції. «Незважаючи на поширену думку, згідно з нашим 
законодавством, введення воєнного стану передбачає лише наявність особливого 
правового режиму в країні або в окремих регіонах, і не надає автоматичного права на 
використання Збройних Сил та інших військових формувань» - пояснив Секретар РНБО 
України, додавши, що законодавство формувалося на основі уявлень ХХ ст. про класичну 
війну, і не враховує необхідність протистояти гібридній агресії, яку веде проти нас РФ. 
Тому, за його словами, настав час визначити новий формат, який дозволить ефективно 
захистити Україну від гібридних методів війни, що застосовуються Росією проти нас. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру РНБО України 
 

 
О.ТУРЧИНОВ 

 

 СУДОВА СИСТЕМА 
 

Банковая поддержала создание  
Антикоррупционного суда 

 

12.06.2017 
У президента поддерживают идею создания Антикоррупционного 

суда: дело за Верховной Радой, которая должна рассмотреть этот вопрос. Об 
этом говорится в ответе пресс-службы Банковой. 

"Вопрос создания Антикоррупционного суда является очень важным этапом 
судебной реформы, которая ведет к созданию модели функционирования судебной власти, 
которая бы удовлетворила общественный запрос на справедливый суд", - пишут из АП. По 
данным Банковой, еще в июле прошлого года президент подписал новую редакцию закона 
о судоустройстве и статусе судей, который позволит реализовать принятые парламентом 
изменения в Конституцию в части правосудия. Этим документом предусмотрено создание 
Высшего антикоррупционного суда. "Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится 
законопроект об антикоррупционных судах", - добавили в администрации. Отметим, 
Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда 
дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет. 
Напомним, Ю.Луценко считает, что специализированная палата при существующем 
общекриминальном суде будет эффективнее отдельного антикоррупционного суда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

Парламент підтримав проект змін до процесуального 
 законодавства у першому читанні 

20.06.2017 

Верховна Рада України 253 голосами «За» ухвалила у першому читанні 
проект Закону України № 6232, розроблений Радою з питань судової реформи 
при Президентові України. 

Законопроект визначає справедливість, ефективність та своєчасність судового 
розгляду як превалююче завдання суду, встановлює розширення способів судового захисту 
та засобів доказування, передбачає дієві механізми забезпечення позову та доказів. Проект 
№ 6232 передбачає чіткі правила розмежування юрисдикції між судами за предметним 
критерієм (замість існуючого сьогодні суб’єктного критерію). Законопроектом передбачене 
поступове запровадження «електронного суду», зокрема учасникам справи та суду 
надається можливість вчиняти всі процесуальні дії через засоби електронного зв'язку з 
відповідними механізмами ідентифікації та безпеки, учасникам справи забезпечуються 
можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи 
свого житлового або робочого приміщення. Для прискорення розгляду нескладних та менш 
значних справ законопроектом передбачене наказне (для неоспорюваної заборгованості) і 
спрощене позовне провадження. Забезпечуються ефективна компенсація судових витрат: 
кодексами встановлюється презумпція повної компенсації всіх витрат, пов’язаних із 
судовим розглядом справи та підготовкою до нього, чіткий порядок доказування розміру 
судових витрат та їх ефективного розподілу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Повне перезавантаження Верховного Суду України – забезпечить  
незалежність і неупередженість права 

28.06.2017 
Початок роботи найвищого суду у оновленій системі судоустрою 

України – першочергове завдання на найближчий період, наголошує 
Президент Петро Порошенко.  

Однак, для успішного завершення реформи правосуддя та перезавантаження судової 
гілки влади необхідне ухвалення низки наступних кроків, забезпечення яких має здійснити 
Верховна Рада. «Днями завершується конкурс до Верховного Суду, який для успішної 
діяльності потребуватиме не лише те, що ми вже зараз маємо. Але він потребує нових 
процесуальних норм і правил. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом Верховна Рада 
прийме у другому читанні відповідні законопроекти і ми будемо мати повне 
перезавантаження Верховного Суду України, який забезпечить незалежність і 
неупередженість права», - підкреслив Петро Порошенко. «Старт роботи найвищого суду в 
системі судоустрою є нашим головним пріоритетом на наступні тижні і місяці», - також 
наголосив Президент. Глава держави нагадав, що задля забезпечення відновлення 
правосуддя, верховенства права та впровадження європейських стандартів рік тому було 
започатковано глибинну реформу. «Минулого року я запропонував Верховній Раді внести 
зміни до Конституції для забезпечення відновлення правосуддя. Я дуже дякую 
парламентським колегам за те, що мої пропозиції були підтримані», -  сказав Порошенко. 
Президент зауважив, що саме завдяки змінам було проведено відкритий конкурс до 
Верховного Суду, під час якого кандидати у прямому ефірі підтверджували свою 
професійність, проходили випробування на детекторі брехні … 

 

Читати повністю >>> 
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 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 
 

Александра Ефремова оставили под стражей  
еще на два месяца 

 

 
14.06.2017 

На днях Старобельский районный суд Луганской области 
удовлетворил очередное ходатайство прокуроров и еще на два 
месяца - до 6 августа - оставил Александра Ефремова под стражей. Об 
этом сообщает портал fakty.ua  

 
Таким образом, суд удовлетворил очередное ходатайство прокуроров, которые 

утверждают, что на свободе бывший лидер фракции Партии регионов, который уже 11 
месяцев находится в СИЗО, может оказать давление на свидетелей или сбежать за границу. 
Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня. Напомним, что Александра 
Ефремова задержали 30 июля 2016 г. в аэропорту «Борисполь». ГПУ инкриминирует ему 
организацию и пособничество захвата Луганской областной госадминистрации и здания 
регионального управления СБУ. Кроме того, бывшего «регионала» подозревают в 
совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, поддержке 
террористической организации «ЛНР» и государственной измене. Защита Александра 
Ефремова утверждает, что до сих пор в суде по делу Ефремова не предъявили ни одного 
доказательства его вины. В частности, адвокат Андрей Смирнов в комментарии Луганской 
областной телерадиокомпании сообщил, что на судебном заседании свидетели рассказали, 
что изначально захват здания Управления СБУ в Луганске не планировался, а произошел 
стихийно из-за полного бездействия милиции и ее областного руководства. Ранее 
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия достаточно доказательств вины 
Ефремова: «Это едва ли не первый и единственный за все время моей работы фигурант, к 
которому у меня резко негативное отношение. Этот человек открыл двери войне в нашей 
стране, я в этом уверен. Это не мои эмоции, публикации или лозунги, это доказательства, 
которые предоставили следствию разные люди». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fakty.ua 
 

 Бывшему главному налоговику Клименко  
объявлено подозрение 

14.06.2017 
Прокуратура заочно сообщила экс-министру доходов и сборов 

Александру Клименко о подозрении в создании и участии в 
преступной организации и злоупотреблении служебным 
положением. 

«Находясь в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину экс-миндоху 
Клименко А.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной 
организации и злоупотребления служебным положением)», - написал на своей странице 
Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос. «Сообщение о подозрении 
направлено Клименко А.В. способом, предусмотренным УПК Украины», - добавил Матиос. 
«Как сказал бы в таком случае Ляшко: «Украла Скотиняка 96 миллиардов человеческих 
денег». Подтверждаю - Клименко энд компани (и те, что вертолетами уже «прилетели «, и 
те, что в придорожных мотелях в Белгородской области РФ от страха спиваются, и те, что 
по норам прячутся) действительно обоснованно подозреваются в нанесении ущерба 
государству на сумму 96 миллиардов гривен (при курсе $ в то время 8 грн.)», - отметил он. 
«Но мы идем за ними. В одном темпе. Бесстрастно и неотвратимо. Для одевания на их 
рученьки украинских бус – заслуженных наручников», - добавил Матиос. Как известно, 24 
мая глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция собрала доказательства, что налоговая 
служба при руководстве Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за 
непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен. В тот же день 
правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в 
рамках одномоментной антикоррупционной операции. По словам военного прокурора 
Анатолия Матиоса, в настоящее время обыски проводятся в отношении руководства 
налоговых администраций ряда областей, «по месту нахождения всех налоговых площадок, 
куда загоняли предприятия реального сектора экономики». Он сообщил, что ожидается 
прибытие вертолетов с задержанными с востока и юга страны, после чего они будут 
доставлены в Генпрокуратуру для сообщения о подозрении. Матиос подчеркнул, что это 
только «первая волна задержаний». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavpost.ua 
 

 Обвинительный акт: Янукович вступил в  
преступный сговор с Путиным 

29.06.2017 

Прокуратура обвиняет беглого экс-диктатора Виктора 
Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и 
ведении агрессивных военных действий на территории Украины.  

 
Об этом говорится в обвинительном акте, который прокуроры зачитывают в 

судебном заседании в четверг, передает Украинская правда. Согласно тексту обвинения, 
сразу после прибытия Януковича в Российскую Федерацию в конце февраля 2014 года - экс-
президент вступил в сговор с властями России для получения преференций и дальнейшего 
проживания на территории России. Так, Россия использовала Януковича как якобы 
действующего президента Украины для легимитизации присутствия российских войск в 
Украине и оккупации части украинской территории. Это было сделано из-за составления и 
направления 1 марта 2014 Януковичем письма президенту России и Совету Федерации о 
призыве ввода российских войск в Украину. Так же Янукович поддержал обращение Сергея 
Аксенова о "предоставлении помощи крымчанам" к Владимиру Путину. "Умышленное и 
противоправными действиями Янукович предоставил иностранному государству помощь 
против своего государства, а также способствовал ведению агрессивной войны", - отметил 
прокурор. Общие убытки, которые Украина получила за действия экс-президента - 1 трлн  
800 млрд 352 млн грн. Ранее сегодня сообщалось, что суд принял решение о заочном 
осуждении беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Следующее заседание суда - 6 июля 
в 10:00 - начнется с рассмотрения письменных доказательств.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам news.liga.net 
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 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 

Молодіжні ради восьми міст України підписали 
меморандум із співпраці 

 

13.06.2017 
Молодіжні ради восьми міст України, серед яких і Дніпро, підписали 

меморандум із співпраці. Підписання пройшло в рамках Генеральної 
Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи. 

Учасники Молодіжного засідання заявили про створення платформи для обміну 
досвідом, знаннями, делегаціями в сфері культури. Підписалися представники Дніпра, 
Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Луцька та Ужгорода. Нагадаємо, цього року 
до Харкова прибули делегації з 13 європейських міст: Альтьоттінга (Німеччина), Берліна 
(Німеччина), Стамбула (Туреччина), Варшави (Польща), Вюрцбурга (Німеччина), Гдині 
(Польща), Дармштадта (Німеччина), Катовіце (Польща), Клайпеди (Литва), Мюльхайм 
(Німеччина), Нюрнберга (Німеччина), Ченстохової (Польща), Шварценбека (Німеччина). 
Також в асамблеї беруть участь делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи та 
делегати Молодіжних рад з семи міст України: Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, 
Миколаєва, Луцька та Ужгорода. Програмою Генеральної Асамблеї передбачений звіт 
Геннадія Кернеса про головування міста Харкова в Асоціації в 2015-2016 роках, прийняття 
офіційної емблеми Асоціації, вибори президії Асоціації, вибори президента і віце-
президента Асоціації на 2017-2018 роки. Асоціація міст-володарів Призу Європи була 
заснована в місті Удіна (Італія) 25 березня 1984 року. Це добровільне об'єднання всіх міст, 
які були удостоєні Призу Європи. Мета створення асоціації полягає у встановленні більш 
тісних зв'язків між її членами, сприяння обміну інформацією та ініціювання дискусій серед 
міст-володарів Призу Європи. В Асоціацію входять понад 70 міст. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами dniprorada.gov.ua 
 

Відбулась офіційна церемонія нової ініціативи ЄС  
«Мери за Економічне Зростання» 

20.06.2017 
 В Київській міській державній адміністрації 20 червня була 

проведена офіційна церемонія для перших 20 українських міст-підписантів 
нової ініціативи ЄС «МЕРИ ЗА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ». 

Приєднавшись до Ініціативи, ограни місцевого самоврядування 20 територіальних 
громад з усієї країни добровільно прийняли на себе зобов’язання активно сприяти 
економічному розвитку та створенню нових робочих місць відповідно до найкращого 
європейського досвіду. Починаючи з цієї дати, вони стали офіційними членами професійної 
мережі місцевих органів влади в країнах Східного Партнерства (на сьогодні більш ніж 100 
учасників, і їх кількість зростає), що зобов’язались досягнути відчутних результатів в 
процесі економічного розвитку та створенні нових робочих місць протягом трьох років, 
користуючись при цьому підтримкою ЄС, що полягає в розбудові співробітництва, допомозі 
експертів, передачі знань та грантовій підтримці для муніципалітетів, які було відібрані на 
конкурсній основі. Пан Метью Буке, голова відділу “Грузія, Молдова, Інструмент Сусідства 
та Транскордонного Співробітництва”, Генеральний директорат з питань сусідства і 
ведення переговорів з розширення (DG NEAR), Європейська Комісія привітав нових членів 
Ініціативи «Мери за Економічне Зростання» та вручив очільникам місцевих громад 
сертифікатами, що підтверджують їх статус та зобов’язання. “Ефективні та дієві місцеві 
адміністрації відіграють важливу роль в процесі впровадження реальних змін на місцях. 
Таким чином, економіки стають більш стійкими, а умови життя громадян покращуються. 
Ми впевнені, що мери, які сьогодні зобов’язались виконувати цілі Ініціативи «Мери за 
Економічне Зростання» забезпечать стійкий розвиток та економічне зростання в своїх 
громадах. Це також включає створення нових робочих місць на місцевому рівні та 
покращене місцеве управління” – зауважив пан Буке.  

  

Перелік підписантів M4EG з України >>> 
 

За матеріалами np.pl.ua 
 

У Києві відзначили 25-річчя  
Асоціації міст України 

30.06.2017 
В п’ятницю, 30 червня ц.р., Мер Києва, голова Асоціації міст України 

Віталій Кличко відкрив урочисте засідання АМУ з нагоди 25-річчя 
організації. Про це повідомляє kiev.unian.ua 

«Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити ювілейну дату – 25 років Асоціації міст 
України. І сьогодні тут саме ті люди, завдяки яким наша Асоціація є потужною організацією, 
що відстоює права місцевого самоврядування. Передусім, це представники громад – членів 
Асоціації, а також наші ветерани – ті, хто розвивав Асоціацію, - зазначив Віталій Кличко. – 
Радий вітати у цьому залі Президента України, представників парламенту, уряду. А також – 
представників асоціацій місцевого самоврядування, міжнародних організацій - усіх, хто є 
нашими однодумцями та партнерами у справі  реформування та розвитку місцевого 
самоврядування», – зазначив мер Києва. В урочистому заході беруть участь близько 800 
представників громад – членів АМУ з усієї України, урядовці, представники парламенту. 
Відкрилося засідання виступом Президента України. Відзначимо, фінансова децентралізація 
і збільшення повноважень органів місцевого самоврядування впливають на підвищення 
довіри людей до діяльність міських голів. У 2015-му рейтинг мерів становив 12-14%. 
Натомість 2017 – сягнув 50%. Про це наголосив Віце-прем’єр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на заході з нагоди 25-річчя Асоціації. 
«Реформа децентралізації виявляє ефективних менеджерів, здатних дієво скористатися 
новими можливостями. Вони отримують додаткове фінансування, беруть на себе 
зобов’язання і відповідальність, і таким чином успішно працюють в інтересах власних 
громад», - підкреслив Геннадій Зубко. Він наголосив, що на рівні місцевого самоврядування 
впроваджено 22 муніципальні послуги. «Це щоденна, нелегка робота. Але завдяки цим 
зусиллям люди відчувають увагу і турботу місцевої влади. У вигляді якісних освітніх, 
медичних, транспортних чи комунальних послуг», - зауважив Г.Зубко. Нагадаємо, Уряд 
затвердив перший перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 р. 
Наразі затверджено 111 проектів на загальну суму понад 765,9 млн. грн. «Ці кошти ДФРР 
спрямовуються на такі івестпрограми  як розвиток спортивної інфраструктури (по квоті 
10%), будівництво та реконструкція соцоб’єктів, відновлення мостової інфраструктури, 
проведення термомодернізації тощо», - зазначив Зубко. … 

 

Читати повністю >>> 
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Відбулося 24-те засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО  
з оборонно-технічного співробітництва 

 

16.06.2017 
В Києві 15 червня відбулося 24-е засідання Спільної робочої групи 

Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (далі - СРГО) у 
рамках подальшого розвитку партнерства України з НАТО. 

Делегацію України очолив Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і 
України, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та 
експортного контролю Олег Гладковський, делегацію НАТО - заступник Генерального 
секретаря НАТО з оборонних інвестицій Каміль Грант. Під час засідання сторони 
обговорили співробітництво у сфері озброєнь за період з попереднього засідання СРГО та 
уточнили пріоритети і плани подальшої співпраці у рамках Дорожньої карти Україна-НАТО 
з оборонно-технічного співробітництва. Учасники заходу обговорили перебіг реалізації 
проектів у рамках Дорожньої карти, трастових фондів НАТО, спрямованих на підвищення 
спроможності Збройних Сил України та досягнення сумісності з Альянсом, питання 
розвитку співробітництва у форматі робочих груп Конференції національних директорів 
НАТО з озброєнь, реформування та розвитку національного оборонно-промислового 
комплексу, можливості підготовки фахівців з оборонно-технічного співробітництва для 
структур сектору безпеки і оборони тощо. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Парламент закріпив для 
України пріоритетність вступу до НАТО >>> 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

 
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Постійна делегація Верховної Ради України  
бере участь у літній сесії ПАРЄ 

 

27.06.2017 
Під час відкриття літньої сесії 26 червня Віце-президент Асамблеї 

А.Гутьєррес наголосив, що боротьба з тероризмом залишається актуальною 
проблемою, і всі країни мають співпрацювати, щоб знайти нові підходи та 
механізми для боротьби з тероризмом. 

На початку сесії було обрано двох Віце-президентів Парламентської Асамблеї: від 
Вірменії – Арпін Ховханісян та від Республіки Молдова –Валерія Гілецкі. Парламентарії 
ратифікували рішення, прийняте Бюро ПАРЄ 29 травня 2017 року щодо початку роботи 
органу, який буде досліджувати обвинувачення в корупції в межах Асамблеї і призначення 
членами цього органу колишнього Голову Європейського суду з прав людини Ніколаса 
Браца (Велика Британія); колишнього суддю, відповідального за розслідування справ, 
пов'язаних з тероризмом, Жан-Луї Брюгейра (Франція) та колишню суддю Європейського 
суду з прав людини Елізабет Фуру (Швеція). Цього дня також було презентовано звіт Бюро 
та Постійного комітету. Неодноразово підіймалося питання недовіри до Президента 
Асамблеї П.Аграмунта і необхідності його відставки. Член української делегації С.Соболєв 
відзначив, що останні три місяці були найважчими для Асамблеї через недовіру до 
Президента Асамблеї та до деяких лідерів політичних груп. "… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

 
Украина возглавила ОЧЭС  

до декабря 
29.06.2017 

Украина возглавила Организацию черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС). Об этом в четверг, 29 июня, говорится в сообщении 
Министерства иностранных дел Украины в Twitter аккаунте. 

«Сегодня Украина принимает председательство в ОЧЭС. Украинскую делегацию 
возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко. Вадим Пристайко на 
заседании Совета МИД ОЧЭС: экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало 
заложником российской агрессии. Председательство Украины в ОЧЭС пройдет под 
лозунгом: «К миру, стабильности и процветанию», - сообщает пресс-служба МИД. В свою 
очередь Пристайко озвучил приоритеты председательства Украины в ОЧЭС. Это поощрение 
многостороннего сотрудничества в области торговли и промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, науки и техники, сельского хозяйства, экологии, туризма и других 
сферах между Украиной и странами-партнерами. Организация черноморского 
экономического сотрудничества, ОЧЭС (Organization of Black Sea Economic Cooperation, 
BSEC) - межправительственная организация, объединяющая 12 государств, созданная для 
развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В 
ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, 
Румыния, Сербия, Турция и Украина. ОЧЭС была образована 25 июня 1992 года на саммите 
в Стамбуле (Турция). В этом году организация отмечает 25-летний юбилей. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Украину зовут присоединиться к 
средиземноморской конвенции о торговле >>>  

По материалам business.ua 
 

 ЄВРОПА 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

У Брюсселі відбулася перша частина дводенного засідання 
Комітету асоціації між Україною та ЄС 

 

30.06.2017 
В Брюсселі (Бельгія) 29 червня відбулася перша частина дводенного 

засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС. Про це повідомляє 
Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Українську делегацію на засіданні очолила директор Урядового офісу з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Ольга 
Стефанішина, а делегацію ЄС – Керуючий директор Європейської служби зовнішньої дії з 
питань Європи та Центральної Азії  Томас Мейр-Хартінг. Сторони обговорили питання 
політичного діалогу та проведення реформ, політичної асоціації  та розвитку останніх подій 
в Україні. Українська Сторона відзначила, що високо цінує непохитну підтримку ЄС у 
захисті територіальної цілісності та суверенітету України. Акцентовано на необхідності 
запровадження постійного моніторингового механізму дотримання прав людини в 
незаконно анексованих АР Крим та Севастополі. В свою чергу представники ЄС привітали 
успіхи України у сфері проведення антикорупційної реформи та реальні результати, що 
демонструють новостворені антикорупційні органи в контексті діяльності НАБУ та НАЗК. 
Під час обговорення питань енергетики розглядались аспекти оновленої Енергетичної 
стратегії України до 2035 р., Концепції Державної цільової економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу на період до 2025 року та модернізації газотранспортної 
системи України. Окремо висвітлено питання енергетичної диверсифікації України, яке 
стосувалось джерел та маршрутів постачання енергоресурсів. Значна увага була приділена 
співробітництву у сфері юстиції, свободи та безпеки. Сторони привітали запровадження ЄС 
у ніч з 10 на 11 червня безвізового режиму з Україною. …  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 
 ЄВРОПА 
 

Ганна Гопко провела зустріч з Генеральним Директором МЗС  
Великої Британії Філіпом Бартоном 

 

02.06.2017 
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч 

з Генеральним Директором МЗС Великої Британії з безпекових та 
консульських питань Філіпом Бартоном 

У зустрічі, яка відбулася 1 червня, взяла участь Надзвичайний та Повноважний 
Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. З української сторони участь взяли народні 
депутати Мустафа-Масі Найєм та Олексій Рябчин. Українська сторона подякувала ВБ за 
послідовну підтримку України у здійсненні реформ, модернізації української армії та 
економічній співпраці. Також наголосила на необхідності посилення тиску на РФ та 
протидії пропаганді. Представники Великої Британії висловили свою позицію щодо 
неухильного протистояння російській агресії та запевнили у підтримці територіальної 
цілісності та суверенітету України. Також, народний депутат О.Рябчин звернув увагу на 
загрозу екологічної катастрофи в непідконтрольних територіях України через відсутність 
моніторингу та перевірки підприємств, які здійснюють там свою діяльність. У ході зустрічі 
сторони обговорили перспективи спільних наукових та безпекових проектів, подальшої 
підтримки реформ. Відзначимо, 1 червня відбулась зустріч Секретаря РНБО Олександра 
Турчинова з представниками оборонного та безпекового сектору Великої Британії. Під час 
зустрічі сторони обговорили питання нарощування співпраці між країнами … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

 

 
Україна та Італія домовились про посилення  

міжпарламентського співробітництва 
06.06.2017 

Голова Верховної Ради України А.В.Парубій 05 червня здійснив візит до 
Італії. Про це повідомляє Посольство України в Італійській Республіці, в 
Республіці Мальта та в Республіці Сан Марино (за сумісництвом) 

В ході зустрічі з Головою Палати Депутатів Італійської Республіки Л. Болдріні були 
обговорені питання парламентського внеску у євроінтеграційні процеси та визначені 
сфери взаємного інтересу (боротьба з дезінформацією, законодавче забезпечення 
енергетичної безпеки європейських країн, тощо) для подальшого спільного опрацювання 
депутатами обох парламентів. Крім цього відбулось підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння між Верховною Радою України та Палатою Депутатів Італійської 
Республіки. Також Голова ВРУ А.Парубій провів переговори з Головою Сенату П. Грассо.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Італії 
 

Швеция поддерживает реформы в Украине, хочет видеть  
полную картину событий в шведских СМИ 

12.06.2017 
Швеция заинтересована в дальнейшем развитии отношений с 

Украиной и по-прежнему намерена поддерживать и наблюдать за 
происходящими в стране реформами, подчеркивает посол Королевства 
Швеция в Украине Мартин Хагстрем. 

"Швеция имеет долгосрочные интересы к Украине и желает, чтобы реформы в 
Украине были настоящим, чтобы и далее были дружественные двусторонние отношения... 
Мое задание в качестве посла - это поддержка реформ в Украине, это главное задание 
посольства... Мы стараемся политически поддерживать реформы", - сказал М.Хагстрем в 
ходе презентации исследования Института мировой политики "Аудит внешней политики: 
Украина-Швеция" в Киеве в понедельник. По его словам, ежегодная финансовая поддержка 
реформ в Украине со стороны Швеции составляет $25-30 млн. Посол отметил, что в планах - 
помочь создать в Украине фискальную систему, которой доверяют. Говоря о российской 
агрессии, М.Хагстрем сказал: "Что касается российской агрессии... политика Швеции 
базируется на том, что в мире должен господствовать порядок, который базируется на 
международных правилах, это важно как для нашей безопасности, так и для безопасности 
Украины. И наша точка зрения с Украиной в этом случае совпадает. Мы полностью 
поддерживаем точку зрения Украины в Совете безопасности ООН и в других организациях". 
Отметим, 15 июня состоится 6-й шведско-украинский бизнес-форум, организованный 
Посольством Швеции в Украине при поддержке шведского бизнес-сообщества (Ericsson, 
Scania, SEB Corporate Bank, Sigma Software, SKF) ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю на  
міжрегіональному рівні 

21.06.2017 
Посол України у Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк 15-17 червня 

2017 року здійснив регіональну поїздку до фюльке Руґалан. Про це 
повідомляє Посольство України в Королівстві Норвегія. 

У рамках поїздки Посол провів зустрічі з мером фюльке Сольвейг Еге Тенгесдал та 
мером міста Ставангер Крістіне Саген Хельго. Норвезькою стороною висловлено 
заінтересованість у налагодженні зв’язків з українськими регіонами, відзначено готовність 
до поглиблення взаємовигідної співпраці, у тому числі на основі нової платформи 
двосторонньої взаємодії – Українсько-норвезького діалогу з питань європейської інтеграції. 
Перспективні напрями українсько-норвезького співробітництва на міжрегіональному рівні 
були також обговорені під час зустрічей Посла України з керівництвом низки норвезьких 
агентств та організацій, що працюють у регіоні, зокрема, NORWEP, PETRAD, NSCC, Nofima, 
Innovation Norway та ін. Новим можливостям для взаємовигідної співпраці в енергетичній 
сфері була присвячена зустріч Вячеслава Яцюка з керівництвом нафтогазової компанії 
Статойл. Окремим важливим заходом поїздки стала зустріч Посла України та дипломатів 
Посольства з активістами української громади Руґалан та представниками місцевих 
громадських організацій. Недільній школі при місцевій спілці українців передано комплект 
шкільних підручників та посібників. У рамках регіональної поїздки Посла України у 
Норвегії до фюльке Руґалан також було проведене виїзне консульське обслуговування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія 
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Зустріч Президентів України та  
Франції 

26.06.2017 
Під час робочого візиту до Французької республіки Президент 

України Петро Порошенко обговорив з Президентом Франції Еммануелем 
Макроном питання активізації економічної співпраці двох країн. 

«Ми провели ґрунтовні переговори по порядку денному наших двосторонніх 
відносин. Ми домовилися про те, щоб прискорити проведення двосторонньої економічної 
Міжурядової комісії. Ми домовилися про конкретні напрямки співпраці. Співпраці в 
енергетичній сфері, в тому числі я підняв питання активізації роботи по залученню 
французьких інвесторів у галузі переробки сміття. Дуже важлива наша співпраця в 
сільськогосподарській, переробній промисловості і покращення інвестиційного клімату», - 
повідомив Петро Порошенко на спільній з Президентом Франції прес-конференції за 
підсумками зустрічі. «Ми дуже рішуче налаштовані на розширення порядку денного нашої 
двосторонньої співпраці», - заявив Петро Порошенко. За словами Глави держави, на 
переговорах обговорювалось також питання створення природніх і комфортних умов для 
французьких компаній в Україні, що буде запорукою активізації і розширення французьких 
інвестицій в різні галузі, включаючи сонячну енергетику. Президент Франції подякував 
Президенту України за візит до Парижа. «Сьогодні ми дуже детального говорили про наші 
двосторонні відносини, про ситуацію в цілому», - повідомив Еммануель Макрон та 
зауважив, що між нашими країнами є дуже давні стосунки і дуже глибока історія. Він 
зазначив, що під час зустрічі обговорювалось питання спільної українсько-французької 
історії та роль у цьому Анни Київської. «Ви показали наскільки важлива ця історія 11 
століття, дуже давня. Наскільки глибоко закорінені наші давні стосунки», - додав він. 
Нагадаємо, Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів зустріч з 
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Сторони 
підкреслили взаємну зацікавленість у реалізації українсько-французьких проектів у різних 
галузях економіки та залучення французьких інвесторів до реалізації таких проектів. 
Співрозмовники також обговорили перспективи реалізації спільних проектів у галузі освіти 
та підготовки спеціалістів у сфері державного управління.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Члени Комітету Верховної Ради України у закордонних справах  
перебувають з візитом у Державі Ізраїль 

 

14.06.2017 
Візит відбувається на запрошення Голови Комітету з питань безпеки 

та закордонних справ Кнесету А.Діхтера. Про це повідомляє  Інформаційне 
управління Апарату Верховної Ради України. 

До складу делегації, яку очолює голова Комітету Ганна Гопко, входять - заступник 
голови Комітету, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за 
діяльністю дипломатичної служби України Б.Тарасюк, голова підкомітету з питань 
євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції С.Заліщук, а також керівник групи з 
міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль Г.Логвинський та голова підкомітету з 
питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій Комітету з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Н.Кацер-Бучковська. Парламентська 
делегація у перший день візиту провела зустрічі з спікером Ю.Едельштейном, віце-спікером 
Кнесету Держави Ізраїль, Головою парламентської асоціації дружби Ізраїль - Україна 
Т.Плосковим. Сторони обговорили важливість посилення діалогу на урядовому та 
парламентському рівнях, а також питання подальшого сприяння інвестиціям і обміну 
актуальним досвідом між Україною і Ізраїлем, оскільки обидві країни стикаються із 
схожими проблемами і викликами. На зустрічах були обговорені питання оборони, 
екологічної та енергетичної безпеки, співпраці у сфері охорони здоров’я, культурного і 
соціального співробітництва. Особливу увагу під час зустрічей було приділено розвитку 
двосторонніх торговельно-економічних зв’язків, а саме: була обговорена можливість 
укладання найближчим часом Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Україна та Туреччина мають потенціал для створення успішних  
інвестиційних та коопераційних проектів 

26.06.2017 
Попри те що Туреччина є досить сильним аграрним гравцем і 

посідає четверте місце за виробництвом аграрної продукції у Європі, існує 
низка товарів, які країна продовжує імпортувати у значних обсягах.  

Про це розповіла заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з 
питань євроінтеграції Ольга Трофімцева у своєму блозі для українського інтернет-видання. 
«За результатами аналізу експертів Українського клубу аграрного бізнесу, з урахуванням 
попиту на турецькому внутрішньому ринку, маємо ще цілий ряд українських аграрних 
продуктів, які є перспективними для нарощування постачань до цієї країни. Це живі 
тварини, свіже або охолоджене м’ясо великої рогатої худоби, вершкове масло, овочі, зернові 
культури, олії, жири, віск бджолиний, а також перероблені продукти, наприклад із овочів та 
фруктів»,- підкреслила Ольга Трофімцева та додала, що також існує великий попит на 
українську баранину, бобові культури, олію та органічну продукцію на турецькому ринку. 
За словами Ольги Трофімцевої, сьогодні країни успішно та активно співпрацюють у 
фітосантіарних, ветеринарних питаннях, а також, завдяки підписаній Угоді між урядами 
наших країн, у галузі карантину та захисту рослин. А співробітництво у сфері здоров’я 
тварин між Україною та Турецькою Республікою здійснюється, головним чином, у рамках 
Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ). «Безумовним імпульсом для 
розширення торговельних стосунків між нашими країнами може стати підписання угоди 
про Зону вільної торгівлі. Наразі нашими колегами з МЕРТ та МЗС, за участі інших 
міністерств та компетентних органів обох країн, ведеться кропітка дипломатична робота 
над угодою. Наша позиція в цих перемовинах є чіткою – інтереси українського аграрного 
бізнесу, наших виробників та експортерів мають бути враховані та відстояні», - 
прокоментувала Ольга Трофімцева. Також заступник Міністра додала, що окрім збільшення 
об’ємів двосторонньої агроторгівлі, зважаючи на досвід та значні напрацювання Туреччини 
в галузі сільгоспмашинобудування, а також значні конкурентні переваги українського 
аграрного сектору, наші країни мають значний потенціал для створення успішних спільних 
інвестиційних та коопераційних проектів. «Підписання угоди про ЗВТ, лібералізація 
імпортного режиму Туреччини для українських аграрних та харчових продуктів та синергія 
можливостей обох країн у коопераційних проектах відкриє нам шлях і до збільшення 
двосторонньої торгівлі, і для спільного виходу на треті ринки», - резюмувала О.Трофімцева. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Міністри оборони України та 
Туреччини обговорили поглиблення співробітництва 
>>> 

За матеріалами Мінагрополітики 
 

 

 АЗІЯ 
 

Президент України прийняв Президента Японського 
агентства міжнародного співробітництва 

 

15.06.2017 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 

Японського агентства міжнародного співробітництва («ДЖАЙКА») Сініті 
Кітаокою, який здійснює перший в історії відносин візит до України. 

Глава держави висловив вдячність уряду Японії за масштабну фінансову та 
гуманітарну допомогу Україні, спрямовану на підтримку реформ та демократичних 
інституцій, сприяння економічному розвитку, а також відновлення зруйнованих війною 
регіонів Донбасу. В центрі уваги були питання активізації двосторонньої співпраці з 
реалізації в Україні масштабних проектів в сфері зміцнення енергетичної безпеки, розвитку 
інфраструктури та захисту довкілля із залученням японських інвесторів. Обговорювалися 
також шляхи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва 
між Україною та Японією. З цією метою було домовлено про відкриття ближчим часом 
Японського агентства міжнародного співробітництва в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

В'ячеслав Кириленко зустрівся з  
Міністром освіти Китаю 

23.06.2017 
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко провів офіційну зустріч із 

Міністром освіти Китаю Чень Баошенем. Про це повідомляє прес-служба 
Віце-прем'єр-міністра України. 

Зустріч відбулась у рамках візиту Міністра освіти КНР до Києва для участі в 
українсько-китайській Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти. Також у зустрічі 
взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в 
Україні Ду Вей та Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. В’ячеслав Кириленко від 
імені Уряду подякував представнику Уряду КНР за підтримку територіальної цілісності і 
незалежності України, зазначив, що, незважаючи на російську агресію, наша країна 
проводить реформи, видатки на освіту з кожним роком збільшуються. Також подякував 
Китаю за увагу до освітніх процесів, які відбуваються в Україні, а також за допомогу (у 2016 
році в рамках проекту допомоги Уряду Китаю Міністерство освіти і науки України отримало 
23 500 сучасних комп'ютерів для обладнання українських шкіл). «Ми вдячні за те, що 
перший міжнародний візит Чень Баошеня як Міністра освіти здійснений саме до України. 
Цього року Україна та Китай святкували 25-річчя встановлення дипломатичних відносин, 
за цей час маємо чимало досягнень, зокрема, у сфері освіти. Сьогоднішнє засідання 
Підкомісії є стратегічним, бо його рішення спрямовані на молодь, котра будуватиме наші 
взаємини в майбутньому», - сказав В’ячеслав Кириленко. В свою чергу Міністр освіти Китаю  
Чень Баошен наголосив, що Китай цінує відносини з Україною. І виокремив здобутки у 
співпраці з Україною: зростання академічного обміну між студентами, прямі контакти між 
університетами, співпраця у технічній сфері, здобутки у вивченні мови: в Україні діє 5 
Інститутів Конфуція, а в Китаї в Пекінському університеті створений центр вивчення 
української мови та культури). Під час зустрічі сторони також обговорили укладення угод 
про співпрацю, в основі яких – подальше зближення країн. Йдеться про надання стипендій 
для українських студентів, які будуть відвідувати Китай, нові форми співпраці між вищими 
начальними закладами і сприяння вивченню державних мов обох країн (створення літніх 
мовних таборів для молоді). 

 

Читати повністю >>> 

 

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

Україна та Південна Корея розвиватимуть проекти з кооперації та 
 розвитку виробництва повного циклу в агросекторі 

27.06.2017 
Сьогодні співпраця в аграрній галузі України та Південної Кореї 

розвивається дуже активно. Корейські компанії вже успішно працюють в 
Україні. Про це повідомляє Мінагрополітики України. 

Одним з прикладів такої співпраці є робота компанії «Posco Daewoo» спільно з 
Мінагрополітики. Але держава також зацікавлена в тому, щоб й інші представники 
корейського бізнесу активно виходили на український ринок. Про це заявила заступник 
Міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга 
Трофімцева під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Корея 
паном Янг-гу Лі та Президентом фінансової групи «NongHyup» паном Йонгом Хван Кімом. 
«Розвиток регіональних агрокластерів та кооперативів в Україні, залучення іноземних 
інвестицій в агропромисловий комплекс, а також формування повних виробничо-збутових 
ланцюгів (food chains) для внутрішнього та зовнішніх ринків є важливим завданням для 
нашої команди. Поєднання досвіду та зацікавленості корейських колег у цьому напрямі та 
конкурентні переваги українського аграрного сектору відкривають нам великі можливості 
для створення та реалізації нових та цікавих проектів», - наголосила Ольга Трофімцева. За 
словами заступника Міністра, перший візит представників фінансової групи «NongHyup» на 
чолі з Президентом компанії в Україну дасть можливість особисто переконатись в тому, що 
аграрний сектор нашої країни на сьогодні є чудовим місцем для інвестування і ведення 
бізнесу. Зі свого боку, пан Йонг Хван Кім, Президент фінансової групи «NongHyup», 
запевнив, що їх сторона зацікавлена як у прямому інвестуванні, так і в роботі в рамках 
проектів державно-приватного партнерства в українському аграрному секторі. Основними 
пріоритетами для корейських партнерів в Україні будуть, за словами пана Йонг Хван Кім, 
фінансово-кредитний напрям та агрострахування, аграрна кооперація та створення 
повноцінних ланцюгів від виробництва до споживання. З метою більш структурованого 
діалогу та роботи над конкретними проектними пропозиціями, сторони домовились про 
створення спільної робочої групи. 

 

Читати повністю >>> 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Презентація програми «PANAMA INVESTMENT MEXICO»  
в Мексиці 

 

27.06.2017 
Посол України Руслан Спірін взяв участь у засіданні з нагоди 

презентації програми «PANAMA INVESTMENT MEXICO». Про це повідомляє 
Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах. 

Під час засідання високопосадовці Міністерства торгівлі та промисловості Панами, 
Національної палати з питань торгівлі, промисловості та сільського господарства, Агенції з 
просування експорту та інвестицій, Зони вільної торгівлі Колон та Економічної зони 
«Панама Пасіфіко» зробили презентацію інвестиційних та експортних можливостей Панами 
– країни, з найвищими показниками економічного зростання в регіоні. Рівень зростання 
економіки Панами впродовж останніх 10 років в середньому становив 7,57%, що вдвічі 
вище за середній показник зростання економік країн Латинської Америки та Карибського 
Басейну (3,03%). Окремо під час презентацій був відзначений такий важливий сектор 
розвитку країни як транспортна інфраструктура. Зокрема, через Панамський канал 
проходить близько 8% світової торгівлі, країна поєднує 144 морські шляхи із 160 
державами та 1700 портами. У рамках заходу Посол України провів бесіду з Віце-міністром 
торгівлі та промисловості Панами Нестором Гонсалесом, під час якої сторони обмінялись 
думками щодо взаємного пошуку шляхів налагодження українсько-панамської співпраці у 
торговельно-економічній, науково-технічній та туристичній сферах. Керівник дипустанови 
ознайомив Віце-міністра з перебігом реалізації економічних реформ в Україні, з експортним 
та інвестиційним потенціалом нашої держави, а також передав презентаційні матеріали та 
комерційні пропозиції українських підприємств. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Посол України представляє Україну 
на Асамблеї Організації Американських Держав >>> 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 

 
Посол України в Аргентині бере участь у XII саміті  

Тихоокеанського альянсу 
30.06.2017 

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін, в якості представника 
України як держави-спостерігача при Тихоокеанському Альянсі (ТА) взяв 
участь у зустрічі Ради Міністрів ТА. 

До української делегації увійшов Почесний консул України в Колумбії Л.Б.Рамірес 
Бранд. У ході інтерактивної дискусії, під час якої виступили міністри закордонних справ, 
торгівлі та фінансів чотирьох держав-членів об’єднання (Колумбії, Перу, Мексики та Чилі), а 
також представники низки держав-спостерігачів (цей статус мають 52 держави світу), були 
обговорені питання лібералізації міжнародної торгівлі та полегшення доступу на ринки в 
умовах сучасної економічної кон’юнктури, руху капіталів та поліпшення інвестиційного 
клімату, а також існуючи та перспективні напрямки взаємодії між державами-членами ТА 
та спостерігачами у різних сферах. Під час виступу перед присутніми та спілкування з 
посадовцями і членами делегації країн ТА Посол Ю.Дюдін подякував державам-членам 
Тихоокеанського альянсу за незмінну підтримку України в умовах збройної агресії з боку 
РФ та наголосив на зацікавленості України у вивченні інтеграційного досвіду Альянсу, 
передусім у питаннях спрощення торгівлі, уніфікації митних та тарифних процедур, 
дерегуляції економіки. Український дипломат також підкреслив готовність нашої держави 
розвивати взаємовигідну співпрацю з Тихоокеанським альянсом, насамперед, у галузях 
високих технологій, відновлювальної енергетики, освіти і науки та інших сферах взаємного 
інтересу. Посол та Почесний консул України також привітали Міністра закордонних справ 
Колумбії М.А.Ольгін з початком головування країни в ТА та побажали їй успіхів у реалізації 
визначених пріоритетів та завдань об’єднання. Крім того, Посол Ю.Дюдін провів короткі 
бесіди з Міністрами закордонних справ Уругваю та Чилі, з якими обговорив актуальні 
питання двосторонніх відносин. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Посол України в Аргентині 
зустрівся з українською делегацією >>> 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА) 
 

Ми отримали тверду підтримку з боку  
Сполучених Штатів Америки 

 

20.06.2017 
Президент України Петро Порошенко провів у Білому Домі зустріч із 

Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це 
повідомляє прес-служба Президента України. 

«Ми отримали тверду підтримку з  боку США, підтримку і щодо суверенітету, 
територіальної цілісності і незалежності нашої держави, і тверду підтримку  в продовженні 
реформ в Україні», - сказав Петро Порошенко на зустрічі з представниками засобів масової 
інформації у Вашингтоні. Президент зазначив, що порядок денний зустрічі дуже широкий і 
особливо наголосив на підтримці США продовження реформ в усіх секторах, в тому числі і в 
енергетичному секторі. Він повідомив, що обговорювались питання економічної співпраці, 
зокрема співпраці в ядерній енергетиці, нафтогазовій сфері, закупівлі американського 
вугілля, продовження співпраці щодо відновлюваних джерел енергії тощо. Окремо сторони 
обговорили співпрацю України та США у військово-технічній сфері. «Президент дав чіткі 
доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю», - повідомив Петро Порошенко. 
«Порядок денний був дуже широкий. Я повністю задоволений результатами переговорів і 
дуже вдячний і Президенту Трампу і Віце-президенту Пенсу і тим міністрам, з якими 
відбулися зустрічі, за дуже тверду позицію підтримки нашої держави», - підсумував 
Президент України. Він додав, що сьогодні «відбулася повноцінна і дуже детальна зустріч» 
та  наголосив, що США підтвердили свою відданість Мінським домовленостям та наголосив 
на необхідності їх повного виконання з боку Росії Відзначимо, 15 червня 2017 року Голова 
Верховної Ради України Андрій Парубій під час робочого візиту до Вашингтону підписав 
Меморандум про співпрацю з Головою Палати представників Конгресу США Полом Раяном. 
Цей документ спрямований на стратегічне партнерство та розширення двосторонньої 
взаємодії між Парламентами у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та 
культурній сфері. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав Американську 
торговельну палату в Україні з 25-ю річницею від дня заснування. «Одразу ж після 
проголошення незалежності, інвестори побачили великі можливості, які Україна може 
запропонувати, і почали активно залучатися. Це був час створення Американської 
торговельної палати в Україні, яка стала надійним партнером у формуванні української 
економіки і створенні фундаменту у побудові репутації (України – ред.) як демократичної, 
відкритої, економічно привабливої європейської держави», - наголосив Президент. Він  
зазначив, що для нього безпека і економічне зростання є першочерговими завданнями, 
включаючи створення сильного бренду України на міжнародній арені та сприятливого 
інвестиційного клімату всередині. Глава держави наголосив, що незважаючи на безпекові 
виклики, українській владі вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію, домогтися 
прогресу в боротьбі з корупцією. … 
 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами president.gov.ua 

Читайте також: Ігор Райнін провів зустріч з 
Директором Євразійського центру при 
Атлантичній раді США >>> 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Соглашение о ЗСТ Украина-Канада  
заработает с 1 августа 

 

29.06.2017 
Украина получила правительственную ноту от Канады о завершении 

всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной 
торговле между двумя странами. Об этом сообщил посол Украины в Канаде. 

"Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 
1 августа! У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический 
момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и 
политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это 
Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями ", - написал он. 
Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут 
продаваться в Канаду. Для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 
лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки 
государственных закупок. Отдельные разделы Соглашения защищают электронную 
коммерцию и интеллектуальную собственность. Отметим, Украина увеличит военное 
сотрудничество с Канадой и Австралией. Об этом заявили министр обороны Украины 
Степан Полторак на брифинге в штаб-квартире НАТО по итогам двусторонних встреч с 
коллегами из Канады и Австралии. "Мы обсудили возможность закупки у Канады 
оснащения на следующий год", - заявил министр обороны. Полторак сообщил, что министр 
обороны Канады планирует совершить визит в Украину в августе. Также министр обороны 
Украины провел встречу с коллегой из Австралии, на которой обсуждалась вопросы обмена 
опытом между военными двух стран.  

 

Читать полностью >>>  

 
Читайте также: Трюдо объяснил, когда будет 
"безвиз" между Украиной и Канадой >>>  

 

По материалам day.kyiv.ua 
 

 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 

 
 

Які обіцянки мають виконати міністри влітку –  
інфографіка 

 

15.06.2017 
Наприкінці червня спливають контрольні терміни обіцянок 

міністра закордонних справ Павла Клімкіна та віце-прем'єра і голови 
Міністерства регіонального розвитку Геннадія Зубка. Про це пише 
видання «Слово і Діло». 

Керівник МЗС обіцяв до кінця першого літнього місяця запустити онлайн-сервіс для 
добровільної реєстрації українців, які планують закордонні поїздки, щоб зовнішньо-
політичне відомство мало можливість оперативно інформувати їх про надзвичайні події за 
кордоном. У свою чергу, Зубко 2 червня пообіцяв через місяць запустити навчальні 
програми менеджменту та стратегічного планування в центрах розвитку місцевого 
самоврядування, причому відкриття регіональних офісів має завершитися до кінця червня. 
У липні настане термін контролю обіцянок прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і в.о. 
голови МОЗ Уляни Супрун з будівництва «Охматдиту»: очільник уряду обіцяв закінчити 
будівництво першої черги лікарні до середини літа, а Супрун анонсувала відкриття 
діагностичного корпусу «Охматдиту» до 1 липня. Міністр екології і природних ресурсів 
Остап Семерак анонсував запуск першої сонячної електростанції в зоні відчуження біля 
Чорнобильської АЕС. Варто зазначити, що її будівництво веде український інвестор, і 
виконання обіцянки не належить до прямої компетенції міністра. Менше місяця 
залишилося до контролю обіцянки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з 
розслідування інциденту 9 травня в Дніпрі, коли тітушки побили кількох ветеранів АТО: 
голова МВС обіцяв завершити розслідування подій до 10 липня. Також до осені має 
завершитися заявлене Гройсманом переобладнання двох блоків Зміївської ТЕС з антрациту 
на газове вугілля, яке має заощадити до мільйона тонн вугілля антрацитної групи. 1 червня 
прем'єр відрапортував, що будівництво рухається з випередженням темпів, і один з 
переобладнаних блоків уже запущений. Варто зазначити, що глава уряду провалив за 
терміном свою зимову обіцянку про переобладнання під газове вугілля блоку іншої ТЕС – 
Трипільської. Крім того, вже у червні Кабмін повинен направити на масштабний ремонт 
доріг 10 мільярдів гривень, які планує отримати від репрофайлінгу Нацбанку.  

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 

 

За матеріалами slovoidilo.ua 
 

Обіцянки, які депутати Верховної Ради  
мають виконати за літо 

16.06.2017 
Зовсім скоро наближається термін перевірки обіцянки першого 

заступника спікера ВР Ірини Геращенко, яка в листопаді 2016 обіцяла 
оприлюднити імена нардепів, що виступали проти безвізу, «бігали по 
посольствах і просили не надавати Україні безвізовий режим». 

Зазначається, що поки Геращенко встигла тільки перекласти роботу з виконання 
своєї обіцянки на телеканали, попросивши їх показати і назвати нардепів, які не вірили у 
візову лібералізацію. Наближається контрольний термін за обіцянкою спікера ВР Андрія 
Парубія стосовно дуже актуального питання про новий склад ЦВК: 19 травня він пообіцяв 
зробити все можливе, щоб проблему складу ЦВК депутати розглянули найближчим часом. 
Крім того, Парубій 2 лютого поточного року обіцяв, що незабаром в парламенті 
зареєструють новий законопроект про основи нацбезпеки, в якому будуть відображені 
основні положення реформи сектора безпеки і оборони відповідно до євроатлантичних 
принципів і стандартів. Уже більше півроку виповнилося обіцянці лідера «Радикальної 
партії» Олега Ляшка внести в парламент законопроект від фракції, який дозволить 
забирати державні нагороди України у зрадників. Поки що у депутатів РПЛ не знайшлося 
сил і часу розробити документ. До 1 липня депутат БПП Ніна Южаніна обіцяла внести до 
Верховної Ради законопроект, який зобов'яже продавців надавати покупцям фіскальні 
чеки, причому не тільки в паперовому вигляді, а й з можливістю відправки документа на 
електронну пошту або смартфон. У липні настане контрольний термін новорічної обіцянки 
«радикала» Ігоря Мосійчука оприлюднити документи, які підтвердять причетність 
«Батьківщини» до незаконного видобутку бурштину. Варто зазначити, що нардеп уже 
звернувся до правоохоронців з питанням щодо виділення землі в Рівненській області під 
видобуток бурштину компанії «Санкамян», керівництво якої може бути пов'язане з цією 
політсилою: за словами депутата, всі рівненські «батьківщинівці» одноголосно підтримали 
рішення облради. Однак документів Мосійчук поки не оприлюднив. Влітку також повинні 
виконати свої обіцянки щодо проектів з благоустрою відразу кілька депутатів БПП: Дмитро 
Андрієвський, Іван Куліченко, Дмитро Білоцерківець і Юрій Соловей.  

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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Три года Петра Порошенко.  
Мои впечатления 

 

 
 07.06.2017 

Для начала о главной неудаче. Сразу отмечу, что говорю не о 
президенте, а о стране в целом, ведь президент не единственный 
представитель власти. Он не абсолютный монарх – его полномочия 
достаточно ограничены. Хотя простой гражданин и не хочет в это 
верить. 

 
 
 

Главное, чего за эти три года не удалось достичь – роста экономики. Экономика 
прекратила падать и очень медленно начала расти в 2016 году. Но в первом квартале 2017 
года ситуация уже несколько хуже. К сожалению, экономические проблемы мучительно и 
больно переживаются гражданами. Но лично мне трудно представить, чтобы в стране, в 
которой идет война, начался бурный рост экономики. Хотя многие говорят: «Какая это 
война?» Дескать, мертвых мало. Но война – это ведь не только раненые и убитые. Война – 
это концентрация сил, сковывание всей страны на какой-то опасности. Поэтому война идет, 
даже если людей убивают относительно мало. А во время войны рост экономики – 
довольно сложная вещь. Дело ведь даже не столько в войне, сколько в милитаризации. 
Милитаризация требует значительных расходов, отнимает средства у гражданского 
сектора. Нужно пробовать повторить фокус Израиля, когда такая же бедная страна, и, 
кстати, достаточно коррупционная, сумела сочетать милитаризацию с инновациями. Став, 
таким образом, и могучей военной державой, и развитой страной. Правда, граждане 
Израиля тогда были невероятно мотивированы. Да и процесс длился не три года, а 
десятилетиями, поэтому сравнивать довольно сложно. Так или иначе, в Украине этот путь 
пока не прослеживается. Лично у меня никаких особых ожиданий на эти три года не было. 
Но они были у граждан. Уже через полгода после появления новой власти, украинцы стали 
спрашивать: «Почему нет расцвета, почему до сих пор коррупция?» Это касается и 
ожиданий относительно длительных социальных процессов. Это, конечно, детскость, я бы 
даже сказал неадекватность. Никогда не бывает так, чтобы ожидания полностью совпадали 
с реальностью. 

 

Теперь о выдающихся достижениях! Мы сдержали врага. Мы, можно сказать, его 
даже победили, если соотноситься с его планами. В стране, растерянной экстремальными 
условиями, мы сохранили социальный мир. Еще одно выдающееся достижение, которое 
говорит о нас, как об организованном народе – мы сумели разместить 1,8 миллиона 
внутренних беженцев. И ничего похожего на то, что творится с беженцами в других 
странах, у нас не происходит. Если говорить персонально о господине Порошенко, то, на 
мой взгляд, реформы идут под его давлением. И я это наблюдаю физически, поскольку 
бываю практически на всех заседаниях Национальной рады реформ, и вижу, как президент 
давит на исполнителей. В результате, практически все представители международных 
организаций – наших доноров – говорят, что за эти три года сделано больше, чем за 23 
предыдущих года. Что за эти годы произвело на меня наибольшее впечатление? К 
сожалению, не улучшение предпринимательского климата. Больше всего впечатлило 
наращивание антикоррупционной деятельности. На фоне непрерывных разговоров о том, 
что ничего  не делается, развернута невиданная инфраструктура. Я беседовал с 
представителями других стран, о том, каким образом эта инфраструктура работает в их 
государствах, и они говорили, что нужно приблизительно 5-7 лет для начала слаженной 
работы. Сегодня у нас уже ведется  преследование первых лиц. Это случилось даже быстрее, 
чем я ожидал. Мне говорят: «Толку с того, что вы играете в эти преследования, если вы не 
можете их посадить». Но это уже процесс изменения судейского корпуса – мучительный и 
сложный процесс, который попросту еще не вышел на решающую стадию. Он тоже будет 
длиться несколько лет. Главное достижение президента – изменение лица страны с 
помощью реформ. Есть очень простой показатель реальности этих реформ. Когда велись 
переговоры о безвизовом режиме, еврочиновники, выдвинувшие нам сотни условий, даже 
не предполагали, что мы их выполним. Они учитывали слабость нашей страны, ее 
постреволюционное состояние, конфликтность, которая неизбежна после революции. Но 
эти сотни условий были выполнены. Я думаю, что это вызвало удивление тех, кто 
выдвигал эти условия. Получение безвизового режима страной, которая воюет – это 
беспрецедентно. Для меня это стало интегральной характеристикой работы президента. В 
чем значение этого безвизового режима? Мы возвращаемся к дореволюционному 
состоянию, когда даже студенты могли проводить каникулы, путешествуя по Европе. Это 
сыграет революционную роль в увеличении числа людей, поддерживающих этот путь. 
Безвиз – путь, который изменит, так мешающую нам, философию выживания.  
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 ІНТЕРВ’Ю  
 

Интервью Главы Администрации Президента  
Игоря Райнина 

 

 
 12.01.2017 

О втором сроке Порошенко, популизме Саакашвили, роли 
Медведчука, Онищенко и отношениях с олигархами, электронных 
декларациях, повышении зарплат и гостиничном номере, в котором 
живет глава Администрации Президента – в огромном интервью для 
"Цензор.НЕТ". 

 
Со дня назначения Игоря Райнина главой Администрации Президента прошло 

четыре с половиной месяца, и все это время он не баловал прессу общением. Одно 
телеинтервью Соне Кошкиной – вот, собственно, и все, что заслуживает упоминания. В 
публичное пространство г-н Райнин не рвался, в попытках самостоятельной игры замечен 
не был. "Он ведет себя так, - рассказывал нам один из известных парламентских ораторов, – 
что многим приходится поднапрячься, дабы вспомнить: а кто там у нас глава 
Администрации Президента? Из того, что я вижу, Райнину по душе находиться в тени 
Порошенко. Он лоялен, и притом не показушно лоялен. Ну, и по-своему эффективен. В 
принципе, я понимаю, почему он давно ходит в любимчиках Порошенко". Что ж, выйти из 
тени Игорь Райнин решил в канун Рождества, и первое свое большое печатное интервью 
предпочел дать "Цензор.НЕТ". Беседа в офисе на Банковой продлилась два с половиной 
часа, еще полчаса журналисты общались с Райниным в формате "не под диктофон". 
Насколько откровенен с нами был Игорь Львович – решать читателю. Понятно, что 
должность главы президентского офиса не очень-то располагает к сенсационным 
заявлениям: по правилам игры в АП, первую скрипку в публичном поле всегда играет 
Президент. И, тем не менее, по ходу этого интервью Райнин сказал немало интересного. А 
начали мы наш разговор – с вопросов о стилистике государственного управления. … 
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Три роки на Банковій: що відбувається з  
бізнесом Порошенка 

12.06.2017 
Три року тому відбулася інавгурація президента Петра 

Порошенка, який довгий час вважався крупним українським 
бізнесменом. Суміщати політичну діяльність, ключові державні 
посади і перебування у списку Forbes - історія для України типова.  

 

Проте напередодні свого обрання Порошенко активно нав'язував суспільству думку, 
що він не є класичним олігархом. Це допомогло йому здобути електоральну прихильність 
виборців, які після Революції гідності очікували справжнього відділення бізнесу від влади. 
Більш того, Порошенко запевнив, що взагалі позбудеться всього бізнесу, крім "5 каналу", та 
буде займатися лише державними питаннями. "Буде закладена нова традиція: коли людина 
приходить на найвищу посаду, вона робить рішучі кроки для того, щоб продемонструвати 
не лише країні, а й світу, що вона позбувається бізнесу, продає його і концентрує всі свої 
зусилля, весь свій час на служіння народу. Я збираюся вчинити саме так", - розповідав 
Порошенко. ЕП перевірила, як змінилася структура бізнесу українського президента за три 
роки, які з його активів зростали і що саме цьому сприяло.  

 

Не "Рошеном" єдиним. В Україні та світі прізвище Порошенко передусім асоціюється 
з кондитерською компанією "Рошен". Це найдорожчий актив, який належить президенту. 
Насправді ж бізнес Порошенка - це десятки підприємств у різних галузях економіки. Крім 
кондитерського сектору, інтереси Порошенка присутні у фінансовій галузі, агробізнесі та 
медіа. Також президента часто пов'язують з автопромом. Якщо "Рошен" було передано до 
"сліпого трасту" через відсутність пропозиції, яка б задовольнила Порошенка, то про 
продаж інших активів мова і не йшла. Виходячи з публічної інформації, ці активи передані 
не у "сліпий траст", а загорнуті у такий собі внутрішній офшор - ПАТ "Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал". 
Уповноваженою особою цієї структури є батько президента 80-річний Олексій Порошенко. 
Цей фонд перебуває в управлінні ТОВ КУА "Ф'южн капітал партнерз". Остання компанія 
також керує фондами друзів Порошенка: у її управлінні перебуває ПАТ "ЗНКІФ "ВІК" Ігоря 
Кононенка та ПАТ "ЗНКІФ "Сова" Олега Гладковського. За складними абревіатурами стоять 
прості українські механізми формального дотримання закону про держслужбу. Такі фонди 
рідко використовуються для спільного інвестування і тим більше далекі від справжнього 
венчурного інвестування. Усі ці компанії лише за формою є інститутами спільного 
інвестування. Насправді ж вони використовуються як форма володіння активами та спосіб 
оптимізації податків, адже прибуток такого фонду не обкладається податками до моменту 
закриття інвестиційного фонду і виплати доходу інвестору. 

 

Солодкий актив. Roshen - один з найбільших виробників кондитерських виробів в 
Україні та Східній Європі. Компанія забезпечує солодощами всю Україну через власну 
торговельну мережу, яка налічує 43 фірмові магазини, та постачає продукцію до 28 країн 
світу. За рейтингом американського видання Candi Industry, у 2017 р. Roshen посіла 24 місце 
в рейтингу ста найбільших світових кондитерських компаній, випереджуючи головних 
українських конкурентів "Конті" та АВК, які посіли у рейтингу 43 та 67 місця. Дані Candi 
Industry цікаві для порівняння результатів роботи компанії президента та конкурентів. Так, 
Roshen з 2013 року впала у рейтингу на чотири позиції, "Конті" - на сім позицій, АВК - на 
дванадцять позицій. Разом з рейтингом у шоколадних виробників падає виторг. Так, Roshen 
з 2013 року втратила 476 тис дол, "Конті" - 47 тис дол, АВК - 6 тис дол. Таким чином, 
українські компанії стрімко втрачають свої позиції у світовому рейтингу. Це логічно, 
враховуючи економічну ситуацію в Україні. Сама компанія "Рошен" не стала розкривати 
власні показники. Відмовилися коментувати ситуацію щодо її позицій і конкуренти.  

 

Фінансова імперія. Важливу роль у бізнесі кожного олігарха відіграє його фінансова 
частина. За часів президентства Януковича його найближче оточення почало грати головну 
роль у фінансовій сфері України. Всі основні угоди укладалися на користь "сім'ї". Пов'язані 
із "сім'єю" страхові компанії та банки вигравали більшість вигідних тендерів. Проте імперія 
Януковича почала руйнуватися після Революції гідності. Амбіції фінансових компаній 
Порошенка менші, принаймні тих компаній, які належать йому офіційно, перебуваючи в 
управлінні згаданого фонду. Страхова компанія "Країна" за 3 роки президентства не 
вибилася в лідери. У рейтингах вона посідає приблизно ті ж місця, що і три роки тому. Так, 
за чистими страховими преміями вона 20-та, тоді як у 2013 р. посідала 26 місце. На думку 
одного із страховиків, "Країна" - ринкова компанія. "У "схемах" не помічена, поводить себе 
порядно, скандальних тендерів не виграє", - каже він. Інша річ - банк - Міжнародний 
інвестиційний банк (МІБ). Якщо раніше він був маленьким кептивним банком, що 
обслуговував переважно інтереси компаній Порошенка та його партнерів, а за активами 
перебував у дев'ятій десятці, то зараз це немаленька фінансова установа з активами майже 
7 млрд грн з досить привабливими показниками. Проте зростання активів мало про що 
говорить, оскільки цей показник в основному збільшувався через девальваційну складову. 
Опитані ЕП банкіри розповіли, що силою кошти державних підприємств туди ніхто не 
заганяє. "У банку нормальна репутація. Як у всіх безпроблемних банків: надлишкова 
ліквідність і відсутність нормальних клієнтів для кредитування", - каже співрозмовник ЕП. 
Проте у деяких скандалах банк таки був помічений. У недавньому розслідуванні ЕП йшлося 
про те, як 300 млн родини Януковича при саботажі правоохоронців перетекли у банк 
Порошенка і почали приносити йому дохід. Щоб зрозуміти, наскільки ресурси для банку 
Порошенка дешевші, ніж для інших банків, ЕП порахувала вартість залучення коштів 
юридичних осіб для банку. Банку Порошенка юридичні особи довіряють свої гроші під 
6,72% річних, тоді як у середньому на ринку цей показник становить близько 9,02% річних. 
Отже, банк залучає кошти на вигідних умовах, але загалом ці умови ринкові. Враховуючи 
показники банку, можна зробити висновок, що все добре і в інших підприємств Порошенка 
та його друзів, оскільки вони є основними боржниками МІБ. 

 

Ефективний аграрій. Фонд Порошенка володіє ТОВ "Укрпромінвест-агро". До неї 
входять Крижопільський, Гайсинський і Погребищенський цукрові заводи, агрофірми 
"Дніпроагролан", "Мас-агро" та "Іванківці", Вінницький КХП №2, племзавод "Літинський", 
кілька елеваторів і транспортних компаній. "Укрпромінвест-агро" вирощує сільськогоспо-
дарські культури, виробляє цукор, борошно, м'ясо і молоко. Це, певно, найбільш стабільний 
бізнес президента. У 2015 р. агрохолдинг увійшов до топ-20 ефективних агрохолдингів за 
версією українського Forbes. З кожним роком компанія лише збільшує обороти. 
Виробництво цукру у 2016 р. порівняно з 2015 р. зросло на 30% до 253 тис тонн, борошна 
на Вінницькому комбінаті хлібопродуктів №2 - на 70%, що дозволило компанії посісти 
друге місце серед найкрупніших експортерів цього товару. У 2016 р. "Укрпромінвест-агро" 
почало будувати новий елеватор потужністю 68 тис тонн у Вінницькій області. Інвестиції у 
перший етап проекту становили 120 млн грн. За версією видання Landlord П.Порошенко 
посідає четверте місце у рейтингу найбільших аграріїв України 2016 року з капіталом 607 
млн дол. Видання оцінює виручку компанії "Укрпромінвест-агро" 185,3 млн дол. 
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Друге життя "Ленінської кузні". До бізнес-імперії Порошенка також входить ПрАТ 
"Завод "Кузня на Рибальському", колишня "Ленінська кузня", одне з найстаріших 
підприємств Києва. Завод виготовляє бронетехніку, зброю, будує та ремонтує судна. Фонду 
Порошенка "Прайм ессетс кепітал" належить 82,5% акцій заводу, ще 11,5% - фонду "ВІК" 
заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка, давнього друга та 
бізнес-партнера президента. До 2014 року підприємство було збитковим, але у 2015 році 
ситуація змінилася - у підприємства додалося роботи. У жовтні 2014 року завод уклав 
контракт з Міноборони на будівництво двох малих броньованих артилерійських катерів, а 
згодом зайнявся розробкою зброї для армії. Попри це, підприємство було помічене у 
кількох махінаціях. У 2014 році воно брало участь у тендері, конкурентами якого були 
фіктивні компанії, зареєстровані за тією ж адресою, що й "Ленінська кузня". А навесні 2017 
року завод виступив "прокладкою" для ремонту фрегата "Гетьман Сагайдачний", завдяки 
чому виграв тендер на 15 млн. Справи "Кузні" значною мірою поліпшилися завдяки 
сприянню ключових фігур в оборонному секторі. Контракти, які Міноборони укладало з 
підприємством, припали на час роботи Олега Гладковського на посаді першого заступника 
секретаря РНБО, який є давнім бізнес-партнером Порошенка та інститутським товаришем 
Кононенка. Так, 2016 рік завод уперше за довгі роки закінчив з прибутком близько 9 млн 
грн. Збиток підприємства у 2015 році становив 5,535 млн грн.  

 

Медіа. Президент завжди цікавився медіа. До революції його основним медіа-
активом був "5 канал". Порошенко наголошував, що це єдиний бізнес, який він не продасть. 
"По-перше, "5 канал" ніколи не продавався і продаватися не буде. По-друге, та роль, яку 
вільна преса відіграла і під час Помаранчевої революції, і під час нашої революції на 
Майдані у 2014 році, є винятково важливою", - казав Порошенко. Проте сам канал швидко 
потіснили на ринку інші новинні ресурси. На перший план вийшов телеканал "112", на який 
президент "поклав око". Схоже, Порошенко не тільки не продав свій медіа-бізнес, а й дуже 
хотів його розширити. З власниками каналу намагались домовитися спочатку скандальний 
народний депутат Олександр Онищенко, а потім - екс-власник банку "Михайлівський", не 
менш одіозний Віктор Поліщук, якого називали ситуативним бізнес-партнером президента. 
Чому спроби закінчилася невдало, можна прочитати в матеріалі ЕП. Втім, команда 
президента не розгубилася і придбала телеканал "Тоніс", хоча номінальним власником є 
колишній "регіонал" Володимир Макеєнко. Чому канал насправді належить президенту, 
можна прочитати в матеріалі УП. 

 

Любі друзі президента. Окремої уваги заслуговують справи друзів президента, які 
останнім часом посилили свій вплив у політиці та бізнесі. Згаданий Ігор Кононенко у 
багатьох тепер асоціюється з "наглядачем" за низкою держпідприємств. Першим 
високопосадовцем, який розказав про це, став колишній міністр економіки Айварас 
Абрамавічус. "У мене нема бажання бути ширмою для відвертої корупції або 
підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль 
над державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, розповідати їм про успіхи, тоді як за 
нашою спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей. Ці люди мають 
імена. Одне з цих імен я вам зараз озвучу. Це Ігор Кононенко", - сказав Абрамавічус, 
приголомшивши тоді громадськість. Попри це, Кононенко і досі впливова фігура для 
державних підприємств, особливо - у сфері енергетики. Посилив вплив ще один друг 
Порошенка - колишній власник Українського медіа-холдингу Борис Ложкін, який у 2014 р. 
став керівником Адміністрації президента. Порошенко знайомий з Ложкіним ще з 2000 р, 
коли вони разом володіли радіостанцією "Ретро-ФМ". З призначенням його на посаду глави 
АП колишній бізнесмен лише зміцнив свої позиції. У січні 2016 року побачив світ матеріал, у 
якому йдеться про вплив Бориса Ложкіна на тютюновий ринок України. Одним з акціонерів 
тютюнового монополіста "Тедіс-Україна" (раніше "Мегаполіс Україна") є український 
мільйонер Борис Кауфман, друг та бізнес-партнер Ложкіна. У 2014 році радіо "Свобода" 
зробило репортаж про нічні зустрічі Кауфмана і Ложкіна. Крім того, свій вплив посилили 
пов'язані з президентом фірми, наприклад, інвестиційна компанія ICU, засновниками якої є 
голова НБУ Валерія Гонтарева та Макар Пасенюк, якого називають "фінансистом 
Порошенка". Сам він це заперечує. 

 

Замість висновку. На відміну від попередніх періодів, активи, які офіційно 
належать президенту, не стають маркет-мейкерами ринку за допомогою адміністративного 
втручання. Проте суттєвого відмежування влади від бізнесу на державному рівні в Україні 
не відбулося. Це стосується і президента Петра Порошенка. "В Україні досі нормою 
вважається перебування на вищих керівних посадах і отримання доходів від бізнесу, хоча 
тут за європейськими мірками спостерігається прямий конфлікт інтересів. Повноваження 
державних правоохоронних органів щодо боротьби з використанням інсайдерської 
інформації та бенефіціарів зв'язків поки взагалі не сформульовані", - констатує фінансовий 
аналітик Олексій Кущ. "Доки у парламенті засідатимуть не професійні політики, а 
мільйонери, важко очікувати розмежування бізнесу та влади. Президент хоч передав 
управління своїм бізнесом у "сліпий траст", однак жоден депутат не взяв з нього приклад", - 
додає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.  
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Минфин ожидает рост ВВП до более 11% и сокращение  
инфляции до менее 5% в течение 3 лет 

14.06.2017 
Минфин ожидает рост ВВП до более 11% и сокращение инфляции до 

менее 5% в течение 3 лет. Об этом в ходе презентации бюджетной 
резолюции до 2020 года сообщил министр финансов Александр Данилюк. 

"Предполагается, что в течение 3-х лет ВВП вырастет более чем на 11%, а инфляция 
сократится до менее 5%", - сказал он. Министр добавил, что предлагаемая бюджетная 
резолюция на среднесрочный период базируется на основании макропоказателей, которые 
утверждены Кабинетом Министром в конце мая. 31 мая Кабинет Министров утвердил 
прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 3-4% в 2018-2020 годах. 
Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018 году рост 
ВВП составит 3%, в 2019 - 3,6%, в 2020 - 4%. При этом инфляция (декабрь к декабрю) 
прогнозируется на уровне 7% в 2018 году, 5,9% - в 2019 и 5% - в 2020 году. Уровень 
безработицы в 2018 году прогнозируется на уровне 9,1%, в 2019 - 8,9% и в 2020 - 8,5%. 
Второй сценарий, который является более оптимистичным, предусматривает рост ВВП в 
2018 и 2019 на 4%, а в 2020 - на 5%. Третий сценарий, который является более 
пессимистичным по ожиданиям из-за нестабильных тенденций в мировой экономике, 
предполагает рост ВВП на 1,2% в 2018, на 1% в 2019 и на 1,7% в 2020 году. Как сообщалось, 
в конце мая Кабинет Министров также ухудшил прогноз роста валового внутреннего 
продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.  
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Держстат покращив оцінку зростання  
ВВП України до 2,5% 

19.06.2017 
ВВП України в І кварталі 2017 року в річному вираженні – у 

порівнянні з І кварталом 2016 року – зріс на 2,5%, повідомляється на сайті 
Державної служби статистики України з посиланням на попередні оцінки. 

Раніше, 15 травня, Держстат оприлюднив оперативні оцінки, згідно з якими ВВП 
України в першому кварталі в річному вираженні зріс на 2,4%, тобто оновлені оцінки на 0,1 
п. п. вище. Згідно з оновленими даними, порівняно з попереднім, четвертим кварталом 
2016 року ВВП у першому кварталі з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,3%, що 
відповідає оприлюдненим у травні оперативним оцінкам Держстату про динаміку ВВП в 
цьому вимірі. Держстат зазначив, що номінальний ВВП за підсумками першого кварталу 
склав 583,9 мільярда гривень, ВВП у розрахунку на одну особу – 13,721 тисячі гривень. 
Також повідомляється, що дані про ВВП за перший квартал є попередніми, уточнені дані 
буде оприлюднено в березні 2018 року, а остаточні – березні 2019 року. Держстат нагадав, 
що дані показники не враховують дані окуповану територію Автономної Республіки Крим, 
Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції. Як повідомляв 
УНІАН, ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому 
зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України 
продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році 
зростання ВВП був нульовим. За прогнозами Національного банку України, зростання ВВП 
України в 2017 році очікується на рівні 1,9%. Світовий банк і Міжнародний валютний фонд 
прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%. 
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Мінфін розсекретить умови реструктуризації  
на $23 млрд 

28.05.2017 
Суд визнав незаконною відмову Мінфіну розкрити деталі 

реструктуризації боргів на $23 млрд, підписаних Спеціальним комітетом 
кредиторів України. Про це повідомляє glavcom.ua 

Як стало відомо з рішення Київського апеляційного адмінсуду від 17 травня 2017 р., 
суд залишив в силі висновки першої інстанції про незаконність відмови міністерства 
фінансів розкрити деталі угоди дворічної давнини. Нагадаємо, влітку 2015 року після 
піврічних переговорів Україна домовилася про реструктуризацію майже $23 млрд боргу. 
20% з них - $3,6 млрд . - кредитори погодилися списати. Терміни погашення частини боргу, 
який не був списаний, перенесені на 2019-2027 рр. Таким чином, перший платіж України 
було відтерміновано на 4 роки, а зекономлені кошти – близько 11,6 млрд дол. – залишилися 
в економіці. 27 серпня 2015 р. Кабмін одноголосно затвердив умови реструктуризації 
єврооблігацій України, які були узгоджені з комітетом кредиторів. «Україна уникла 
дефолту... отримала можливість розвиватися і відновити економічне зростання», - заявляла 
тоді журналістам міністр фінансів Наталя Яресько. Як йдеться у судовому позові, київський 
адвокат Олексій Хомяков у вересні 2015 року звернувся до Мінфіну з проханням надати 
копії всіх підписаних та затверджених документів, що стосувались запозичень зазначеними 
нижче суб'єктами, загальною номінальною вартістю $22,6 млрд, а саме: державні 
єврооблігації і єврооблігації ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» (Fininpro) - $18 
млрд, гарантовані державою зовнішні валютні кредити державних підприємств 
(Укравтодор, Укрмедпостач, КБ «Южне») - близько $0,7 млрд., єврооблігації міста Києва – 
близько $0,6 млрд, єврооблігації Укрзалізниці – 0,5 млрд, зовнішні (приватні) борги 
Ощадбанку та Укрексімбанку - 2,8 млрд; також Хомяков просив надати копії документів, 
підписаних пані Наталею Яресько та її командою в рамках переговорів зі Спеціальним 
комітетом кредиторів (Franklin Advisors Inc., BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment 
Management Company i T.Rowe Price Associates Inc.) – угоди з реструктуризації, NDA, листів 
та юридично значущої кореспонденції тощо. У жовтні 2015 року Міністерство фінансів 
повідомило запитувачу, що згідно з нормами англійського права, угоди, які були укладені 
при розміщенні ОЗДП є конфіденційними та не можуть надаватись третім особам. Також, у 
вказаному листі зазначено, що між Міністерством фінансів та Спеціальним комітетом 
кредиторів (Franklin Advisors Inc., BTG Pactual, TCW Investment Management Company i 
T.Rowe Price Associates Inc.) було підписано договір про нерозголошення конфіденційної 
інформації стосовно реструктуризації державного та гарантованого державою боргу, отже, 
вказана інформація розголошенню не підлягає. … 
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Госдолг возрос на 2,7% в долларовом  
выражении 

02.06.2017 
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный 

государством долг Украины в апреле 2017 года возрос на 21,12 млрд грн 
($1,95 млрд) - до 1,973 трлн грн ($74,31 млрд). 

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный 
государством долг в долларовом выражении возрос на 4,7%. Согласно сообщению, 
государственный долг в течение апреля снизился на 0,18% - до 1,673 трлн грн ($63,01 
млрд), при том что внешний госдолг возрос на 0,45% - до 980,94 млрд грн ($36,94 млрд). В 
то же время в апреле существенно возрос гарантированный государством долг – на 8,82% - 
до 300,04 млрд грн ($11,3 млрд), в том числе внешний – на 9,43%, до 280,57 млрд грн ($11,3 
млрд). Министерство также уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в 
долларах США – 42,28%, еще 30,82% в гривне, 19,3% в специальный правах заимствования 
и 6,44% 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 26,55 грн/$1 с 26,98 грн/$1, или на 1,57%, тогда как к концу 2016 года он 
составлял 27,191 грн/$1. Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный 
размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер 
гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд 
грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Данилюк розповів, як Україна планує погасити  
€14 млрд боргу за 3 роки 

15.06.2017 

Україна має намір забезпечити виплати за боргами в розмірі $14 млрд 
у 2017-2019 рр, 11 млрд. з яких потрібно буде виплатити з держбюджету, за 
рахунок виходу на міжнародні ринки запозичень на сприятливих умовах. 

"Ключ до виплати - це вихід на ринок на сприятливих умовах. Ми плануємо вийти на 
ринок вже цієї осені. Очевидно, що отримати сприятливі умови можна лише в тому випадку, 
якщо ти показуєш прогрес в імплементації реформ, прогресі у програмі співробітництва з 
МВФ. Це не означає, що МВФ не варто згадки. Просто ми повинні сфокусуватися на тому, що 
ми можемо зробити всередині країни... ", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк на 
форумі з питань розвитку української економіки в Києві. "Я вірю в цей позитивний шлях. 
Прогрес у співпраці з МВФ стане хорошою точкою входу на ринок запозичень. Звичайно, 
виплати за боргами - це проблема, але процес управляємо", - додав він. Нагадаємо, 
Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна наприкінці 2017 року повернеться на 
ринок зовнішніх комерційних позик і випустить єврооблігації на суму 1 мільярд доларів. 
Державний борг України складає 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% складають 
валютні позики.  Державний і гарантований державою борг України за січень-квітень 2017 
року зріс в доларовому еквіваленті на 3,33 мільярда доларів, або на 4,7%, – до 74,31 
мільярда доларів США станом на 30 квітня. 

 

Читати повністю >>> 
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Минфин подал апелляцию на решение Лондонского суда 
 по «долгу Януковича» 

26.06.2017 

Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по 
долговому спору Украины и РФ по еврооблигациям на сумму $3 миллиарда. 
Об этом сообщается на сайте министерства финансов. 

«Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в 
соответствующий срок. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую 
половину января 2018 г.», - сказано в сообщении. Как известно, в марте 2017 года Высокий 
суд Лондона принял ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по евробондам на сумму 
$3 млрд. В Минфине РФ заявили, что суд принял окончательное решение о том, что 
Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций. Напомним, в 
октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 
выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и €600 млн поддержали их 
реструктуризацию. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с 
пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, 
выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Согласия 
не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 г., 
выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 г. 
РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, 
а не коммерческом, характере долга. МВФ признал суверенный характер долга, но сохранил 
возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу. 
В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по 
указанным еврооблигациям. В итоге 17 февраля 2016 года траст - The Law Debenture Trust 
Corporation PLC, действующий по указанию Российской Федерации - подал в Высокий суд 
Англии иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы истца в суде представляет 
международная юридическая компания Norton Rose Fulbright. Минфин Украины в этом 
производстве привлек Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную 
юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах. В своих 
возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в 
декабре 2013 г., является недействительным и не подлежит принудительному исполнению 
по ряду причин. Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных 
украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, 
которые в дальнейшем были выкуплены Россией на средства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью 
не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В возражении также 
приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной 
Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова. Отдельно перечислены 
действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты 
поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.  
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 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
Как решение ФРС повлияет  

на курс гривни 
15.06.2017 

Delo.UA попросило валютных аналитиков оценить влияние решений 
Федерального резерва (ФРС) США по учетной ставке на курс гривни и 
украинскую экономику в целом. 

Западные рынки с тревогой ждали двухдневного заседания и решения ФРС США по 
учетной ставке. С одной стороны, американская экономика и рынок труда растут согласно 
прогнозам. С другой - темпы инфляции замедлились, из-за чего Fed могла пересмотреть 
свои планы по двукратному увеличению учетной ставки в этом году. В итоге глава ФРС 
Джанет Йеллен все же объявила о повышении диапазона ключевой ставки до 1-1,25%, что 
полностью совпало с ожиданиями американских трейдеров. Для Украины в решении ФРС 
есть конкретный интерес. Несмотря на серьезные валютные ограничения и в целом слабую 
интеграцию страны в мировые рынки, решения глобальных центробанков вроде Fed или 
ЕЦБ все же влияют на общие расклады украинского валютного рынка. Главные точки 
соприкосновения нашего рынка с решениями ФРС - цены на глобальных сырьевых рынках, 
интерес инвесторов к украинским ценным бумагам и курс доллара как на межбанке, так и 
на наличном сегменте. По словам старшего аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, 70% 
внешнеторговых операций Украины проводятся в долларах. Поэтому, даже несмотря на 
серьезные валютные ограничения НБУ (в первую очередь это касается ощутимой 
блокировки движения капитала), колебания американской валюты на мировом уровне, 
вызванные решениями ФРС, отобразятся и на украинском рынке. "В ожидании роста 
доходности американских облигаций, как и по факту такого роста, инвесторы, как правило, 
начинают переводить свои инвестиции в безрисковые облигации Штатов. Страны с 
развивающейся экономикой испытывают отток капитала, что соответственно сказывается 
на национальных валютах", - отмечает Шевчишин. То есть Украина не заинтересована в 
росте учетной ставки США. Во-первых, это укрепляет доллар по отношению к основным 
мировым валютам. Особенно это касается сырьевых стран, так как вместе с укреплением 
доллара, как правило, снижаются цены на нефть, а значит и на большую часть сырьевой 
продукции. В среднесрочной перспективе для Украины это потеря части валютной 
выручки, что грозит дефицитом валюты на внутреннем рынке. "Не исключено, что из-за 
слабых темпов роста инфляции в Штатах вопрос о повышении ставки в дальнейшем опять 
отложат. Это будет негативом для доллара и позитивом для валют развивающихся стран. А 
повышение ставки будет способствовать укреплению доллара", - говорит заместитель 
директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова. 
Второй негатив - рост доходности по долговым обязательствам США делает менее 
востребованными и без того дорогие еврооблигации Украины (сейчас доходность по ним 
составляет около 8-9% годовых в зависимости от срока погашения). Это значит, что 
привлекать долговые ресурсы на внешних рынках капитала Минфину придется по еще 
большей цене. Для сравнения, в сентябре прошлого года Украина привлекла под 
госгарантии тех же $1 млрд при самой низкой в нашей истории ставке в 1,471%. … 
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Промислове виробництво України  
зросло на 1,2% 

24.06.2017 
В травнем 2017 р. промислове виробництво в Україні зросло на 1,2% в 

порівнянні з аналогічним місяцем 2016 р. Про це повідомляє Державна 
служба статистики. 

При цьому у добувній промисловості і розробці кар’єрів обсяги виробництва в травні 
знизилося на 4,6%, в обробній промисловості зросли на 6,1%, а в поставках електроенергії, 
газу, пари та кондиціонованого повітря знизилася на 9,6%. За інформацією Держстату, 
найбільше зростання виробництва в травні продемонстрували виробництво електричного 
устаткування, а також виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів, де 
обсяги зросли на 24,3% і 23,7% відповідно. У машинобудуванні обсяги виробництва в 
травні виросли на 14,7%, в легкій промисловості – на 14,4%, деревообробці – на 10,7%, 
харчопромі – на 7,7%. У той же час в хімпромі обсяги виробництва в травні знизилися на 
1,1%, в металургії – на 8%, а у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 20,6%. 
Держстат вказує, що по відношенню до квітня в травні цього року промислове виробництво 
зросло на 3,4%, а з урахуванням сезонного фактора – на 1,6%. В цілому в січні-травнем 2017 
року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року промвиробництво в Україні 
скоротилося на 1,3%. Як відомо, в 2016 році промислове виробництво в Україні зросло на 
2,4% в порівнянні з 2015 роком.  
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Українська митниця більше не пропустить  

1 146 торгових марок 
30.05.2017 

Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, 
купленими в зарубіжних інтернет-магазинах. Про це повідомляє 
OpenDataBot, передає служба новин epravda.com.ua 

Це відбувається на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до 
митного реєстру. Якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а 
покупки за кордоном стануть ризикованими. Бізнесу доведеться або йти "в підпілля", або 
скорочувати асортимент і зазнавати збитків. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, 
корупція.  До списку торгових марок, які перестане пропускати митниця увійшли: Adidas, 
Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, 
Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, 
Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші. 
В список заборонених увійшли навіть дочірні підприємcтва Roshen. … 

 

Читати повністю >>>                                                     Повний список на OpenDataBot >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Президент підписав Закон щодо усунення бар’єрів  
для залучення іноземних інвестицій 

27.06.2017 
Президент підписав Закон № 2058-VIII «Про внесення змін до деяких 

законів щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій». Закон 
був прийнятий Верховною Радою України 23 травня 2017 року. 

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та Законів «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про зайнятість 
населення», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», якими 
удосконалюється порядок видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні та надання 
дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Впровадження норм 
Закону загалом призведе до позитивних наслідків щодо створення привабливих 
інвестиційних умов для іноземних інвесторів, за рахунок спрощення порядку 
працевлаштування іноземних працівників, надання права отримувати посвідку на 
проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських 
підприємствах, але не працевлаштовані на них, для контролю за діяльністю таких 
підприємств. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 
Держбюджет виконано з профіцитом  

у майже 20 мільярдів 
01.06.2017 

Державний бюджет України за січень-квітень 2017 року виконано з 
профіцитом на рівні 19,435 млрд грн проти 22,191 млрд грн дефіциту за 
аналогічний період попереднього року. 

Як повідомляється на сайті Нацбанку України, доходи держбюджету за цей період 
становлять 259,786 млрд грн, видатки – 240,247 млрд грн. У повідомленні зазначається, що 
майже дворазове збільшення доходів держбюджету в квітні зумовлене перерахуванням 
частини прибутку НБУ та отриманих конфіскованих коштів екс-президента В.Януковича. 
Згідно з наведеними даними, зведений бюджет за січень-квітень виконано з профіцитом на 
рівні 38,590 млрд грн проти 5,077 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 р. Доходи 
зведеного бюджету за звітний період склали 323,918 млрд грн, видатки – 285,162 млрд грн. 
Як повідомлялось, дефіцит держбюджету за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд 
грн, або 2,9% ВВП. Держбюджет на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, 
видатки – 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Расходы госбюджета Украины в январе-апреле-2017  
выросли на 24% к январю-апрелю-2016 

01.06.2017 
Расходы госбюджета Украины в январе-апреле 2017 г. составили 

240,25 млрд грн, что на 24% выше показателя аналогичного периода 2016 г, 
сообщило Министерство финансов. 

Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 23,2% – до 227,96 млрд 
грн при плане на этот период, по данным Госказначейства, в 241,28 млрд грн. С учетом 
ранее обнародованных данных, апрельские расходы составили 55,69 млрд грн, в том числе 
по общему фонду – 52,13 млрд грн, что всего на 4,1% и 1,6% соответственно превышает 
показатели апреля-2016. Минфин указывает, что доходы госбюджета растут быстрее. По 
итогам четырех месяцев они увеличились на 51,1% – до 259,79 млрд грн, в том числе 
общего фонда – на 31,5%, до 213,24 млрд грн при плане на этот период, по данным 
Госказначейства, в 201,1 млрд грн. В том числе в апреле благодаря спецконфискации в 
29,67 млрд грн и перечислению 10 млрд грн от НБУ госбюджет получил рекордные 85,03 
млрд грн, из которых 50,76 млрд грн – по общему фонду, что соответственно на 98,7% и 
24,6% превышает показатели апреля-2016. Профицит государственного бюджета Украины 
в январе-апреле т.г. составил 19,43 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда 
в 30,52 млрд грн, причиной которого стала та же спецконфискация. При этом общий фонд 
госбюджета за первые 4-е мес. 2017 г. был сведен с дефицитом 13,67 млрд грн при плане на 
этот период в 52,58 млрд грн, в том числе в апреле дефицит вырос на 1,34 млрд грн. Как 
сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы – 
800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели 
госбюджета-2016. По общему фонду намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и 
потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 
15,1%. Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том 
числе по общему фонду – 62,34 млрд грн, тога как в 2016 году дефицит составил 70,13 млрд 
грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду – 63,74 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  

 
Кабмин сохранил план поступлений от приватизации  

в 2018-2019 годах 17,1 млрд грн 
15.06.2017 

Правительство Украины рассчитывает получить в госбюджет по 17,1 
млрд грн от приватизации в 2018 и 2019 гг., что соответствует показателям, 
заложенным в госбюджеты 2016-2017 гг. 

Соответствующий план поступлений предусмотрен законопроектом «Об основных 
направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы» (т. н. «Бюджетная резолюция»), 
который правительство утвердило 14 июня, сообщает Минфин на своем сайте. 
Активизация приватизации госимущества названа среди основных заданий бюджетной 
политики на ближайшие годы, для чего намечено расширить круг приватизируемых 
объектов, упростить механизм их продажи через электронные аукционы. В то же время, 
согласно документу, в 2020г. ожидается падение бюджетных поступлений от приватизации 
сразу до 0,5 млрд грн. Как сообщалось, в прошлом году бюджет получил от приватизации 
188,92 млн грн или 1,1% от ожидаемых 17,1 млрд грн, а годом ранее - 151,5 млн грн, или 
0,9%. За І квартал 2017 г. приватизация принесла 2,9 млн грн при плане в 5,54 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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МЭРТ затрудняется назвать сроки конкурсов по отбору  
набсоветов и глав госкомпаний 

15.06.2017 
Сроки проведения первых конкурсов по отбору членов наблюдатель-

ных советов пяти госкомпаний - "Укрпочта", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", 
"Укрзализныця" и "МА "Борисполь" – остаются неопределенными, сообщил 
первый заместитель министра Максим Нефедов. 

"Премьер же сказал, что он недоволен процессом", - прокомментировал М.Нефедов 
ситуацию с подготовкой конкурсов. Глава правительства Владимир Гройсман на 
конференции по лидерству в корпоративном управлении в Киеве 14 июня сказал: "Мы 
подхватили инициативу прошлого правительства, сделали несколько назначений, но на 
этом пока все. Я в этом плане достаточно самокритичен - мы не достигли значительного 
прорыва". По его словам, правительство в настоящее время "достаточно предметно, 
буквально каждую неделю" работает над конкретными решениями, как обеспечить 
эффективный и независимый менеджмент в государственных компаниях. М.Нефедов 
уточнил, что начало конкурсов планируется после изменений в правилах работы 
созданного правительством номинационного комитета. Как сообщалось, правительство 
В.Гройсмана за период работы с середины апреля 2014 года по процедуре отбора через 
номинационный комитет назначило глав "Укрзализныци", "Укрпочты", МА "Борисполь" и 
независимые члены набсовета НАК "Нафтогаз Украины", однако в случаях "Укрзализныци", 
"Укрпочты" и "Нафтогаза" конкурсы по их отбору были начаты еще при правительстве 
А.Яценюка. Минэкономразвития после того, как в апреле прошлого года его возглавил 
первый вице-премьер Степан Кубив, также объявило конкурсы по отбору руководителей 
"Укрхимтрансаммиака" и завода "Электротяжмаш". Победитель первого был отобран, но 
так и не назначен, а второй конкурс не дошел и до стадии определения победителя. В 
ноябре 2016 года Кабинет министров существенно расширил состав созданного в феврале 
2015 г. номинационного комитета по отбору руководителей крупнейших госпредприятий, 
введя в него дополнительных представителей от правительства и увеличив количество 
независимых экспертов. К главам Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минфина, 
Минагропрода и Мининфраструктуры были добавлены вице-премьер Владимир Кистион, 
вице-премьер – глава Минрегионстроя Геннадий Зубко, министр Кабинета министров 
Александр Саенко и министр юстиции Павел Петренко. Количество независимых 
негосударственных экспертов с правом совещательного голоса, согласовываемых с 
Кабмином, было увеличено с пяти до восьми. Кроме того, в состав номинационного 
комитета введен еще один независимый эксперт – специалист по подбору персонала, 
входивший в комиссию по конкурсному отбору соответствующего предприятия.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 

 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 ОЛІГАРХИ. ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

Нацбанк виграв касацію банку олігарха  
Бахматюка 

08.06.2017 
Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні 

касаційної скарги про визнання припиненим договору іпотеки між 
ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк (VAB, Віейбі Банк, Київ) та НБУ 
від 10 червня 2014 року. 

 
 

Відповідне рішення суд виніс за підсумками засідання 7 червня 2017 року. Згідно з 
Єдиним державним реєстром судових рішень, відповідна касаційна скарга була подана на 
постанову Київського апеляційного господарського суду від 14 березня 2017 року на 
рішення Господарського суду міста Києва від 24 січня 2017 року про визнання припиненим 
договору іпотеки між Віейбі Банком і НБУ та усунення перешкод у користуванні майном. 
Скарга була подана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО) на ліквідацію Віейбі Банк до НБУ. Третьою стороною у скарзі, не висуваючи 
самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, виступають ФГВФО і банк 
Фінансова ініціатива. Суд визнав, що основне зобов'язання банку за кредитним договором 
не виконано і не припинено. Як наслідок, відсутні правові підстави для припинення 
іпотеки, і, у разі продажу предмета іпотеки, гроші повинні спрямовуватися на задоволення 
вимог іпотекодержателя. Нагадаємо, що НБУ 20 березня 2015 року вирішив відкликати 
банківську ліцензію та ліквідувати Віейбі Банк, власником якого був Бахматюк, а в червні 
2015 року визнав неплатоспроможним також банк Фінансова ініціатива, що належить йому. 
Потім Нацбанк подав на Бахматюка до суду п'ять позовів про стягнення заборгованості по 
персональному договору поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, сумарно 
заборгували НБУ з рефінансування 10,9 млрд грн. У свою чергу, Бахматюк поклав 
відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ. У жовтні 2016 року він підтвердив 
готовність до компромісу з Нацбанком питання поручительств і запропонував мирову 
угоду з розстрочкою на сім років з можливістю збільшити заставу перед НБУ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 
 

Суд разрешил взыскать 230 млн грн  
с компаний Жеваго 

12.06.2017 
Хозяйственный суд Полтавской области решил взыскать около 

230 млн грн с компаний бизнесмена Константина Жеваго. Об этом 
свидетельствует решение суда по делу N917/405/17 от 6 июня. 

 
Таким образом, суд удовлетворил иск ликвидатора банка «Финансы и Кредит» и 

решил взыскать 219,9 млн грн с предприятия «Авторадиатора» и еще 10,5 млн грн - 
солидарно с этого предприятия и АвтоКрАЗа(как поручителя) на основании кредитного 
договора. «Авторадиатор» входит в группу КрАЗ, подконтрольной Жеваго. Он же был 
мажоритарным акционером банка «Финансы и Кредит». Объем исковых требований к 
группе КрАЗ превышает 3 млрд грн. Напомним, что временная администрация была 
введена в банк "Финансы и Кредит" в сентябре 2015 г. По данным Фонда гарантирования, 
когда в банк "Финансы и кредит" была введена временная администрация, объем вкладов 
физлиц в нем составлял 17 млрд грн, а юрлиц – четыре млрд гривень. На 1 марта 2017 года 
вкладчикам банка "Финансы и кредит" в рамках гарантийной суммы выплачено 9,9 млрд 
грн.. (94,8% запланированных выплат). По данным НБУ, из 29 млрд гривень кредитного 
портфеля банка "Финансы и кредит" 22 млрд грн - это займы, связанные с Жеваго. Ранее в 
интервью ZN.UA экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева опровергла слухи о дроблении 
вкладов в банке "Финансы и Кредит". По ее словам, за месяц, в течение которого банк 
"Финансы и Кредит" формально не являлся проблемным, средства из него не выводились. 

 
 

 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Как сегодня живется 
Константину Жеваго >>> 

По материалам bin.ua 
 

 
О.БАХМАТЮК 

 
К.ЖЕВАГО 
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https://economics.unian.ua/finance/1953369-derjbyudjet-vikonano-z-profitsitom-u-mayje-20-milyardiv.html
http://interfax.com.ua/news/economic/425680.html
http://www.capital.ua/ru/news/93349-kabmin-ukrainy-sokhranil-plan-postupleniy-ot-privatizatsii-v-2018-2019-godakh-17-1-mlrd-grn
http://interfax.com.ua/news/economic/429183.html
http://biz.nv.ua/ukr/finance/natsbank-prograv-kasatsiju-banku-oligarha-bahmatjuka-1282895.html
https://zn.ua/ECONOMICS/zhevago-proigral-likvidatoru-banka-finansy-i-kredit-230-mln-griven-251093_.html
https://bin.ua/companies/206324-sud-razreshil-vzyskat-230-mln-grn-s-kompanij.html
https://realist.online/article/kak-segodnya-zhivetsya-konstantinu-zhevago
https://realist.online/article/kak-segodnya-zhivetsya-konstantinu-zhevago
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http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
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Суд продовжив підготовче засідання за обвинуваченням 
8 фігурантів у "справі Онищенка" 

14.06.2017 
Солом'янський райсуд Києва продовжив підготовче судове 

засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням 8 
учасників злочинної організації, у створенні якої підозрюється 
народний депутат Олександр Онищенко, у так званій "газовій справі". 
Про це повідомив головуючий суддя Сергій Агафонов. 

 
"Підготовче судове засідання оголошується відкритим", - сказав С.Агафонов. Під час 

засідання секретар повідомила, що частина захисників не з'явилася в суд, хоча були 
поінформовані про процес. Головуючий суддя попросив учасників процесу висловити свою 
думку щодо раніше поданих клопотань від захисника одного з обвинувачених про відвід 
суддів, а саме - відвід Сергію Агафонову, тобто головуючому, а також іншій судді Аллі 
Захаровій. Проте деякі адвокати наголосили, що суд не може розглянути клопотання про 
недовіру суддям, оскільки не всі захисники обвинувачених прийшли і суд не отримав 
належних даних про те, чи були їхні колеги належно поінформовані. "Суд позбавлений 
можливості сьогодні розглядати взагалі будь-які клопотання", - сказала одна із адвокатів. 
Наразі судді, заслухавши думки обвинувачених та їх захисту, пішли до нарадчої кімнати для 
ухвалення рішення стосовно подальшого продовження засідання у зв'язку з відсутністю 
деяких захисників. Варто зазначити, що обвинувачений В.Постний бере участь у засіданні в 
режимі відеоконференції з Лук'янівського СІЗО. Раніше прокурори САП подали до суду 
клопотання про продовження запобіжних заходів фігурантам справи, в тому числі, 
співорганізатору злочинної схеми Валерію Постному у вигляді тримання під 
вартою.Зокрема, як повідомив прокурор САП Володимир Кривенко, термін арешту 
В.Постного закінчується 15 червня. Нагадаємо, 30 травня у САП повідомили, що передали до 
суду обвинувальний акт щодо 8 учасників злочинної організації народного депутата 
Олександра Онищенка у "газовій справі". Обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, 
передбачених ч.1 ст. 255, ч 4 ст.28, ч 5 ст 191, ч.4 ст 28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст 205, ч.4 ст 
28, ч.2 ст 364-1, ч.2 ст 366, ч. 1 ст 388 ККУ. Ще 9 осіб, за даними керівника САП 
Н.Холодницького, перебувають у розшуку, включно з О.Онищенком. Як повідомляв УНН, 
народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених 
ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 
ст.28 ч.2 ст.366 КК України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 

СМИ: Клюевы должны украинским  
госбанкам 28 миллиардов 

15.06.2017 
Украинские государственные банки не могу вернуть 

миллиардные долги братьев Клюевых из австрийских фирм. Об 
этом говорится в материале DW, передает pravda.com.ua 

 
В Австрии завершается процедура банкротства компаний, связанных с братьями 

Сергеем и Андреем Клюевыми, скрывающихся от украинского правосудия в России. 
Материнские компании бизнес-структур Клюевых зарегистрированы в Вене, и их 
кредиторы, крупнейшими из которых являются украинские государственные банки, 
надеялись получить хотя бы часть австрийских активов братьев. Как выяснилось, займы 
были без серьезного обеспечения. Как известно, Клюевы построили ряд солнечных 
электростанций на юге Украины за счет кредитов госбанков. Компания Activ Solar GmbH 
Клюевых, позже оформлена на зятя Андрея Клюева Каве Эртефая, получила в 
"Укрэксимбанке" шесть кредитов на общую сумму 8,59 млрд грн (€109 млн; $224 млн и 528 
млн грн). Поручителем по этим займам выступила компания "Актив-Страхование", которая 
через компанию "Укрподшипник" и австрийскую SLAV Handel также принадлежит 
Клюевым. Деньги не были возвращены, и банк обратился в суд. В марте прошлого года 
"Укрэксимбанк" выиграл суд у компании "Актив-Страхование", которая должна 
немедленно вернуть ему всю сумму. Однако до сих пор этого не было сделано. Сейчас банк 
пытается в счет погашения задолженности отсудить у "Завода полупроводников" 
недвижимость, но пока окончательных решений нет. Как сообщили в Creditreform, 
украинские заимодавцы, несмотря на претензии к SLAV Handel, вообще не принимали 
участия в процедуре конкурсного взыскания долгов с этой компании. Крупнейший 
кредитор этой компании - китайский государственный концерн CNBM International 
Corporation - за долги SLAV Handel почти €100 млн еще в 2014 г. получил в собственность по 
договоренности с Клюевыми активы Activ Solar - все солнечные электростанции компании 
на материковой Украине. "Activ Solar больше не владеет активными солнечными 
электростанциями в Украине", - подтвердили в компании в ответ на запрос журналистов 
весной 2015 года. Общая сумма требований к Activ Solar - 690 млн евро, львиная доля 
которых приходится на украинский "Укрэксимбанк". До 2013 года компании соратников 
Януковича для строительства 16 солнечных электростанций в Крыму кредитовал 
государственный "Ощадбанк". Непогашенный долг по этим займам составляет более 19 
миллиардов гривен. "Было принято ряд судебных решений в пользу банка. К сожалению, 
все меры по принудительному взысканию задолженности с группы компаний "Солар" в 
Украине на сегодняшний день не дали никаких результатов", - сообщили в "Ощадбанке". 
Конфисковать солнечные электростанции банк после аннексии Крыма не может. Суд по 
требованию вернуть почти миллиард долларов начался в марте в Париже. "Все убытки, 
связанные с выплатой кредитов группой компаний "Солар", включены в сумму 
компенсации, заявленной в иске против Российской Федерации", - сообщил "Ощадбанк". 
"Ощадбанк" в 2014 году получил рекордный убыток - 8,5 миллиарда гривен. "Потеря 
контроля над этим активом является причиной ущерба. У нас нет возможности проверить 
сохранность имущества и его состояние", - отметил председатель правления "Ощадбанка" 
Андрей Пышный. Чтобы банк не имел проблем с нормативом адекватности капитала, 
правительство предоставило ему 11,6 миллиарда гривен из государственного бюджета. 
Аналогичная ситуация и с "Укрэксимбанком". В том числе, и из-за долгов Клюевых, этот 
банк в 2016 году получил 9,3 миллиарда докапитализации из бюджета. Как сообщалось, 
братья Клюевы объявлены в международный розыск. Бывший глава Администрации 
президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых по делу об избиении 
участников евромайдан. По последней информации, он находится в России.  

 

Читать полностью >>>  
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Ярославский рассказал, как с боем отвоевывает 
былые позиции 

19.06.2017 
Александр Ярославский не разочаровался в приобретении 

акций ХТЗ и рассказал, как приходится с боем восстанавливать былые 
позиции. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из интервью бизнесмена журналу 
«Бизнес».  

 
 
 «Если говорить о рынках сбыта, то, как известно, “свято место пусто не бывает”, - 

говорил Ярославский. -  Как только на рынке возникает пустота, ее тут же заполняют 
другие. ХТЗ не по своей воле некоторое время на рынке отсутствовал. Теперь приходится с 
боем восстанавливать былые позиции. Если в прошлом году кто-то искусственно 
остановил завод, сделав доброе дело для наших конкурентов, то нам теперь приходится 
ситуацию отыгрывать заново, уже в пользу Украины». «Что касается векторов сбыта, - 
продолжает харьковский олигарх. - Пока нет смысла говорить о победах на внешних 
рынках. Главная победа заключается в том, что мы вернулись на рынок внутренний. 
Украинский трактор отсутствовал, но в нем очень нуждалась страна». «Я абсолютно не 
разочаровался в приобретении активов Харьковского тракторного завода. И никогда не 
разочаруюсь», - заявил Александр Ярославский. Как сообщалось ранее, компания Evraz 
Group (головная компания зарегистрирована в Лондоне) продала компанию «Евраз Сухая 
Балка» (Кривой Рог, Днепропетровская область) компании Berklemond Investments (Кипр), 
входящей в состав группы Development Construction Holding (DCH), за 110 млн долларов. 

 

Читать полностью >>>                              Интервью бизнесмена журналу «Бизнес» >>>  
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Финансовой группе ICU разрешили купить КУА  
"Укрсиб Кэпитал Менеджмент" 

07.06.2017 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил КУА 

"Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU) приобрести долю в 
уставном капитале КУА "АПФ "Укрсиб Кэпитал Мендежмент". 

"Предоставлено разрешение «Компания по управлению активами «Инвестиционный 
капитал Украина» (Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Компания по 
управлению активами администратор пенсионных фондов «Укрсиб Кэпитал Менеджмент» 
(Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления 
общества", - говорится в сообщении. Нынешняя сделка – уже не первое приобретение ICU. В 
2016 г. группа поглотила НПФ «Аструм. Пенсионное обеспечение», а в начале ноября 2016 г. 
завершила присоединение открытого негосударственного пенсионного фонда «Моя 
пенсия» к своему открытому НПФ «Династия». «В ближайшее время количество игроков 
продолжит сокращаться, активизируется процесс консолидации рынка – будут новые 
слияние и поглощения. Если в 2012 году на рынке было более 100 участников, то к началу 
2017-го их количество сократилось до 64, до конца года их будет меньше 60, а в 2018 г. – 
порядка 50», - прогнозирует руководитель подразделения по управлению локальными 
активами ICU Григорий Овчаренко. Группа ICU создана в 2006 г., предоставляет услуги по 
торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет 
управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО 
"Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк 
"Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина". КУА "АПФ "Укрсиб Кэпитал Мендежмент" 
основана в 2013 г. как компания по управлению активами группы УкрСиббанка. По 
состоянию на 31 марта 2017 г., под управлением "Укрсиб Кэпитал Мендежмент" находилось 
четыре корпоративных инвестиционных фонда и негосударственный пенсионный фонд с 
общим объемом активов под управлением 694,85 млн грн. … 

 

Читать полностью >>>  
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ФГВФЛ начинает распродавать 
акции на бирже 

14.06.2017 
Группа ICU (КУА "Инвестиционный капитал Украина") от имени 

Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает 
продажу ценных бумаг с балансов ликвидируемых банков. 

ФГВФЛ выбрал посредников для брокерских услуг по продаже ценных бумаг еще 12 
сентября 2016 г. Решением №1808 утверждены две компании - ООО «Инвестиционный 
Капитал Украина» и ООО «Драгон Капитал». Руководитель отдела брокерского 
обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко сообщила, что первые торги по 
продаже акций ПАO «Укрнафта» и ПАO «Центрэнерго» с баланса банка «Форум» пройдут 23 
июня. «Стартовая цена лотов - 3,8 млн грн и 2 млн грн. В качестве организатора торгов 
была выбрана ПАО „Украинская биржа“», - сообщила она. Если акции не будут проданы, то 
последуют новые торги с понижением цены, которые будут проводиться до 2 октября. 
Напомним, Президент Украины П.Порошенко подписал закон о принудительной продаже и 
выкупе акций. Закон предусматривает внедрение в законодательное поле Украины 
процедур squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций). 
Предполагается, что данный закон позволит упростить процесс преобразования псевдо-
ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных 
пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за 
акции, продав их по рыночной цене не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет 
мажоритарный акционер. Также, по мнению авторов документа, он позволит повысить 
привлекательность приватизационных объектов для (иностранных) инвесторов.  
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Визначено план заходів із реформування  
земельних відносин до 2018 р. 

22.05.2017 
Робоча група при Мінагрополітики визначила основні напрями 

реформування у сфері земельних відносин до кінця 2017 р. Про це 
повідомляє прес-служба Держгеокадастру. 

На засіданні Робочої групи, що відбулося під головуванням першого заступника 
Міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка, було розглянуто та 
затверджено перелік основних заходів із вдосконалення різних аспектів земельних 
відносин відповідно до кращих світових стандартів. У засіданні взяли участь представники 
керівництва Мінагрополітики, Держгеокадастру, Світового банку, проекту USAID 
“Агросільрозвиток”,  представництва ЄС, МВФ, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерства юстиції України, Стратегічної групи радників при Прем’єр-
міністрові України. Пріоритетним напрямом роботи на найближчі місяці було, зокрема, 
визначено формування концептуальних засад обігу сільськогосподарських земель, 
розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту “Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення”. У рамках цього напряму передбачено створення 
національної платформи для проведення електронних аукціонів з метою забезпечення 
максимальної прозорості продажу державних та комунальних земель, а також надання 
можливості її використання для угод купівлі-продажу приватним особам. Крім того, 
передбачено інтенсифікувати роботу зі створення Національної інфраструктури 
геопросторових даних (НІГД). Для забезпечення більш ефективного співробітництва та 
керованості процесом у рамках Робочої групи буде сформовано підгрупу з координації 
створення НІГД, в яку ввійдуть представники  основних відомств-утримувачів 
геопросторової інформації та інших зацікавлених сторін. Для отримання повної та 
достовірної інформації про стан земельних відносин та забезпечення 
загальнонаціонального доступу до цих даних заплановано впровадження системи 
регулярного моніторингу земельної сфери, що є необхідною умовою прийняття зважених 
рішень як на рівні держави, так і на рівні територіальних громад.  

 

Читати повністю >>> 
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Уряд затвердив План заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу 
до осінньо-зимового періоду 2017/2018 р. 

14.06.2017 
Уряд схвалив проект розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 

заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-
зимового періоду 2017/2018 року та його проходження». 

Планом заходів передбачено комплекс організаційних та практичних заходів щодо 
сталого проходження осінньо-зимового періоду 2017/18 року, що сприятиме забезпеченню 
споживачів електричною та тепловою енергією протягом осінньо-зимового періоду 
2017/18 року. Проект розпорядження розроблено Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України на виконання доручення Прем’єр-міністра В. Гройсмана від 
22.04.2017 з метою належної підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до 
роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року та забезпечення надійного і безперебійного 
(стабільного) енергопостачання споживачів електричної енергії під час його проходження.  
Прийняття розпорядження сприятиме забезпеченню надійної, безперебійної (стабільної) 
роботи об'єднаної енергетичної системи України в  осінньо-зимовий період 2017/18 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля України 
 

 
 
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Скандальна "Енергомережа" може  

збанкрутіти 
30.05.2017 

Проти ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" може бути порушено 
справу про банкрутство. За даними ЕП, відповідне питання буде розглядатися 
Господарським судом Києва 7 червня. 

Автор заяви про порушення справи про банкрутство - ПАТ "Одеська ТЕЦ", якому 
відповідач винен 28 млн грн. Ці гроші були перераховані станцією в якості передоплати за 
газ, який "Енергомережа" зобов'язалася поставити ТЕЦ в рамках підписаного між ними 
договору №97 від 2 березня 2016 року. Загальний бюджет цього контракту - 99,99 млн грн, 
в рахунок яких "Енергомережа" повинна була протягом 2016 року поставити станції 13,5 
млн м³ (7380 грн/1 тис. м³). "Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, 
коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових 
підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями. За півтора року роботи 
"Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн. 
Формальним власником ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" числиться бізнесмен 
Дмитро Крючков. Його кураторами вважаються власники ФК "Динамо" (Київ) Григорій та 
Ігор Суркіси. Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, заявив про плани 
компанії "Енергомережа" брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго". 
 

Читати повністю >>> © Дмитро Рясний, ЕП Інтерв'ю Дмитра Крючкова >>> 
 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Прокуратура Киева завершила расследование против  
экс-главы "Киевэнергохолдинга" 

15.06.2017 
Прокуратура завершила расследование по делу экс-руководителя 

АО "Киевэнергохолдинг" Юрия Бондаря, подозреваемого в незаконном 
отчуждении акций компании "Киевэнерго".  

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 
бывшего председателя правления ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг", который, 
злоупотребляя своим служебным положением, нанес территориальной общине Киева 
более 106 млн грн убытков", - сказано в сообщении столичной прокуратуры. Установлено, 
что в 2006 году чиновник незаконно отстранил в пользу частной компании пакет акций 
компании "Киевэнерго" реальной стоимостью 183 млн гривен. При этом он использовал 
акт оценки 2004 года, по которому пакет акций стоил 77 млн гривен, однако в то время 
этот акт уже утратил силу и в соответствии с законодательством не мог применяться при 
заключении сделок по отчуждению. Указанные действия привели к потере  контроля над 
пакетом акций компании, который составил почти 13% уставного фонда. Действия 
Бондаря  квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным 
положением) Уголовного кодекса. Отметим, Бондарь был задержан в декабре прошлого 
года. При задержании у него нашли именные часы от президента РФ Владимира Путина. 
Напомним, в 2004 году на сессии Киеврады депутаты приняли решение создать ЗАО 
«Компания «Киевэнергохолдинг», куда город внесет свои пакеты акций «Киевэнерго», 
«Киевгаза» и «Киевводоканала». Проголосовавшие «против» депутаты Киеврады говорили, 
что принятый документ может привести к теневой приватизации энергетической отрасли 
столицы. Сумму же инвестиций в $13–16 млн, которую городские власти планируют 
привлечь в ЗАО на развитие энергетического хозяйства, оппоненты считают крайне малой. 
«Нас, как туземцев, покупают за бусы», — подытожил депутат Вячеслав Супруненко. 

 

Читать полностью >>> 
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Мэр Кропивницкого подписал меморандум о сотрудничестве  
с добытчиками урана 

21.06.2017 
Во вторник, 20 июня 2017 г. процедура согласования выделения 

горного отвода для ГП "Восток ГОК" завершилась подписанием 
меморандума о сотрудничестве и партнерстве.  

Меморандум подписали городской голова Андрей Райкович, генеральный директор 
государственного концерна "Ядерное топливо" Сергей Дробот и в.и.о. генерального 
директора "Восток ГОК" Юрий Шмелев. Таким образом после окончательного решения 
областного совета, уранодобывающее предприятие получит право продолжать свою 
деятельность в недрах под территорией Кропивницкого, но зато ежегодно будет 
инвестировать в социальное развитие города по 2 млн грн. За 10 лет, a именно на такой 
срок заключен меморандум, предприятие вложит в город 20 миллионов гривен. Особое 
внимание в соглашении уделено реализации местной программы развития и сохранения 
зеленых насаждений: 2 млн грн будет направлено на обеспечение мероприятий по ее 
выполнению, еще 100 тысяч гривен используют на ежегодное высаживание деревьев в 
санитарно-защитной зоне "Ингульской шахты". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

На Кропивнитчине в урановую шахту  
спустили китайцев 

24.06.2017 

Делегацию из Пекина спустили в Новоконстантиновскую шахту. Об 
этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-службу областной 
государственной администрации. 

Делегация из Китая прибыла в область в рамках реализации договоренностей между 
ГК "Ядерное топливо" и China National Nuclear Corporation для продолжения детального 
обсуждения сотрудничества в сфере добычи урана на базе Новоконстантиновской шахты. 
Члены делегации ознакомились с деятельностью предприятия. После проведенного 
инструктажа по технике безопасности гости спустились в шахту, чтобы своими глазами 
увидеть процесс добычи и подачи горной массы. После возвращения на поверхность 
китайцы обсудили с председателем облсовета Александром Чорноиваненко технические 
вопросы относительно месторождения урановых руд в области. Ранее сообщалось, что 
китайцы хотят построить на Кропивнитчине новую урановую шахту. … 

 

Читать полностью >>>  
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Добыча угля в Украине за 5 мес. 2017 г.  
снизилась на 3.2% 

15.06.2017 
Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2017 г. 

уменьшили добычу рядового угля на 3,2% (на 517,2 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 15 млн 783,5 тыс. тонн. 

Добыча коксующегося угля снизилась на 26% (на 993,1 тыс. тонн) – до 2 млн 820,9 
тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 3,8% (на 475,9 тыс. тонн) – до 12 млн 
962,6 тыс. тонн. В мае-17 добыча рядового угля сократилась на 2,9% (на 79,9 тыс. тонн) по 
сравнению с маем-16 – до 2 млн 714,7 тыс. тонн. Добыча на захваченных боевиками 
угольными предприятиями "ДТЭК" на Донбассе была компенсирована наращиванием 
"ДТЭК" добычи на подконтрольных территориях. Так, если в мае-2016 захваченные 
"Комсомолец Донбасса", "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" суммарно добыли 
674,7 тыс. тонн, то прирост добычи "Павлоградуголь", "Добропольеуголь" и "Белозерская" в 
мае-2017 к маю-2016 составил 787,5 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в 
сферу управления Минэнергоугля, в январе-мае 2017 года сократили добычу на 22,2% (на 
571,1 тыс. тонн) – до 2 млн 4,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 
47,5% (на 362,2 тыс. тонн) – до 399,6 тыс. тонн, энергетического – 11,5% (на 208,9 тыс. 
тонн), до 1 млн 604,9 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за пять месяцев обеспечили 
добычу 5 млн 463,9 тыс. тонн угля (-18,4% к январю-маю-2016), Луганской – 1 млн 480,5 
тыс. тонн (-21,8%), Днепропетровской – 8 млн 213,8 тыс. тонн (+18,2%), Львовской – 577,2 
тыс. тонн (-11,4%), Волынской – 48,1 тыс. тонн (-50%). … 
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Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)  
обійдеться Україні у понад 1,4 млрд дол. 

14.06.2017 
Загальна кошторисна вартість будівництва ЦСВЯП, яке планують 

збудувати за 16 років, становить 37 млрд грн (понад 1,42 млрд дол.). Про це 
повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. 

“Загальна кошторисна вартість будівництва складає 37 млрд грн, вартість першого 
пускового комплексу - 4,7 млрд грн”, - повідомили в Міністерстві. Фінансуватиме проект 
будівництва ДП “НАЕК “Енергоатом” за власні кошти, але планується залучення кредитних 
коштів шляхом розміщення облігацій на фондовому ринку США. Як поінформували у прес-
службі, роботи з будівництва ЦСВЯП планується розпочати у цьому році після завершення 
процедури закупівель будівельно-монтажних робіт, яка оголошена ДП “НАЕК “Енергоатом” 
через державну систему закупівель ProZorro. “Будівництво сховища триватиме протягом 
близько 16 років (198 місяців). З них 30 місяців - будівництво першого пускового комплексу 
(усі необхідні будівлі та споруди, повністю фундамент сховища, шляхи для отстою потягу та 
маневрування) та наступні 168 міс. - поступове, протягом року для кожного, будівництво 
решти 14 пускових комплексів, що включає виготовлення та розміщення на майданчику 
сховища контейнерів для довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива”, - 
повідомили в Мінененговугіллі. Нагадаємо, 7 червня 2017 року Кабінет міністрів затвердив 
проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.  

 

Читати повністю >>> 
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У "Энергоатома" может появиться альтернатива шведскому и  
российскому ядерному топливу 

14.06.2017 
НАЭК "Энергоатом" ведет предварительные переговоры с еще одним 

иностранным поставщиком ядерного топлива для атомных электростанций. 
Об этом сообщил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский. 

Недашковский рассказал, что "Энергоатом" ведет предварительные переговоры с 
иностранной компанией, которая выразила желание выйти на рынок. На сегодняшний 
день, на украинские АЭС поставляется российское ядерное топливо, производства "ТВЭЛ", и 
шведское, производства Westinghouse. "Могу приоткрыть завесу, с прошлого года у нас 
появился третий желающий. Мы отрабатываем их предложения. Пока что предложения на 
уровне предварительных переговоров. Сейчас у нас только два поставщика", - сказал 
Недашковский. Он не сообщил других деталей о компании, но напомнил, что еще в 2005 г. в 
соответствии с президентским указом "Энергоатом" проводил поиски третьего 
поставщика. Однако компания столкнулась с предсказуемой ситуацией, когда технологией 
производства необходимого для Украины вида топлива обладала только российская 
компания "ТВЭЛ". "Украина, Россия, страны восточной Европы используют топливо другого 
дизайна. Технологией производства этого топлива на тот момент обладала только 
российская компания ТВЭЛ. Только компания Westinghouse при содействии правительств 
США, при финансировании Министерства энергетики США в рамках международной 
программы по ядерной безопасности смогла сделать топливо альтернативной 
конструкции. Это был долгий путь с 2000 г. и до сегодня. Путь трудный, но очень 
успешный", - напомнил Недашковский. С началом войны с Россией, "Энергоатом" вернулся 
к стратегии диверсификации источников поставок ядерного топлива для своих АЭС и 
заключил договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 г. Южно-Украинская АЭС 
успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства 
Westinghouse на третьем энергоблоке. В феврале 2016 г. "Энергоатом" поставил на 
Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. В 2018 году 
"Энергоатом" планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно 
топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от 
компании "ТВЭЛ". Станции ГП "НАЭК "Энергоатом" производят больше половины 
электроэнергии в Украине. Компания оперирует четырьмя действующими атомными 
станциями (15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два — ВВЭР-440), 2 
гидроагрегатами Ташлыкской ГАЭС и 2 гидроагрегатами Александровской ГЭС.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

НАЕК «Енергоатом» відписав Росії півмільярда за  
ядерні відходи РАЕС до 2035 р. 

15.06.2017 
ДП «НАЕК «Енергоатом» замовив компанії «Виробниче об’єднання 

«Маяк» (Росія) зберігання і повернення осклованих високоактивних 
радіоактивних відходів на $16,83 млн, або 438,73 млн грн.  

Про це повідомляється у системі «Прозорро». На 2018-2035 рр. замовили зберігання і 
повернення орієнтовно 544 т відходів. Йдеться про Доповнення №18 до Контракту 
№235/98-01 від 1 червня 1998 року про послуги зі зберігання і повернення осклованих 
відходів, отриманих внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів 
ВВЕР-440 Рівненської АЕС, вивезеного для зберігання і переробки на «ВО «Маяк» у 1993-
2015 роках. Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. 
Відзначимо, спершу відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС охолоджують у 
пристанційних басейнах витримки. Потім воно з Запорізької АЕС направляється у 
пристанційне проміжне сховище сухого типу, а з Рівненської, Хмельницької та Южно-
Української АЕС – на переробку в РФ до введення в експлуатацію ЦСВЯП у Чорнобильській 
зоні. У перспективі розглядається варіант витримки та переробки відпрацьованого 
ядерного палива на підприємствах «Areva» (Франція) з наступним зберіганням у сховищі 
високоактивних радіоактивних відходів. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания "ДТЭК Днепрэнерго" решила выплатить  

1,1 млрд грн дивидендов 
07.06.2017 

Компания "ДТЭК Днепрэнерго" (Запорожье) решила выплатить 1 
142,226 млн гривен дивидендов. Об этом говорится в сообщении 
компании в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Решение о выплате дивидендов принято на общем собрании акционеров "ДТЭК 
Днепрэнерго" 29 мая. Срок выплаты дивидендов - до 1 июля 2017 г. Как сообщалось, 2016 г. 
"ДТЭК Днепрэнерго" закончил с прибылью 2 284,367 млн грн. В марте 2012 г. ДТЭК 
сконцентрировал 72,6% "Днепрэнерго". "ДТЭК Днепрэнерго" объединяет Запорожскую, 
Криворожскую и Приднепровскую ТЭС суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам investfunds.ua 

 
 

Компания "Киевэнерго" решила выплатить 2,2 млн грн  
дивидендов за 2016 г. 

08.06.2017 
Акционеры компании "Киевэнерго" на общем собрании 22 апреля 

приняли решение направить 2 167 285 грн на выплату дивидендов за 
2016 г. Об этом говорится в сообщении компании. 

Собрание акционеров, на котором принято решение, состоялось 24 апреля. Срок 
выплаты дивидендов - до июля 2017 г.; при этом отмечается, что выплата дивидендов по 
сообщениям, которые поступят после 30 июня, будет осуществляться в порядке 
очередности рассмотрения, но не позднее 30 дней с даты их поступления. Как сообщалось, 
2016 год энергокомпания "Киевэнерго" закончила с чистой прибылью 2,578 млн грн, 
увеличив чистый доход от реализации продукции на 31,5%, или на 5 679,448 млн грн до 23 
734,784 млн грн по сравнению с 2015 г. Генерация электрической энергии "Киевэнерго" 
осуществляется на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (общая установленная 
мощность - 1 200 МВт). Тепловая энергия "Киевэнерго" производится на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а 
также на станциях теплоснабжения и в котельных, общая установленная мощность 
тепловых источников - 8,7 тыс. Гкал-час. ДТЭК владеет 72,39% акций "Киевэнерго". 

 

Читать полностью >>> 
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Хто грітиме киян наступної  
зими? 

09.06.2017 
Широко анонсований процес розлучення столиці з монополістом 

«Київенерго», що входить в енергетичний холдинг ДТЕК Рината 
Ахметова, не може зрушити з місця.  

 Столичний очільник неодноразово заявляв про незворотність повернення громаді 
об’єктів теплокомунального господарства, переданих в управління «Київенерго». У свою 
чергу депутати Київради звинувачують команду мера у підкилимних іграх і протидії 
залученню нових управлінців для теплових мереж, котелень, теплоелектроцентралей та 
інших енергетичних об’єктів столиці. Зокрема, депутат Київради Вадим Ноздря звинуватив 
міську владу у намаганні домовитися з нинішнім керівництвом «Київенерго» і залишити в 
силі нині чинну угоду про передачу теплових об’єктів столиці в управління ПАТ 
«Київенерго», термін якої спливає 31 грудня цього року. «Це є логічним продовженням гри 
у піддавки з монополістом, який, керуючись лише своїми інтересами, намагається вичавити 
останні соки з міста і кишень киян», – заявив Вадим Ноздря. Так це чи ні, скоро стане 
зрозуміло, а поки що на словах столичний мер Віталій Кличко не втомлюється запевняти у 
запланованому розлученні з холдингом Ахметова. А  останні надзвичайні пригоди в столиці 
мали б остаточно переконали мера в незворотності обіцяного. Але політична 
турбулентність вносить свої корективи. ... 

 

Читати повністю >>>                                                                                    © Наталка Прудка 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

Киев нашел вероятную замену  
"Киевэнерго" 

12.06.2017 
В Хельсинки (Финляндия) состоялась встреча заместителя 

председателя КГГА Петра Пантелеева с вице-президентом финской 
энергетической компании Fortum Хейки Андерсоном. 

Во время встречи эксперты обсудили вопросы возможных перспектив дальнейшего 
управления енергокомплексом Киева в связи с завершением сделки города с "Киевэнерго". 
Fortum - финская государственная энергетическая компания, основанная в 1998 г. 
Компания - один из крупнейших европейских поставщиков тепловой и электрической 
энергии. Фирма осуществляет деятельность в скандинавских и балтийских странах, а также 
в Польше. "Сейчас украинская столица находится на стадии стратегических изменений, 
поскольку завершается сделка, которая действовала более 16 лет. Поэтому очень важно 
учесть и предупредить все возможные риски переходного этапа", - отметил Пантелеев. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Реконструкція обладнання Дарницької ТЕЦ – перший крок  
на шляху до вирішення екологічних проблем 

23.06.2017 
Для досягнення екологічності в роботі Дарницької ТЕЦ необхідно 

сформувати єдину стратегію за участю представників міської влади, 
місцевих громад і ТОВ «Євро-Реконструкція». 

«Дуже важливо, що підприємство «Євро-Реконструкція», у власності якого перебуває 
Дарницька ТЕЦ, розпочинає реконструкцію обладнання теплоелектроцентралі. Ці заходи 
закладаються в інвестиційну програму підприємства. Йде мова про будівництво установки 
очищення димових газів, реконструкцію системи відведення шлаків. Найголовніше, що 
вартість реконструкції не позначиться на тарифах для людей», – повідомив під час 
відкритого засідання щодо тарифу на відпуск електричної енергії для ТОВ «Євро-
Реконструкція» заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За словами заступника голови 
КМДА, у перспективі планується здійснити рекультивацію золошлаковідвалу (технічного 
об’єкту, куди складується шлак, що утворений у результаті спалення вугілля). … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

СБУ припинила механізм штучного завищення тарифів  
енергогенеруючими компаніями 

20.06.2017 
Співробітники СБУ спільно з Національною комісією регулювання 

енергетики та комунальних послуг припинили механізм неефективного 
використання коштів енергогенеруючими компаніями, що спричиняло 
штучне зростання тарифів для кінцевих споживачів. 

У рамках комплексу заходів із забезпечення енергетичної безпеки країни 
правоохоронці встановили, що протягом декількох років до тарифів закладалися витрати 
компаній на реконструкцію та модернізацію енергоблоків теплових електростанцій. При 
перевірці виконання інвестиційних зобов’язань співробітники спецслужби зафіксували 
невиконання значних обсягів задекларованих робіт більшістю гравців ринку. Внаслідок 
чого постійно знижувалася ефективність роботи ТЕС, що давало менеджменту підстави 
лобіювати необґрунтоване підвищення тарифів. Співробітники також зафіксували, що 
деякими компаніями надана документація про нібито виконання модернізаційних робіт на 
об’єктах, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях. Наразі 
спецслужба перевіряє інформацію про можливе використання цих грошей на потреби 
незаконних збройних формувань бойовиків. СБУ поінформувала керівництво Нацкомісії 
про виявлені факти невиконання робіт з модернізації електростанцій, що призводило до 
штучного завищення розцінок на електроенергію. … 
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Компания "Укргидроэнерго" перевыполнит план  
производства э/э в 2017 г. 

08.06.2017 
Благодаря высокой водности, в 2017 г. компания "Укргидроэнерго" 

прогнозирует перевыполнение плана производства электроэнергии. Об 
этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота. 

По словам И. Сироты, в финансовом плане компании на 2017 г. производство 
прогнозировалось на уровне 9,5 млрд кВт•ч. Однако в первом квартале 2017 года пошла 
большая водность и, исходя из прогнозов Укргидрометцентра, Министерство энергетики и 
угольной промышленности увеличило долю "Укргидроэнерго" в прогнозном балансе 
страны - на 2,3 млрд кВт•ч. В свою очередь, Национальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 
пересмотрела тариф для "Укргидроэнерго" в сторону уменьшения. Прогноз не оправдался. 
Перевыработка "Укргидроэнерго", по сравнению с заложенными в финансовом плане 
показателями, будет на уровне 600-700 млн кВт•ч по году, но не на 2,3 млрд кВт•ч. "Это 
значит, что мы "падаем" в финансировании", - рассказал Сирота. По его словам, НКРЭКУ 
внедряет новый порядок пересмотра тарифа, на который потребуется несколько месяцев. 
Исходя из новых прогнозов, "Укригидроэнерго" рассчитывает произвести в 2017 году 9,5 
млрд кВт•ч электроэнергии. Минэнергоуглепром регулярно пересматривает прогнозный 
баланс производства электроэнергии. В частности, прогнозный баланс на 2017 год, 
который рассчитывался в 2016 году, ожидал от всех украинских ГЭС и ГАЭС выработку на 
уровне 9,47 млрд кВт•ч. Однако в первом квартале 2017 года Минэнерго откорректировало 
прогноз до более оптимистичных цифр - 11,569 млрд кВт•ч. В конце мая 2017 года баланс 
вновь пересмотрели: ожидания от гидрогенерации снизились до 10,082 млрд кВт•ч.  
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Компания "ДТЭК Днепроблэнерго" решила выплатить 
235,6 млн грн дивидендов за 2016 

08.06.2017 
Акционеры компании "ДТЭК Днепроблэнерго" (Днипро) на общем 

собрании приняли решение о выплате 235 590 380 гривен дивидендов за 
2016 год. Об этом говорится в сообщении компании. 

Собрание акционеров, на котором принято решение, состоялось 21 апреля. Срок 
выплаты дивидендов - до июля текущего года; при этом отмечается, что выплата 
дивидендов по сообщениям, которые поступят после 30 июня, будет осуществляться в 
порядке очередности рассмотрения, но не позднее 30 дней с даты их поступления. Как 
сообщалось, 2016 год "ДТЭК Днепроблэнерго" закончила с чистой прибылью 471,159 млн 
гривен, увеличив чистый доход от реализации продукции (предоставления услуг) на 25,6%, 
или на 5 705,038 млн гривен до 28 006,778 млн гривен по сравнению с 2015 годом (22 
301,74 млн гривен). "ДТЭК Днепроблэнерго" является крупнейшей энергопоставляющей 
компанией Украины, осуществляет деятельность по передаче/поставке электроэнергии по 
распределительным электросетям 0,4-150 кВ потребителям Днепропетровской области. 
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 100% акций SCM 
принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. 
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Суркіси продають обленерго –  
джерело 

14.06.2017 
Брати Григорій та Ігор Суркіси ведуть переговори про продаж акцій 

своїх енергодистрибуційних компаній Тернопільобленерго, Прикарпаття-
обленерго і Львівобленерго. 

Про це повідомили Економічній правді джерела, наближені до Адміністрації 
президента. За словами співрозмовника, покупцем виступає найближче оточення Петра 
Порошенка. Ціну майбутньої операції джерело не повідомило, уточнивши тільки, що в 
пакеті угоди обговорюється можливість повернення активів братів, контроль над якими 
вони втратили внаслідок націоналізації Приватбанку. Також, за словами джерела, угода не 
стосуватиметься Запоріжжяобленерго, яке також входить в сферу інтересів Суркісів. 
Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію 
"Приватбанку" і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. 
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НЭК "Укрэнерго" в январе-апреле 2017 года увеличило  
передачу электроэнергии на 4,5% 

14.06.2017 
НЭК "Укрэнерго" за 4 мес. увеличила передачу электроэнергии по 

магистральным сетям на 4,5% (на 1 млрд 717,86 млн кВт-ч) по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г. - до 39 млрд 544,668 млн кВт-ч. 

Стоимость услуг по передаче электроэнергии "Укрэнерго" за 4 месяца возросла на 
72,3% (на 1 млрд 14,399 млн грн) - до 2 млрд 417,76 млн грн. Компания в январе-апреле-
2017 снизила капитальные инвестиции на 4,8% (на 45,94 млн грн) - до 910,843 млн грн. 
Общие расходы НЭК увеличились на 11,7% (на 88,307 млн грн) - до 845,46 млн грн, в том 
числе расходы на ремонт - на 3,8% (на 1,446 млн грн), до 39,49 млн грн. Как сообщалось, 
"Укрэнерго" в 2016 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 
7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 г. - до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч. 
"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по 
сравнению с 2015 годом - до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход - на 32% (на 1 млрд 
740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль - на 43,1% (на 1 млрд 502,511 
млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн. НЭК "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию 
магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную 
диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является госпредприятием, 
находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.  
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Кабмин Украины разрешил "Нефтегазу" привлечь 2 кредита  
на 3,5 млрд гривен у Укргазбанка 

07.06.2017 
Кабинет министров Украины дал разрешение НАК "Нефтегаз 

Украины" привлечь два кредита на общую сумму 3,5 млрд гривен у ПАО 
"Акционерный банк "Укргазбанк". 

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 7 июня т.г. Согласно 
информации, которая имеется в распоряжении агентства, один кредит будет предоставлен 
в виде мультивалютной возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования в 
эквиваленте 2 млрд гривен, второй - в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом 
кредитования в эквиваленте 1,5 млрд гривен. Кредитные средства будут предоставлены на 
1 год под 19% годовых при заимствовании в гривне, 9,6% - в долларах и 9,1% - в евро. 
Средства планируется привлекать для закупки газа, оплаты его транспортировки и 
хранения. В мае-июне наступает срок окончательного погашения НАК по возобновляемым 
кредитным линиям в Укргазбанке на сумму 3,49 млрд грн. Как сообщалось, НАК в середине 
мая погасила займ в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой 
кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития с лимитом $300 млн. 
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НАК "Нафтогаз" в 2016г получил 22,5 млрд грн  
чистой прибыли 

09.06.2017 
НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2016 г. получил чистую прибыль 

22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка в 2015 г., говорится 
в обнародованном в пятницу консолидированном отчете группы. 

Согласно аудированному Deloitte документу, доход от реализации в 2016 г. возрос на 
48% (на 62,497 млрд грн) –до 192,764 млрд грн, валовая прибыль – в 8,4 раза (на 62,503 
млрд грн), до 70,96 млрд грн. В пресс-релизе НАК отмечают, что по итогам года 
прибыльными были сегменты транспортировки и распределения газа (26 млрд грн), 
добычи газа (15,3 млрд грн), нефтепереработки (1,7 млрд грн) и транспортировки нефти 
(1,6 млрд грн). Убыточными сегментами в 2016 году были добыча нефти и газоконденсата 
(6,8 млрд грн), торговля газом (3,5 млрд грн), хранение газа (1,6 млрд грн). При этом 
обеспечение на судебные иски, часть убытков от колебания курса гривни и другие расходы 
группы, которые не распределяются на операционные сегменты, составили 11,9 млрд грн. 
"Нафтогаз" впервые за 5 лет стал прибыльным, при этом впервые за десять лет не получал 
поддержки из госбюджета. Наша группа – крупнейший налогоплательщик в Украине. Мы 
заплатили в госбюджет 74 млрд грн, или около 10% его доходов. Для сравнения, в 2014 г. на 
"Нафтогаз" приходилось около 25% расходов госбюджета. Кроме того, мы не только 
надежно обеспечиваем газом дома наших граждан, но и гарантируем его наличие для всех 
других категорий потребителей при любых, даже очень сложных обстоятельствах. Это 
главные итоги трех лет работы нашей команды", - сказал глава НАК Андрей Коболев. 
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Фукс перейменовує "токсичну" компанію  

"Голден Деррік" 
30.05.2017 

ТОВ "Голден Деррік" планується перейменувати в ТОВ 
"Нафтогазовидобувна компанія "Аскон Україна". Про це виданню «Економічна 
правда» повідомило джерело на ринку. 

За його словами, ініціатором перейменування є власник 67% компанії - офшор 
Hartlog Limited. Як повідомляла ЕП, ця кіпрська компанія була продана екс-главою 
Міністерства енергетики Едуардом Ставицьким структурам російського бізнесмена Павла 
Фукса, який 21 грудня 2016 р отримав українське громадянство. ТОВ "Голден Деррік" 
отримала скандальну популярність в 2011 р, протягом якого їй на позаконкурсній основі 
було видано понад два десятки спецдозволів на користування надрами. 
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Компанія «Укрнафтобуріння» в І кварталі збільшила 
видобуток нафти на 67% 

06.06.2017 
У першому кварталі 2017 року ПрАТ «Укрнафтобуріння» збільшило 

видобуток нафти і конденсату на 67% в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, до 10 тис. тонн. 

У той же час видобуток природного газу виросла в порівнянні з січнем-березнем 
2016 року на 66%, до 96 млн. куб м. Про це говориться в повідомленні прес-служби 
компанії. За словами голови правління ПрАТ « Укрнафтобуріння» Михайла Бакуненко, такі 
результати були досягнуті завдяки впровадженню інвестиційної програми, спрямованої на 
збільшення видобутку. «З 2016 року і в першому кварталі 2017 року «Укрнафтобуріння» 
пробурило і запустило три свердловини, зараз йде буріння ще однієї нової свердловини. Її 
запуск планується в першому півріччі 2017 року», – цитує прес-служба слова Бакуненко. Він 
також зазначив, що компанії вдалося досягти добового видобутку на рівні 1,1 млн. куб м., а 
в 2017 році компанія планує збільшити цей показник до 1,5 млн. куб м. «Укрнафтобуріння» 
– приватна видобувна компанія в Україні. З 2016 року «Укрнафтобуріння» видобуло 310,5 
млн куб. м природного газу. Компанія розробляє велике Сахалінське газоконденсатне 
родовище, розвідані запаси якого становлять 15 млрд куб м газу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 

https://delo.ua/business/ukrgidroenergo-perevypolnit-plan-proizvodstva-ee-v-2017-godu-331670/
http://investfunds.ua/news/dtjek-dneprobljenergo-reshila-vyplatit-2356-mln-griven-dividendov-za-2016-ukransk-novini-147693/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/14/626012/
https://bin.ua/companies/206265-ukryenergo-za-4-mes-uvelichilo-peredachu.html
http://ua.cbonds.info/news/item/918557
http://interfax.com.ua/news/economic/427502.html
https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/30/625489/
http://uprom.info/news/energy/ukrnaftoburinnya-v-pershomu-kvartali-zbilshilo-vidobutok-nafti-na-67
http://www.gazenergo.com/index.php?idn=294&idth=2
http://www.uge.gov.ua/
http://doe.com.ua/
https://rabota.ua/company3530859
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf?Open
http://unb.ua/


 

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

 

Україна домовилась про можливість  
отримання газу з Норвегії 

11.06.2017 
Україна отримала можливість отримувати з 2022 року газ з Норвегії. 

Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості 
Максим Білявський. 

Для цього Україні доведеться побудувати інтерконнектор між газотранспортними 
системами України та Польщі. «Прямий потік норвезького газу в Україну - реальність, з 
2022 р. Нам залишилось збудувати інтерконнектор #UAPL: восени має розпочатись 
закупівля труб», - написав він. Відзначимо, Польща і Данія підписали у Копенгагені 
меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який 
дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії. Документ передбачає прийняття 
остаточного рішення щодо реалізації інвестиції в 2018 р. і завершення будівництва 
газопроводу до жовтня 2022 р. «Для Польщі це дуже важлива інвестиція, це питання, 
пов'язане з покращенням енергетичної безпеки Польщі й усього регіону»,- заявила з цього 
приводу під час прес-конференції з данським колегою Ларсом Расмуссеном глава 
польського уряду Беата Шидло. У свою чергу Расмуссен висловив сподівання, що проект 
буде реалізовано, і що він буде корисним для Польщі, Данії й усього регіону. Меморандум 
передбачає, зокрема, «необхідність поставок європейським споживачам безпечної енергії за 
доступною ціною і потребу створення у Польщі, Данії, а також в районі Балтики і Східної 
Європи стабільних, диверсифікованих, безпечних та надійних ринків газу». Стратегія 
Польщі передбачає диверсифікацію не лише джерел, а й напрямів постачання енергоносіїв. 
Після 2022 р., коли завершиться так званий Ямальський довгостроковий контракт із 
російським Газпромом, постачання газу спиратиметься на «Північні ворота», тобто 
з'єднання трубопроводом покладів з норвезького шельфу через Данію до польського 
узбережжя. На сьогодні польська нафтогазова компанія PGNiG має на норвезькому шельфі 
20 концесій і видобуває там 600 млн м³ газу. Очікується, що в 2022 році видобуток зросте до 
2,5 млрд м³ газу. Нагадаємо, до Польщі вперше в історії прибув танкер зі зрідженим газом зі 
США. Це перша партія газу для Східної і Північної Європи, де нині розбудовують мережі 
отримання й транспортування газу, незалежні від Росії. Американський танкер прибув до 
терміналу для зрідженого газу в Свіноуйсьце на північному Балтійському узбережжі 
Польщі, збудованого 2015 р. – він уже приймав танкери з газом із Катару. Прем’єр-міністр 
Польщі Беата Шидло на урочистій церемонії зустрічі танкера назвала це історичним 
моментом, що посилює енергетичну безпеку регіону. 
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У травні Укргазвидобування збільшило  
видобуток газу на 5% 

13.06.2017 
ПАТ «Укргазвидобування», найбільша газовидобувна компанія 

України, у  травні 2017 р. видобула 1 289 млн куб. м природного газу, що 
на 5% перевищує показники травня 2016 року. 

Від початку року обсяг видобутку природного газу становив 6 225 млн куб. м, що на 
2% перевищує показник минулого року. За січень-травень ц. р. ПАТ «Укргазвидобування» 
збільшило обсяги буріння,  порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 28%, – до 96 016 
м. Відзначимо, що необхідними передумовами для реалізації Програми «20/20» є 
вдосконалення законодавства, що регулює земельні питання, запровадження прозорих 
процедур надання та подовження ліцензій, передбачуваний режим оподаткування, а також 
ліквідація політичного втручання у роботу підприємств нафтогазового комплексу. 
Нагадаємо, технічним директором найбільшого бурового підприємства України – 
Укрбургазу, призначено канадійця Брюса Вессера, який має більше ніж 30 років досвіду у 
нафтогазовій галузі. Як зазначає сам Брюс Вессер, він канадський бурильник у другому 
поколінні – його батько  працював на бурових установках ще у 1950-х роках. За свою 
трудову діяльність Брюс Вессер встиг попрацювати у British Petroleum, CUB ENERGY INC., 
KULCZYK OIL VENTURES, низці канадських компаній, та був власником консалтингової 
компанії. Довідково: 20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон №3038 «Про 
децентралізацію ренти від видобутку газу», що дасть змогу з 2018 року спрямувати 5% від 
рентних платежів на потреби місцевих громад. Таким чином, за підрахунками експертів 
Укргазвидобування, розробка газових родовищ за дозволами, які наразі заблоковані 
Полтавською облрадою, дозволила б додатково отримати до місцевого бюджету такі суми: 
у 2018 р. – близько 100 млн грн, у 2019 р. – близько 300 млн грн, у 2020 р. – понад 600 млн 
грн. Але сьогодні Полтавщина просто втрачає кошти, які могли б суттєво покращити 
ситуацію у соціальній сфері та інфраструктурі області. Наприкінці квітня ц.р. Полтавська 
облрада всьоме відмовила ПАТ «Укргазвидобування» у погодженні спецдозволів на 
користування надрами. За останні два роки найбільша в Україні газовидобувна компанія не 
отримала жодного погодження від полтавських депутатів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Укргазвидобування» 
 

JKX в мае увеличила добычу в Украине  
после затяжного падения 

13.06.2017 
Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc (Великобритания) в январе–

мае 2017 г. сократила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 
8,3% – до 3,768 тыс. boepd по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого года.  

В частности, как говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой 
биржи, добыча газа в Украине за этот период упала на 3,1% – до 18,6 млн куб. футов в сутки 
(MMcfd) или 525,5 тыс. куб. м в сутки., а нефти и конденсата – на 26,4% (на 238 boepd), до 
663 boepd. В мае среднесуточная добыча JKX Oil&Gas в Украине перестала снижаться, и 
продемонстрировала рост по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча углеводородов на 
месторождениях компании в России в январе–мае 2017 г. уменьшилась на 23,3% (на 1,45 
тыс. boepd), до 4,761 тыс. boepd. При этом добыча газа упала на 23,3% – до 28,3 MMcfd (799,5 
тыс. куб. м в сутки), а нефти и конденсата – на 22,7%, до 51 boepd. В мае на месторождениях 
в России, в отличие от Украины, среднесуточная добыча продолжила падение (на 4,1% по 
сравнению с апрелем). Вместе с тем, снижение по Украине и РФ за 5 мес. 2017 г. JKX удалось 
частично компенсировать за счет добычи в Венгрии. За отчетный период среднесуточная 
добыча компании в этой стране составила 192 boepd (в аналогичном периоде 2016 г. 
добыча там не велась). В целом же по компании среднесуточная добыча углеводородов в 
январе–мае 2017 г. снизилась на 15,5% – до 8,721 тыс. boepd. Как сообщал OilNews, в 2016 г. 
JKX Oil&Gas Plc, владеющая «Полтавской газонефтяной компанией» (ПГНК), в 2016 г. 
сократила чистый убыток в 2,2 раза, до $37,12 млн. СП «Полтавская газонефтяная 
компания» входит в структуру компании JKX Oil&Gas (Великобритания). Крупнейшим 
акционером JKX Oil&Gas остается Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 
с пакетом 27,54% акций. Вторым крупнейшим акционером британской компании 
выступает российская Proxima Capital Group с пакетом 19,9% (стала акционером с 2015 г.). 
Также 13% компании с 2015 г. владеет Neptune Invest & Finance Corp и 11,4% с 2016 г. 
Keyhall Holding. ПГНК имеет четыре лицензии на разработку нефтегазовых месторождений 
Ново-Николаевской группы и Елизаветовской площади в Полтавской обл., а также два 
разрешения на разведку Заплавского и Червоноярско-Восточного месторождений… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 

САП програла судовий спір за ліцензію фірмі Злочевського,  
що постачає газ «5 елементу» Порошенка 

16.06.2017 
Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні 

недійсним спеціального дозволу ТОВ «Парі» на роботи на Пилипівському 
родовищі в Івано-Франківській області. 

Рішення ухвалив Вищий адмінсуд України. Міністерство охорони навколишнього 
середовища в 2011 р. видало «Парі» спеціальний дозвіл на видобуток природного газу на 
Пилипівському родовищі. В 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання 
недійсною ліцензії через порушення процедури  її надання – фірма не отримала необхідне 
погодження на роботи на родовищі від Івано-Франкіської обласної ради. САП в суді заявила, 
що подала позов після отримання від Держгеонадр листа про відсутність підстав для 
анулювання спецдозволу «Парі». Але ВАСУ вирішив, що САП пропустила піврічний термін 
для подачі адмінпозовів, бо ще в січні минулого року отримав від облради підтвердження 
про відсутність погодженнями ними видачі спецдозволів фірмам. А в суд позов потрапив 
через декілька днів після закінчення терміну. Саме цей факт закінчення позивної давнини 
застосували і суди попередніх інстанцій для відхилення позову САП. Власником «Парі» є 
екс-міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський. Раніше САП 
програла першу та апеляційну інстанції щодо анулювання ще чотирьох спецдозволів, які 
були видані «Парі» та ще двом фірмам Злочевського – ТОВ «Техноресурс» та ТОВ 
«Надрагаз». Причина та сама – САП пропустив піврічний термін подачі адмінпозовів. 
Рішення ВАСУ щодо цих спецдозволів в судовому реєстрі поки що відсутнє. Нагадаємо, 
раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На 
початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти 
Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної 
багатомісячної роботи двох команд – Генпрокуратури та Burisma Group». За даними 
компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових 
платежів. Також стало відомо, що минулого року «Парі» поставляло природній газ на 
«Пісківський завод скловиробів» (Київська область), столичному «Спортивно-оздоровчий 
комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент», та для 
«Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються 
президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником 
Секретаря СНБО  Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції 
БПП Ігорем Кононенком. На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який 
був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, 
заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. 
Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора 
Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако 
висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором 
останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна. 
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Хозяйственный суд прекратил использование газовых месторождений  
компанией "Пласт", связанной с Александром Онищенко 

 
17.06.2017 

Хозсуд Киевской обл. признал недействительным договор 2014 г. между 
ГАО "Черноморнефтегаз" и компанией "Пласт" о совместной деятельности по 
добыче газа на Стрелковом и Архангельском газовых месторождениях.  

"Согласно условиям договора, акционерным обществом "Черноморнефтегаз" внесен 
в совместную деятельность правом пользования газовыми месторождениями. ЧАО "Пласт" 
обязывался внести 71 млн грн, из которых внес лишь 1 млн грн, при этом незаконно 
получал от совместной деятельности прибыль в пропорционально большем размере чем 
"Черноморнефтегаз", – пояснили в генпрокуратуре. В результате действия указанного 
договора государство недополучило около 20 млн грн от продажи газа, добытого при 
осуществлении совместной деятельности. "Такие действия "Пласта" свидетельствуют о 
том, что договор был заключен не для достижения общей цели, а с целью получить право 
пользования недрами Стрелкового и Архангельского газовых месторождений, 
бесконтрольного распоряжения добытым газом и незаконного управления основными 
фондами "НАК "Нафтогаз України" (скважинами, сетью подземных газопроводов), 
переданных ответчику как вклад в совместную деятельность", – подчеркнули в ведомстве. 
Компания "Пласт" эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении в Херсонской 
области, газ поставляется в город Геническ, который физически не подсоединен к другим 
участкам газотранспортной сети материковой Украины. Проблемы с газоснабжением 
Геническа в этом году возникали дважды – в январе и ноябре. В обоих случаях в России 
заявляли, что получали обращения жителей Геническа с просьбой разрешить поставки 
природного газа с территории Крыма. Украинские власти опровергали информацию о 
поставках. 5 июля 2016 г. Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с 
нардепа Александра Онищенко и привлечение его к уголовной ответственности. НАБУ и 
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают Онищенко в 
злоупотреблениях при реализации газа, добытого компанией "Укргазвидобування". По 
данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Онищенко 
покинул Украину за три дня до снятия с него неприкосновенности. Позже нардеп заявил, 
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

ЕБРР определил европейских поставщиков 
газа для Нафтогаза 

19.06.2017 
ЕБРР обнародовал перечень поставщиков газа, которые прошли 

предварительную квалификацию в рамках соглашения с Нафтогазом 
Украины в тендерах на закупку газа на средства возобновляемого кредита 
ЕБРР в 2017-2018 гг.  

Безусловную квалификацию прошли три компании: CEZ A.S. (Чехия); ENGIE SA 
(Франция); Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Spolka Akcyjna (Польша). Условно 
прошли предварительный отбор следующие компании: Axpo Trading AG (Швейцария); EDF 
Trading Limited (Великобритания); Eni trading & shipping S.p.A (Италия); Handen SP.z.o.o 
(Польша); RWE Supply & Trading GmbH (Германия); Slovensky Plyarensky Priemysel s.a. 
(Словакия); Uniper Global Commodities SE (Германия); VNG Slovakia s.r.o (Словакия); PGNiG 
Supply and Trading (Германия); совместная заявка: Hungarian Gas Trade Ltd (Венгрия) и 
MFGK Slovakia s.r.o (Словакия). В 2016 г. подобный предварительный отбор прошло 13 
компаний. Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 г. и 
предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Заем ЕБРР является 
возобновляемым кредитом на три года. В течение этого срока Нафтогаз может погашать и 
снова занимать средства в пределах этой суммы, чтобы профинансировать авансовые 
закупки газа. В мае Нафтогаз полностью погасил возобновляемый кредит ЕБРР. Нафтогаз 
планирует снова воспользоваться им при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. 
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В январе-апреле Украина импортировала 4,5 млрд м³  
газа на на $1,1 млрд, - Госстат 

19.06.2017 
В январе-апреле 2017 года Украина импортировала 4 510,494 млн 

куб. м природного газа на сумму 1 078,641 млн долларов. Об этом 
свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

Весь газ в апреле импортировался из Европы, из России импорт был прекращен с 25 
ноября 2015 года. При этом, по данным оператора газотранспортной системы компании 
"Укртрансгаз", в январе-апреле Украина импортировала 4 762,354 млн куб. м (разница 5%, 
или 251,86 млн куб. м). Больше всего газа за 4 месяца 2017 года, по данным Госстата, по 
внешним контрактам было закуплено у контрагентов из Швейцарии (1 771,983 млн куб. м 
за 430,694 млн долларов). От контрагентов из Германии было импортировано за 4 месяца 1 
329,625 млн куб. м за 318,232 млн долларов. У контрагентов из Франции было закуплено 
561,79 млн куб. м за 136,038 млн долларов, из Польши - 445,318 млн куб. м за 99,541 млн 
долларов, из Великобритании 218,75 млн куб. м за 52,882 млн долларов. Как сообщали 
Українські Новини, в 2016 году Украина импортировала 10 904,577 млн куб. м природного 
газа на сумму 2 190,823 млн долларов (средняя цена - 200,91 долларов/тыс. куб. м). По 
сравнению с 2015 годом Украина сократила импорт газа на 33,7%, или на 5 550,372 млн 
куб. м, в денежном исчислении затраты на импорт сократились в 2 раза с 4 507,207 млн 
долларов до 2 190,823 млн долларов. Весь газ в 2016 году импортировался из Европы (из 
России импорт приостановлен с 25 ноября 2015). Больше всего газа было импортировано 
от контрагентов из Швейцарии - 3 216,124 млн куб. м на 654,806 млн долларов (средняя 
цена - 203,6 долларов/тыс. куб. м). Второй страной стала Германия - 2 547,607 млн куб. м на 
507,426 млн долларов (средняя цена 199,2 долларов/тыс. куб. м), третьей - Франция с 
объемом 1 992,167 млн куб. м и стоимостью 397,06 млн долларов (средняя цена - 199,3 
долларов/тыс. куб. м). 
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Cub Energy Inc. инвестирует около $1,6 млн в возобновление производства  

на Русско-Комаровском месторождении 
21.06.2017 

Компания Cub Energy Inc. (США) с активами в Украине заключила 
контракт на покупку установки удаления азота (УУА) стоимостью около 
$1,6 млн, производимой в США компанией Sep-Pro Systems Inc., для 
возобновления производства на Русско-Комаровском месторождении. 

"Назначение нового операционного директора (COO) Керри Кендрика привело к 
переоценке операций в западной Украине, и мы все вместе считаем, что новая УУА - лучший 
вариант для Cub и ее акционеров возобновить производство и денежные потоки на 
полностью принадлежащем нам Русско-Комаровском месторождении", – приводится в 
сообщении комментарий главы ее совета директоров и CEO Михаила Афендикова. Cub 
Energy уточняет, что новая установка будет функционировать в Украине к концу года. 
Согласно документу, УУА поставляется с гарантиями производителя на эксплуатационные 
возможности и в компоновке, которая позволит в будущем использовать ее на других 
месторождениях. Компания напоминает, что производство на Русско-Комаровском 
месторождении приостановлено 1 апреля 2016 г., а в природном газу из существующих 
скважин на нем содержание азота, превышает допустимый предел по Кодексу 
газораспределительных систем. Говоря о финансировании сделки, Cub Energy указывает, 
что половина суммы за УУА должна быть выплачена в первые 30 дней. Для ее 
осуществления компания возьмет кредит $1 млн у должностного лица компании под 6% 
годовых с ежеквартальным погашением с 30 сентября 2018 г. по 30 июня 2019 года, а также 
выпустит 2.2 млн простых акций кредитору в качестве Loan bonus. Как сообщалось, Сub 
Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас, США) и офисом в Киеве относит себя к числу 
пяти крупнейших частных нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами 
является 40%-ная доля в украинской нефтегазовой компании "Куб-Газ", разрабатывающей 
Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения 
в Днепровско-Донецком бассейне. Cub Energy также владеет компанией "Тисагаз", которой 
принадлежит четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском 
газовых месторождениях и в Ужгородском разведочном блоке. Крупнейшим акционером 
Cub Energy является бизнесмен Михаил Афендиков. Cub Energy Inc. в начале апреля этого 
года сообщила о назначении COO К.Кендрика, который ранее занимал аналогичный пост в 
российской добывающей компании Urals Energy, а также пост генерального директора 
компании Occidental по России.  
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Укрнафта за 5 мес. 2017 г. сократила добычу  
нефти и конденсата на 3% 

21.06.2017 
В январе-мае 2017 г. компания "Укрнафта" сократила добычу нефти и 

конденсата на 3%, или на 22 тыс. тонн до 617 тыс. тонн по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 (тогда добыча составила 639 тыс. тонн). 

В то же время, компания увеличила производство сжиженного газа на 5,6%, или на 3 
тыс. тонн до 57 тыс. тонн по сравнению с январем-маем 2016 г. "Суточная добыча нефти 
увеличивается. Сейчас мы достигнем того уровня суточной добычи, который был в этот же 
период в 2016. Если нам удастся удержать тот уровень суточной добычи, который мы 
имеем сейчас, то мы можем закончить этот год с более высокими производственными 
показателями, чем в предыдущем году", - отметил председатель правления компании Марк 
Роллинс. Кроме того, компания достигла этого результата с минимальными инвестициями. 
"За 2016 удалось инвестировать около $20 млн, так как тогда был период низких цен на 
нефть и высокие налоги. С минимальными инвестициями мы увеличиваем рост суточной 
добычи. Это очень хороший результат, - добавил Роллинс. Увеличение среднесуточной 
добычи удалось достичь после оснащения новыми электроцентробежными насосами 
повышенной производительности 22 скважины на Долинском и Северо-Долинском 
месторождениях (оба - Ивано-Франковская обл.). Аналогичные проекты по оптимизации 
работы скважин реализуются также на 8 месторождениях "Укрнафты" в Сумской и 
Черниговской областях. Сейчас компания устанавливаем аналогичные установки на 19 
скважинах и на подходе проект по установке аналогичных насосов на 70 скважинах. В 2016 
году "Укрнафта" сократила добычу нефти и конденсата на 9,2%, или на 153 тыс. тонн до 1 
518 тыс. тонн. Производство сжиженного газа в 2016 году снизилось на 12,9%, или на 20 
тыс. тонн до 134 тыс. тонн. 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз 
Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 
12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам. 
Интересы миноритарных акционеров представляет Игорь Коломойский. Компания 
эксплуатирует 1 949 нефтяных и 185 газовых скважин, а также имеет 58 буровых 
установок. Кроме того, "Укрнефти" принадлежит 537 автозаправочных станций.  
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В 2017 году Smart Energy планирует инвестировать  
в развитие 500 млн грн. 

23.06.2017 
Как сообщается в пресс-релизе, передает портал uaprom.info, в 2017 

году планируется инвестировать более 500 млн грн, тогда как в 2016 году 
эта цифра составляла 240 млн грн.  

Плановый объем добычи на 2017 год – порядка 220 млн м³ украинского газа (в 2016 
г. было добыто 208,4 млн м³). Производственная программа развития компаний в 2017 г. 
предусматривает возобновление эксплуатации скважин из бездействующего фонда, в 
частности, проведение капремонта шести скважин, ранее пробуренных на месторождениях 
Smart Energy, две из которых будут отремонтированы и запущены в этом году. «В случае 
успешной реализации это обеспечит хороший экономический эффект в сжатые сроки, так 
как является наиболее быстрым способом наращивания добычи с достаточно 
прогнозируемыми финансовыми затратами», - сказано в релизе. Также запланировано 
бурение новых скважин, что «позволит значительно нарастить добычу и запасы, но при 
этом является рисковым капиталовложением и длительным процессом». В частности, в 
июне вводится в эксплуатацию скважина №109 Мехедовско-Голотовщинского 
месторождения, а с 2018 г. планируется начать бурение скважины №28 Островерховского 
месторождения (глубина до 4 500 метров). Также предусматривается проведение операций 
интенсификации, геологоразведочные работы, изучение месторождений. 
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Добыча газа в Украине в мае  
выросла на 3,2% 

23.06.2017 
Добыча природного газа в Украине в мае 2017 г. по сравнению с 

аналогичным месяцем 2016 г. увеличилась на 3,2% - до 1,7 млрд куб. м. Об 
этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). 

Данные без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и 
части зоны проведения антитеррористической операции! По сравнению с апрелем 2017 г. 
добыча газа увеличилась на 3,7%. За 5 месяцев было добыто 8,3 млрд куб. м газа (+0,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016). Газового конденсата за май было добыто 55,6 
тыс. т, что на 6,3% больше, чем годом ранее, и на 0,7% больше в сравнении с апрельским 
показателем. За 5 месяцев - 279 тыс. куб. м газа (+6,1%). Объем добычи нефти в мае 2017 г. 
составил 135 тыс. т, что на 2,9% меньше, чем годом ранее, и на 1,2% меньше, чем в апреле 
2017 г. За 5 месяцев - 654 тыс. т (-5,4%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

Президент ветировал запрет на взыскание долгов с  
"Черноморнафтогаза" 

27.06.2017 
Президент Украины ветировал закон, которым устанавливается 

мораторий на взыскание задолженности с "Черноморнафтогаза". Такая 
информация размещена на сайте Верховной Рады Украины. 

Президент вернул закон (законопроект №5370) со своими предложениями 26 июня 
2017 г. Текст правок пока отсутствует на сайте парламента. Верховная Рада одобрила закон 
о моратории на взыскание долгов "Черноморнафтогаза" во втором чтении и в целом 18 мая 
2017 г. 233 голосами народных депутатов. На подпись президенту документ подали 26 мая. 
Закон предусматривал остановку исполнительного производства и мер принудительного 
исполнения решений по взысканию долгов. Также, подлежат снятию наложенные ранее 
аресты на движимое имущество. В отношении государственного "Черноморнафтогаз" 
открыто 63 исполнительных производства по взысканию долгов на общую сумму 265,6 
млн грн. По данным исполнительным производствам арестовано имущество и банковские 
счета. Общая сумма претензий, требований и исковых заявлений к компании превышают 
0,5 млрд грн. Еще 12 млрд грн компания должна своему акционеру - НАК "Нафтогаз". … 
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Американские Frontera Resources и Longfellow предлагают Украине  
добычу углеводородов на условиях СРП 

30.06.2017 
 Компании Frontera Resources и Longfellow (обе - США) предлагают 

Украине осуществить на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) 
проекты по поиску и добыче углеводородов, в том числе из 
нетрадиционных источников, на участках недр в Одесской и Полтавской областях. 

Как говорится в сообщении Минэнергоугля в пятницу, межведомственная комиссия 
по организации заключения и выполнения СРП во главе с министром Игорем Насаликом 23 
июня приняла к рассмотрению по существу эти обращения в отношении предложенных 
компаниями участков недр, а также поручила провести консультации по оптимизации 
размера предложенного Frontera Resources участка. Помимо того межведомственная 
комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения ООО "Навигатор комплект" 
(Киев) по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях СРП, 
которые будут добываться в пределах площадей Берестянская, Смелянская, Романовская, 
Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области). Как 
отмечается в сообщении, с учетом важности проведения работы с местными органами 
власти комиссия рекомендовала компаниям Frontera Resources, Longfellow и "Навигатор-
комплект" провести консультации с соответствующими областными советами по 
реализации вышеупомянутых проектов. В релизе также говорится, что межведомственная 
комиссия приняла к сведению обращение Frontera Resources по осуществлению проекта 
поиска и добычи углеводородов на предложенном компанией участке недр западной части 
шельфа Черного моря на условиях СРП. "Комиссия рекомендовала проработать 
возможность подачи совместного обращения вместе с ГАО "Черноморнафтогаз", который 
обладает специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и 
Безымянное", - указывается в документе. ООО "Навигатор комплект", согласно информации 
на ее сайте, специализируется на выполнении сложных нефтегазовых проектов "под ключ" 
в качестве генерального подрядчика проекта. В частности, компания принимает участие в 
проектах по бурению новых наклонно-направленных и горизонтальных скважин, а также 
восстановлении ликвидированных, законсервированных, низкодебитных, аварийных и 
бездействующих скважин с диаметром эксплуатационных колон в диапазоне 139,7-
168,3мм. В качестве генерального подрядчика пробурила и выполнила капитальные 
ремонты (в том числе - восстановление из ликвидированного фонда) более чем 15 скважин. 
Согласно госреестру, учредителями ООО выступают 10 физических лиц, а бенефициарами-
контролерами указаны Алексей Степченко, Виталий Шкильнюк, Ярослав Кунцяк и Олег 
Токарь. Выручка компании в 2015 году составила 151,64 млн грн. чистая прибыль - 10,11 
млн грн. Как сообщалось, Американская Frontera Resources 2 января 2017 года подписала с 
правительством Молдовы концессионное соглашение для разведки и освоения 
нефтегазовой площади Добруджа в южной части страны поблизости от Одесской области. 
Размеры концессии - около 12 тыс. кв. км, срок действия соглашения - 50 лет. … 
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Уряд ухвалив план передачі активів Укртрансгаза до  
ПАТ "Магістральні газопроводи України" 

14.06.2017 
Кабінет Міністрів України ухвалив перелік матеріальних активів 

газотранспортної системи та план їх передачі до ПАТ «Магістральні 
газопроводи України». Про це повідомляє mpe.kmu.gov.ua 

Документи були підготовлені Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України й схвалені Урядом одноголосно. Таким чином виконано один з пунктів плану 
реструктуризації публічного акціонерного товариства “НАК “Нафтогаз України” з метою 
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу. Таке рішення 
продовжує державний курс по створенню незалежного оператора газотранспортної мережі 
у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №496 від 01 липня 2016 року.  
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 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 

 
На Сумщині СБУ припинила масштабне розкрадання  

нафтопродуктів державного товариства 
10.06.2017 

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним 
керівництвом прокуратури припинили масштабне розкрадання 
нафтопродуктів державного товариства. 

Правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів країни 
регулярно «врізалася» у нафтопроводи держпідприємства для відкачування продукції. 
Ділки автоцистернами вивозили нафтопродукти до сусідніх з Сумщиною областей, де 
переробляли у пальне на підпільних міні-заводах для подальшої реалізації. За попередніми 
підрахунками, зловмисники встигли викрасти з нафтопроводів продукцію на майже 
шістдесят мільйонів гривень. Оперативники спецслужби затримали сімох учасників 
угруповання  під час чергової «врізки» та спроби викрадення нафтопродуктів. 
Співробітники СБ України вилучили понад сімдесят тонн викраденої нафти та п’ять  
вантажних автомобілів, які використовувалися для її транспортування. Відкрито 
кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185  Кримінального кодексу України.  Тривають 
невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних 
до розкрадання державної нафти.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

Транзит нефтепродуктов через Украину  
сократился 

16.06.2017 

В мае транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 
40,6 тыс. т, что на 10% меньше показателя мая прошлого года (45,1 тыс. т). 
Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95. 

Основные транзитные поставки в мае пришлись на мазут. За подотчетный период 
было транзитировано 35,8 тыс. т против 34,6 тыс. т в мае 2016 г. При этом 30,6 тыс. т 
прошли транзитом через Одесский порт из Беларуси в Сербию, еще 5,2 тыс. т через станцию 
Могилев-Подольский из Беларуси в Молдову. В мае транзит дизельного топлива через 
Украину составил всего 300 тыс. т. Весь этот ресурс был отправлен железнодорожным 
сообщением из Литвы в Молдову. Транзит бензинов за отчетный период составил 3,7 тыс. 
т, что в два раза больше, чем в мае 2016 г. За отчетный период транзитные перевозки 
реактивного топлива через территорию Украины не осуществлялись. В то же время, из 
России в Молдову через территорию Украину транзитом прошло 800 т битума. Всего в 
январе-мае этого года транзит нефтепродуктов составил 229,7 тыс. т, что на 13% меньше, 
чем в январе-мае 2016 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
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ПАО "Укртатнафта" намерено развивать оптовую  
торговлю нефтепродуктами 

14.06.2017  
Компания "Укртатнафта" намерена развивать оптовую торговлю 

нефтепродуктами. Об этом заявил советник председателя правления по 
финансовым вопросам Евгений Кричевский. 

«Начинаем большой проект и хотим здоровой конкуренции с импортом нефтепро-
дуктов. Хотим, чтобы в Украине потребляли отечественный продукт. На данный момент 
мы предлагаем сотрудничество как по спотовым, так и по термовым (долгосрочным) 
контрактам», - заявил он. По его словам, на сегодня Кременчугский НПЗ в состоянии 
обеспечить 60-70% потребностей рынка светлых нефтепродуктов Украины. В качестве 
преимуществ сотрудничества с «Укртатнафтой» Кричевский отметил, что компания 
работает напрямую от завода к заказчику, минуя проблемные звенья и исключая потери 
нефтепродуктов при транспортировке, а качество нефтепродуктов контролируется на всех 
этапах - от производства до «пистолета» на АЗС. Кроме того, по его словам, плюсами работы 
с «Укртатнафтой» также являются отсутствие тендерной процедуры, предоплаты в валюте 
и исключение таможенных рисков. «Например, на данный момент компания предлагает 
TERM-контракт в гривне с оплатой всех необходимых налогов и сборов», - отметил 
Кричевский. Как сообщал OilNews, «Укртатнафта» попробовала дебютировать в оптовых 
продажах после перехода на производство бензинов стандарта Евро-5 в феврале этого года. 
Компания провела несколько торгов в режиме дифференциалов на «Украинской 
энергетической бирже» (УЭБ), однако интереса к данному предложению рынок пока не 
проявил. Активизация «Привата» на оптовом рынке связана с намерением нарастить 
загрузку «Укртатнафты». На 2017-2019 годы подписан договор о поставке не менее 1,3 млн 
т нефти сорта Azeri Light в год. Это может увеличить производство более чем на 41% по 
сравнению с 2016 годом, однако отсутствие эффективного оптового сбыта тормозит рост 
переработки. ПАО «Укртатнафта» - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод 
проектной мощностью 18,6 млн т. В октябре 2007 г. оперативный контроль над 
«Укртатнафтой» установила группа «Приват» в результате рейдерского захвата.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 
 

 
Названы главные претенденты на управление  

Одесским НПЗ 
19.06.2017 

Вокруг Одесского нефтеперерабатывающего завода начался 
новый конфликт, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Олег Кульбида в 
статье «Пашинского переработали в Одессе». 

«Несмотря на то, что спор находится в самом начале, у него уже есть результат: 
имущество предприятия по решению суда передается в собственность Кабмина, что 
лишает права управления НПЗ команду Сергея Пашинского», - отмечает автор материала. 
При этом, как утверждает Олег Кульбида, «оппонентами Пашинского считаются глава 
Минэнергоугля Игорь Насалик и совладелец «Континиума» Петр Дыминский, которые 
считаются главными претендентами на управление Одесским заводом». После бегства 
Януковича в Россию на НПЗ сменилась управляющая власть: предприятие было арестовано 
и передано в управление госпредприятию «Укртранснафтопродукт», которое возглавил 
Александр Горбунов – выходец из команды собственника группы «Фактор» Сергея 
Тищенко, который считается протеже  депутата Верховной Рады от «Народного фронта» 
Сергея Пашинского, напоминает автор статьи. Соответственно конфискация ЦИК завода, 
анонсированная генпрокурором Юрием Луценко, бьет не столько по Курченко, сколько по 
тандему Пашинский-Тищенко. «Конфискованный целостный имущественный комплекс 
этого предприятия будет передан «в управление Кабмина», - продолжает Олег Кульбида. - 
Непосредственно на ул. Грушевского 12/2 не существует аппарата по управлению 
госимуществом, а значит под этой формулировкой генпрокурора подразумевается переда-
ча имущества Одесского НПЗ профильному ведомству – Минэнерго». Журналист обращает 
внимание на то, что еще в начале года Минэнерго учредило новую структуру - ГП 
«Украинская топливно-энергетическая компания» (УТЭК): «И.о. главы УТЭК является 
Николай Гандзюк, чей брат Василий Гандзюк в конце 90-х годов прошлого века возглавлял 
долинский филиал СП «Тирос-петроль» - предприятия, входившего в группу компаний 
«Техно-центр» Игоря Насалика. Близким к которому считается совладелец группы 
«Континиум» Петр Дыминский». «В принципе, у министра никогда особенно и не скрывали 
своего интереса к Одесскому НПЗ, - сообщает Олег Кульбида. - Еще летом прошлого года 
Насалик подписал приказ о назначении главой упомянутого «Укртранснафтопродукта» 
Евгения Майданюка. Но воплотить этот план в жизнь у главы Минэнерго так и не смогли: 
Майданюк должен был занять место Горбунова, а это противоречило интересам группы 
Пашинского-Тищенко, заблокировавшего эту смену». Как сообщалось ранее, сегодня Юрий 
Луценко заявил, что «в рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы 
вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ 
как орудия преступления преступной организации Курченко, Завод перешел в 
собственность государства в лице Кабинета Министров». 

© Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ» 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Одесский НПЗ вступил в процесс 
смены своего неофициального куратора >>>  

По материалам oligarh.media 
 

Шебелинский ГПЗ за 5 мес. 2017 г. сократил  
переработку на 2.1% 

20.06.2017 
Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.) в 

январе-мае т.г. сократил переработку нефтесырья на 2,1% (на 4,3 тыс. 
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 198,3 тыс. т. 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в мае 2017 
года ГПЗ увеличил переработку на 10% (на 4,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным 
месяцем 2016 года – до 50,7 тыс. тонн. В январе-мае текущего года завод сократил 
производство бензина на 32,7% (на 25,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 52,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 26,5% (на 13,8 тыс. тонн), до 38,3 тыс. 
тонн, мазута – на 42,2% (на 9,8 тыс. тонн), до 13,4 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ в 
январе-мае-2017 составила 47,6% против 48,6% за аналогичный период 2016 г. Как 
сообщалось, в 2016 г. "Укргазвыдобування" увеличило объемы переработки нефтяного 
сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 г. – до 515,4 тыс. тонн. В частности, 
Шебелинский ГПЗ в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. 
тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн. Предприятие в 2016 году снизило 
производство бензина на 11,6% по сравнению с 2015 г. – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 
7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. 
тонн. Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозировал 
увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн. … 

 

Читать полностью >>>  
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Суд Москвы отказался принять иск Татнефти о  
взыскании с Украины $144 млн 

27.06.2017 
Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление "Татнефти" о 

приведении в исполнение решения иностранного суда о взыскании с Украины 
о выплате компенсации в рамках дела "Укртатнафты" в размере $144 млн. 

Представитель компании заявил "Интерфаксу", что решение будет обжаловано. "Суд 
принял решение прекратить производство по заявлению "Татнефти" о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда, вынесенного 29 июля 2014 года 
международным коммерческим арбитражем и возвратить "Татнефти" сумму госпошлины", 
- заявила судья. Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против 
Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и 
взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты". "Укртатнафта" 
создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе 
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, 
близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 
8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных 
разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически 
обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу 
"Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере 
$112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в 
Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что 
состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не 
соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд 
Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих 
Украину выплатить ПАО "Татнефть" $112 млн, а также проценты. "Татнефть" 13 апреля 
2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о 
принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно 
которому Украина обязана выплатить компании $144 млн.  

 

Читать полностью >>>  
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 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 РИНОК БЕНЗИНУ. РИНОК ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. РИНОК ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG) 

 
СБУ викрила імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого  

газу на масштабних фінансових оборудках 
07.06.2017 

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили більшість 
імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу на 
масштабних фінансових оборудках. 

Правоохоронці задокументували, що комерційні структури, які ввозять сировину з 
Росії та Білорусі, використовують для здійснення поставок підконтрольні офшорні 
структури. Шляхом підміни документації ділки змінюють ціну та якість товару, що надає 
можливість застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та зменшувати митну 
вартість. У підсумку суттєво зменшується сума обов’язкових платежів та зборів до 
державного бюджету. Співробітники спецслужби також встановили, що більша частина 
імпортованої в Україну продукції перепродається підконтрольним структурам, які 
реалізують товар через мережі АЗС та оптові бази за готівку поза податковим обліком. 
Таким чином комерційні структури штучно формують податковий кредит за рахунок 
операцій з імпортерами та акумулюють великий обсяг «тіньової» готівки. Потім для 
легалізації оборудки «за документами» продукцію реалізовували через конвертаційні 
центри. Підприємство, фактичний продавець товару, отримувало необхідну документацію 
та безготівкові гроші на рахунки, а конверту передавало нелегально отриману готівку. … 

 

Читати повністю >>> 
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 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 ТРЕЙДЕРИ & МЕРЕЖІ АЗС 

Коломойский может стать  
акционером WOG? 

01.06.2017 
Акции покойного Игоря Еремеева в бизнесе топливной компании WOG 

стали предметом борьбы со стороны крупнейшего акционера компании 
Степана Ивахива и лидера группы «Приват» Игоря Коломойского.  

Как сообщают СМИ, а также источники OilNews, близкие к WOG и группе «Приват», 
Степан Ивахив недавно заявил менеджменту сети о консолидации 50% бизнеса за счет 
доли Петра Дыминского. Другими акционерами компании остаются Сергей Лагур (25%) и 
дети погибшего Игоря Еремеева Роман и София (25%). В едином реестре юрлиц все они 
числятся учредителями ООО «ВОГ Рітейл» (ЕДРПОУ 38740702). Источники утверждают, что 
Ивахив намерен нарастить свою долю в компании за счет пакета Еремеевых. На этом фоне 
нарастает конфликт между ним и вдовой Татьяной Еремеевой. «Предметом разбирательств 
является недвижимость Еремеева в Луцке и Киеве. Несколько месяцев семья не получает 
финансовой помощи, которую получала ранее», - говорит собеседник OilNews, знакомый с 
ситуацией. По другим данным, уже имеют место судебные разбирательства. Ситуацией 
может воспользоваться группа «Приват». Издание «Деловая столица» пишет, что Игорь 
Коломойский уже включился в борьбу: его близкий партнер, глава Волынского облсовета 
Игорь Палица уже провел переговоры с Татьяной Еремеевой «В результате она якобы дала 
согласие на продажу. В компании WOG говорят, что уже получают запросы от юристов 
Игоря Палицы от имени Татьяны Еремеевой», - пишет «ДС». Издание сообщает, что помимо 
денег Палица будет содействовать политической карьере вдовы, имеющей шансы 
баллотироваться в избирательном округе Игоря Еремеева. Информацию об интересе Игоря 
Коломойского к вхождению в акционеры WOG подтверждают источники OilNews в группе 
«Приват». Сооснователь группы «Континиум» и куратор ее нефтяного направления бизнеса 
Игорь Еремеев умер 12 августа 2015 г. от травм после падения с лошади. … 

 

Читать полностью >>>  
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Швейцарская фирма инвестирует $36 млн.  
в свою сеть украинских АЗС 

02.06.2017 
Согласно сообщению Glusco Energy S. A., компании собирается 

потратить $36 млн. на модернизацию сети автозаправочных станций, 
которая принадлежит дочерней компании Глуско Украина 

Уточняется, что инвестиции будут поступать траншами от швейцарского офиса 
компании. Инвестиционная программа, предполагающая модернизацию 127 
автозаправочных комплексов по Украине, должна быть реализована до конца 2018 года. В 
первую очередь она коснется автозаправок Киева и Днепра. Швейцарская компания Glusco 
Energy приобрела почти 150 заправок под брендом “ТНК”, сеть нефтебаз и Лисичанский 
нефтеперерабатывающий завод у российской государственной компании “Роснефть” в 
2016 году. Сама же Glusco Energy является дочерней структурой другой швейцарской 
фирмы Proton Energy Group, которая принадлежит израильскому бизнесмену Нисану 
Моисееву. “Глуско Украина” на сегодняшний день является эксклюзивным поставщиком 
сжиженного газа “Роснефти” в Украине, а также крупнейшим импортером российской 
компании. “Глуско Украина” занялась импортом сжиженного газа на украинский рынок 
после применения СБУ санкций к 16 другим компаниям-импортерам. 

 

Читать полностью >>>  
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Фонд госимущества не нашел покупателей на контрольный 
пакет акций “Укрнафтопродукта” 

23.06.2017 
ФГИ не смог провести конкурс по продаже 50%+1 акции ЧАО 

“Укрнефтепродукт” из-за отсутствия покупателей. Об этом говорится в 
сообщении официального издания ФГИ “Ведомости приватизации”. 

К продаже предлагался пакет акций с начальной ценой 28,42 млн грн. Конкурс, 
который был запланирован на 22 июня, не состоялся по причине отсутствия заявок от 
потенциальных покупателей. Как сообщалось, ФГИ выставил на продажу 50%+1 акцию ЧАО 
“Укрнефтепродукт” 24 мая. “Укрнефтепродукт” был включен в перечень предприятий, 
подлежащих приватизации в 2009 году, но конкурс так и не был объявлен. 50%+1 акция 
компании принадлежат ФГИ, 44,19% - “Концерну “Нефтепродукт Украины” (Киев). 2016 год 
“Укрнефтепродукт” закончил с убытком 417 тыс. грн. “Укрнефтепродукт” был создан в 
соответствии с постановлением Кабинета министров от 30 января 1998 года на базе 
Украинского объединения по обеспечению нефтью и нефтепродуктами для оптовой и 
розничной продажи нефтепродуктов. Отметим, чистый убыток ПАО "Укрнафтопродукта" в 
I квартале 2015 г. составил 45 тыс. грн. Аналогичный период прошлого года предприятие 
закончило с прибылью - 108 тыс. грн. Об этом сообщает система раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).  Валовая 
прибыль "Укрнафтопродукта" в I квартале 2015 г. составила 206 тыс. грн, тогда как годом 
ранее сумма достигала 323 тыс. грн.  Нефтяная компания "Укрнафтопродукт" занимается 
мелко-оптовой торговлей нефтепродуктами. Нефтебаза находится в Житомире.  

 

Читать полностью >>>  
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UMG присоединила "Донкерампромсырье" к "Огнеупорнеруду"  
с увеличением уставного капитала 

12.06.2017 
UMG присоединила ООО "Фирма "Донкерампромсырье" к ЧАО 

"Огнеупорнеруд" (Донецкая обл.), в результате число акций 
объединенной компании в собственности Vesco Ltd (Кипр) возросло на 
165 тыс. штук до 11,565 млн штук. 

Доля Vesco Ltd в объединенной компании сохранилась на уровне 100%. При этом 
уточняется, что компания получила 8 июня т.г. информацию от "НДУ" о реестре акционеров 
ЧАО "Огнеупорнеруд" по состоянию на 1 июня 2017 г. Как сообщалось, в конце января 2015 
итальянская Marazzi Group продала холдингу United Minerals Group, UMG, входящему в СКМ, 
принадлежавшие ей 100% в уставном капитале ООО "Фирма "Донкерампромсырье", 
которое разрабатывает Торецкое месторождение огнеупорных и тугоплавких глин в 
Донецкой обл. Балансовые запасы глины приобретенного актива оцениваются в 4,5 млн т. 
ЧАО "Огнеупорнеруд" создано в 1996 г. Занимается добычей глины и каолина. На конец 
2016 г., Vesco Ltd принадлежит 100% его акций. Уставный капитал ЧАО "Огнеупорнеруд" 
составляет 5,7 млн грн. Vesco - один из крупнейших производителей белых пластичных 
глин в мире. Объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление" и 
"Огнеупорнеруд". Портфель продуктов компании включает более 60 сортов глин. Основные 
потребители - производители керамической плитки и керамогранита. UMG - 
инвестиционная компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и 
перерабатывающей сферах. Основана в 2006 году группой "СКМ". Портфель компании 
включает пять бизнесов: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и 
реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. 
Суммарная стоимость портфельных компаний UMG оценивается в $400 млн.  

 

Читать полностью >>>  
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Компанія "Метінвест" наростила  
виручку на 43% 

30.05.2017 
Виручка Metinvest B.V. (Нідерланди) в березні ц.р. зросла на 42,9% 

в порівнянні з аналогічним місяцем 2016 р. - до $663 млн. Про це свідчать 
попередні неаудовані консолідовані результати фінзвітності компанії. 

Згідно з даними, показник EBITDA за підсумками березня становив $96 млн, що на 
5,5% краще показником березня-2016. У порівнянні з попереднім місяцем "Метінвест" 
збільшив виручку на 10,9% при скороченні EBITDA на 36,4%. З урахуванням попередніх 
звітів в цілому за І квартал 2017 р. виручка компанії становила 1,853 млрд доларів, на 44% 
перевищивши показник першого кварталу минулого року, тоді як EBITDA підскочила в 3,4 
рази - до $402 млн. Згідно зі звітом, EBITDA гірничодобувного дивізіону в березні виявилася 
негативною на рівні $23 млн, тоді як в березні минулого року цей дивізіон спрацював з 
EBITDA $29 млн. EBITDA за березень-2017 металургійного дивізіону групи становила $174 
млн у порівнянні з 60 млн доларів у березні 2016 року, тоді як внутрішньо групові продажі 
в березні цього року сформували негативну EBITDA в 50 млн доларів проти позитивної 
EBITDA в 8 млн доларів в березні минулого року. Нагадаємо, 15 березня  Метінвест заявив 
про повну втрату контролю над роботою всіх своїх активів на тимчасово неконтрольованій 
території. Зокрема, ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (включаючи його Макіївську 
філію - ПрАТ "Макіївський металургійний завод"), ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром", ПрАТ 
"Харцизький трубний завод", ПрАТ "Комсомольське рудоуправління", ПрАТ 
"Краснодонвугілля", ПрАТ "Донецьккокс" та Спільне українсько-швейцарське підприємство 
ТОВ "Метален". Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова 
(71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією. 
ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".  
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За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
Акционеры "Евраз-ДМЗ" и "Евраз-Сухая Балка" проведут внеочередные  

собрания для одобрения сделок между компаніями 
02.06.2017 

Акционеры ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод 
(ДМЗ)" и ЧАО "Евраз-Сухая Балка" проведут внеочередные общие 
собрания, на которых рассмотрят вопросы одобрения значительных 
сделок компаниями. 

Согласно официальной информации предприятий в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), собрания 
состоятся 22 июня 2017 года. Согласно проектам решений собрания акционеров "Евраз-
ДМЗ" планируется одобрить дополнительные соглашения по расторжению договоров с 
ЧАО "Евраз-Сухая Балка" от 26 апреля 2017 года о предоставлении им безвозвратной 
финансовой помощи в размере 2,970 млрд грн и 250 млн грн. Кроме того, планируется 
одобрить договор между ЧАО "Евраз-ДМЗ" и ЧАО "Евраз-Сухая Балка" о поставках железной 
руды на сумму 700 млн грн (без НДС) до 31 декабря 2027 года. Аналогичная повестка дня 
собрания акционеров ЧАО "Евраз-Сухая Балка". Как сообщалось, группа DCH Александра 
Ярославского приобрела ЧАО "Евраз-Сухая Балка" у группы "Евраз". В официальной 
информации ЧАО "Евраз-Сухая Балка" 31 мая 2017 года сообщило, что по состоянию 
реестра собственников на 29 мая 2017 года доля компании Palmrose B. V. (Нидерланды), 
являющейся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), снизилась с 99,252114% в общем 
количестве акций (99,383847% в общем количестве голосующих акций) до 0%. При этом 
доля Kadish Limited (Кипр) возросла с 0% до 99,419301% в общем количестве акций 
(99,551255% в общем количестве голосующих акций). Рудник также сообщил, что 
наблюдательный совет компании назначил новым гендиректором Виталия Баша с 1 июня 
2017 года по 31 мая 2018 года включительно - соответствующее решение набсовет принял 
31 мая текущего года. В. Баш ранее руководил ООО "Украинская горнодобывающая 
компания" ("УГДК", Киев), в котором консолидированы нерудные активы DCH. "Евраз-
Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной 
железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и 
доменную руду (47% - 50%). В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. 
Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Выручка 
предприятия в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн. В прошлом году компанией 
было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды. Уставный капитал ЧАО "Евраз-Сухая 
Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн. 
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Как изменилась металлургия Украины  
в 2016 году 

04.06.2017 
По данным мировой ассоциации производителей стали Worldsteel в 

2016 году Украина сохранила 10 место среди мировых производителей 
стали. Об этом пишет delo.ua  

Согласно годовому отчету ассоциации в нашей стране произведено 24,2 млн тонн 
стали (+1,2 млн тонн год к году). Из них 71,7% произведен кислородно-конвертерным 
способом, 21,4% - мартеновским ("Запорожсталь" и частично "АрселорМиттал Кривой Рог"), 
и 6,8% - электросталеплавильным. Только 48,8% выплавленной продукции разлито на 
машинах непрерывной разливки стали (МНЛЗ). Это худших показатель в мире среди 
промышленно развитых стран. отметим, что в 2014 г. он превышал 54%. Сокращение 
связано с тем, что на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей 
остались два современных предприятия. Енакиевский МЗ и Алчевский МК, начиная со 
второго полугодия 2014 г., работали нестабильно. В ближайшее время показатель может 
существенно улучшиться, так как два крупных металлургических комбината (АМКР и ММК 
им.Ильича) в 2016 году начали строительство МНЛЗ. По данным worldsteel в потребление 
металлопроката в Украине в 2016 году увеличилось почти на треть до 4,2 млн тонн. При 
этом показатель потребления металлопроката в пересчете на душу населения составил 96 
кг (в 2005 г. - 74,7 кг). Производство чугуна увеличилось на 1,9 млн тонн до 23,7 млн тонн. 
Из них 2,5 млн тонн было экспортировано. Что касается международной торговли, то 
Украина в 2016 г. практически полностью ушла с рынка металлолома. Это связано с 
введением временной экспортной пошлины, которая фактически стала запрещающей. При 
этом наша страна остается одним из мировых лидеров в международной торговле 
металлопрокатом и полуфабрикатами. В 2016 году на внешние рынки было поставлено 
18,2 млн тонн металлопродукции (7 показатель). Если учитывать нетто-экспорт, то по 
этому показателю мы заняли 4 место - 17,1 млн тонн. В топ-100 крупнейших 
металлургических компаний мира попали украинские "Метинвест Холдинг" (37 место, 
10,34 млн тонн) и корпорация ИСД (74 место, 4,61 млн тонн). Свои производственные 
мощности в Украине также имеют корпорация ArcelorMittal (1 место, 95,45 млн тонн) и 
ЕВРАЗ Холдинг (28 место, 13,53 млн тонн). По итогам 2017 года Украине вряд ли получится 
сохранить показатели 2016 года из-за остановки металлургических предприятий на 
оккупированной части Донбасса, а также финансовых сложностей у корпорации ИСД, из-за 
которых уже более месяца простаивает Днепровский МК (Каменское).  
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Как развивается металлургия  
в Украине и ОРДЛО 

12.06.2017 
По данным ОП "Укрметаллургпром", производство основных видов 

продукции на отечественных металлургических предприятиях за пять 
месяцев просто обвалилось в годовом исчислении. 

Выплавка стали сократилась на 18%, чугуна - на 22%, проката - на 20%. "Что 
осталось от отечественной металлургии после блокады? Шесть заводов: "АрселорМиттал 
Кривой Рог", мариупольские меткомбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича, Днепровский 
меткомбинат, "Запорожсталь" и "Интерпайп сталь". Остальное осталось "там", - 
констатирует представитель "Укрметаллургпрома". В то же время предприятия, которые 
остались "тут", показывают в целом неплохую производственную динамику - выплавка 
стали снизилась лишь на 7%, чугуна - на 10%, проката - на 10%. При этом есть все 
предпосылки для улучшения. В мае украинские металлурги показали рост производства 
впервые с января, то есть в постблокадный период. Увеличили и будут наращивать 
загрузку мариупольские активы "Метинвеста". Авдеевский коксохимический завод, 
обеспечивающий ММКИ и "Азовсталь" коксом, возобновил работу второго 
производственного крыла благодаря завершению строительства ЛЭП с подконтрольной 
Украине территории. В то же время "Укрзалізниця" пока не может обеспечить прохождение 
через перегон Камыш-Заря - Волноваха, единственного железнодорожного пути на 
Мариуполь, достаточного количества пар грузовых поездов. Это не позволяет наращивать 
поставки кокса из Авдеевки и железной руды из Криворожья для роста загрузки 
мощностей мариупольских металлургических комбинатов. Из наиболее негативного 
следует отметить отсутствие ясности в вопросе перезапуска простаивающего 
Днепровского меткомбината. Рестарт его мощностей смещается уже второй месяц 
подрядна начало июня. Раньше его собственнику, корпорации ИСД, не хватало оборотных 
средств. Сейчас, после возмещения около 1,5 млрд грн НДС, остается открытым вопрос 
снабжения сырьем из-за несогласованности порядка погашения долгов ДМК. 

 

Отрезанный ломоть. В результате транспортной блокады в ОРДЛО остались три 
предприятия отрасли: Енакиевский и Донецкий метзаводы, а также Алчевский 
меткомбинат. Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" сразу объявили о 
"национализации" этих активов, но как минимум до мая они простаивали. Главной 
проблемой была поставка железной руды. Раньше она поставлялась из Криворожья. В 
апреле России и ее кураторам пришлось прорабатывать альтернативные пути снабжения. 
Сведений о том, что происходит на неподконтрольной территории, мало. К тому же, 
зачастую они обрывчатые. Тем не менее, известно, что куратором этих предприятий 
Кремль назначил ЗАО "Внешторгсервис" из Южной Осетии. Кто стоит за этой структурой, 
доподлинно не известно, но, по информации liga.net, она принадлежит беглому бизнесмену 
Сергею Курченко, на которого Москва возложила миссию по снабжению метзаводов рудой, 
сбыту металлопродукции в России и, по возможности, на экспортных рынках. Схема 
поставок руды следующая: российские горнодобытчики отгружают сырье не напрямую в 
ОРДЛО, а в адрес Росрезерва, который распределяет ее по предприятиям на 
оккупированных территориях.При этом РЖД предоставило 25-процентную скидку на 
перевозку ЖРС со станции Череповец-2 на станцию Успенская в Ростовской области и со 
станции Костомукша-товарная на станцию Лиски в Воронежской области. Эти станции 
обслуживают в основном активы российской компании "Северсталь", куда также может 
поставлять сырье Ковдорский ГОК "Еврохима", расположенный в Мурманской области.  

 

Перезапуск можностей. В конце апреля на ЕМЗ начали раздувку доменной печи 
№5. В этой процедуре принял участие главарь донецких террористов Александр 
Захарченко. Он заявил, что 70% продукции будет использоваться "для внутреннего рынка". 
Согласно неофициальной информации, в мае потребность метзавода в руде, 160 тыс тонн в 
месяц, была полностью закрыта. Однако предприятие запустило только одну домну из-за 
того, что не решена проблема сбыта продукции. Сортовой и фасонный прокат вывозится в 
Ростовскую область, но там лежит на складах без особого движения. Тем не менее, 
кураторы ЕМЗ рассчитывают нарастить выпуск чугуна в июне до 75 тыс тонн по сравнению 
с 27 тыс тонн в мае с соответствующим приростом в разливке стали. Возобновил работу и 
Донецкий метзавод. Он запустил доменную печь №2, более полугода находившуюся в 
резерве. Пока агрегат работает на пониженных мощностях — объем выплавки чугуна не 
превысил 20 тыс тонн. В июне планируется вывести домну на полную загрузку — 50 тыс 
тонн. Однако это будет зависеть от того, сможет ли ДМЗ продавать продукцию на внешних 
рынках. По сообщениям трейдеров, донецкий чугун после трехмесячного перерыва 
появился на экспорте. Один турецкий покупатель рискнул купить около 5 тыс тонн этого 
товара. Также сообщается о поставках в Италию. При этом продукция из порта в Ростовской 
области поставляется с существенным дисконтом. Например, рыночные котировки чугуна 
составляют около 350 долл/т, тогда как товар ДМЗ торгуется в лучшем случае по 330 
долл/т. Демпинг связан с репутационными издержками, на которые покупателям придется 

идти, соглашаясь приобретать товар с неподконтрольной Украине территории. Еще 
меньше информации об Алчевском меткомбинате, который, несмотря на объявленную 
"национализацию", до сих пор принадлежит ИСД. По крайней мере, корпорация не 
объявляла о потере контроля над этим активом с момента остановки алчевского кластера 
предприятий в середине февраля. Правда, о возобновлении производства также не 
сообщалось. Сохранение прав собственности на АМК можно увязать с тем, что половину 
акций ИСД контролируют структуры, связанные с Внешэкономбанком РФ. Поэтому для 
Кремля нелогично отбирать и передавать в управление Курченко то, что и так 
принадлежит россиянам. К тому же для ИСД критически важно договориться с 
поставщиками сырья о формате запуска ДМК на подконтрольной территории, а уже потом 
заняться проблемой Алчевска. Хотя АМК важен для корпорации с той точки зрения, что 
может выпускать стальные полуфабрикаты, необходимые европейским прокатным 
заводам ИСД в Польше, Венгрии и Чехии. 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД [ГЗК] (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) 

 
Криворожский ЖРК за 4 мес. нарастил  

добычу руды на 15% 
31.05.2017 

Криворожский железорудный комбинат(КЖРК) в январе-апреле 2017 
года увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 15% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,891 млн тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в апреле 
КЖРК произвел 420 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце - 506 тыс. тонн. По 
итогам 2016 года комбинат сократил выпуск товарной железной руды на 8,4% по 
сравнению с 2015 годом - до 5 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче 
железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату 
им.Ильича. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% его акций. КЖРК управляют на 
партнерских началах группа "Метинвест" и группа "Приват".  
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ЦГОК за 4 мес. сократил выпуск окатышей на 19%, резко снизив производство в 
апреле из-за прекращения поставок в ОРДЛО 

01.06.2017 

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) в январе-
апреле 2017 года сократил выпуск товарных окатышей на 19% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 674 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель компании, за указанный период ЦГОК снизил выпуск 
железорудного концентрата на 11,4% - до 1,536 млн тонн. В апреле произведено 67 тыс. 
тонн окатышей и 385 тыс. тонн концентрата, тогда как в предыдущем месяце - 200 тыс. 
тонн окатышей и 394 тыс. тонн концентрата. По его словам, снижение производства 
окатышей произошло из-за прекращения поставок на неподконтрольную территорию 
(НКТ) и определенную задержку с поиском потребителей на внешних рынках, в частности - 
в Китае. Как сообщалось, ЦГОК в 2016 году сохранил выпуск товарных окатышей на уровне 
предыдущего года - 2,303 млн тонн, но сократил производство железорудного концентрата 
- на 15,1%, до 5,224 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей 
горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и производстве железорудного 
сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием 
железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых 
кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность 
комбината - добыча 28 млн тонн руды, 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей. 
Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, 
разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем 
шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн 
минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды. ЦГОК входит в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".  
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Компания "Метинвест" после реструктуризации вновь вышел на мировые  

рынки капитала и привлек $17 млн для ИнГОКа 
02.06.2017 

Metinvest B.V. согласовала привлечение нового финансирования для 
одного из своих ключевых предприятий - Ингулецкого горно-
обогатительного комбината (ИнГОК). 

В рамках сделки финансового лизинга с ООО "Цеппелин Украина ТОВ" группа 
согласовала поставку восьми карьерных самосвалов Caterpillar 785C на ИнГОК – один из 
крупнейших производителей ЖРС в Украине. Общая стоимость оборудования составляет 
около $17 млн, а финансовое подразделение американского производителя строительного 
и добывающего оборудования ООО "Катерпиллар Файнэншл Украина" обеспечивает 
финансирование этой сделки на пять лет. Поставка карьерных самосвалов ожидается с 
сентября 2017 года. "Группа "Метинвест" после продолжительного перерыва возвращается 
на мировые рынки капитала… Теперь, когда все условия (реструктуризации) согласованы с 
нашими кредиторами, мы возвращаемся к инвестиционной деятельности, чтобы 
продолжить финансирование наших ключевых проектов", - сообщил гендиректор группы 
"Метинвест" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба. Напомним, "Метинвест" в 
конце мая 2016 г. согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и 
PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков 
еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех 
синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию. В 
конце марта т. г. компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 
млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию 
на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс. Условия обращения еврооблигаций предполагают 
ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа 
и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 
января 2019 года будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной 
процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных 
денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы 
начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1 
января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход. 
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Запорожский ЖРК за 5 мес. сократил добычу  
железной руды на 8,4% 

22.06.2017 
Запорожский железорудный комбинат в январе-мае т.г. сократил 

добычу железной руды, по оперативным данным, на 8,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года - до 1,651 млн тонн. 

Как сообщается в информации пресс-центра комбината, в мае шахты "Проходческая" 
и "Эксплуатационная" произвели 370,2 тыс. тонн руды с высоким содержанием железа. При 
этом потребителям отгружено 373,4 тыс. тонн руды, что составляет 93,4% от 
запланированного. Основная причина недовыполнения - нехватка подвижного состава. 
"Проблемы с отгрузкой отразились и на показателях с начала года - на металлургические 
предприятия Украины и зарубежья поставлено 1,714 млн тонн железорудного сырья, что 
составляет 98,2%. Остальные показатели выше запланированных: выдано на-гора 1651,2 
тыс. тонн руды", - констатируется в информации отдела контроллинга комбината. Также 
сообщается, что с 1 июня текущего года коммерческим директором ЗЖРК назначен Андрей 
Манаков, до этого работавший, в частности, на аналогичной должности в ООО "Кроно-
Инвест Харьков", с 2007 по 2017гг - директором по материально-техническому снабжению 
ООО "Свисс Кроно". Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 году сократил добычу железной руды, по 
оперативным данным, на 4% по сравнению с 2017 годом - до 4,512 млн тонн с 4,701 млн 
тонн в 2015 году. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные 
месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. 
Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в 
Украине - "Запорожстали". По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 
года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, 
меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 
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СевГОК за 5 мес. снизил выпуск  
окатышей на 28,8% 

23.06.2017 
Северный горно-обогатительный комбинат январе-мае т.г. сократил 

производство товарных окатышей на 28,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года - до 2,777 млн тонн. 

Как сообщил представитель комбината, за пять месяцев выпуск концентрата 
снизился на 12,2% - до 4,640 млн тонн. В мае СевГОК произвел 688 тыс. тонн окатышей, 996 
тыс. тонн концентрата, тогда как в апреле - 358 тыс. тонн окатышей, 970 тыс. тонн 
концентрата. Как сообщалось, снижение производства окатышей произошло вследствие 
блокады железнодорожного сообщения с Донбассом - СевГОК остановил половину машин 
окомкования. Кроме того, группе пришлось оперативно решать вопрос с нахождением 
потребителей на внешних рынках. Проблем добавила также "Укрзализныця", которая до 
сих пор не может наладить поставки ЖРС на мариупольские комбинаты, вследствие чего 
они также вынуждены снижать выплавку чугуна. СевГОК в 2016 г. увеличил производство 
товарных окатышей на 15,5% по сравнению с 2015 годом - до 8,882 млн тонн, но снизил 
концентрата на 11,5% - до 11,637 млн тонн. Северный горно-обогатительный комбинат  - 
крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки 
доменного сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с 
содержанием железа 62,3% и 63%. Добывающий комплекс предприятия состоит из 
Первомайского карьера с производительностью 26 млн тонн сырой руды в год и Анновский 
карьер с производительностью сырой руды 10 млн тонн руды в год. Перерабатывающий 
комплекс состоит из дробильных фабрик №№1-3 обогатительных фабрик №№1,2 и двух 
цехов по производству окатышей. СевГОК входит в группу "Метинвест", основными 
акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) 
(71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы 
"Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 
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Производство ЖРС в мае 2017 г. 
выросло на 1,6% 

26.06.2017 
В мае 2017 г. украинские ГОКи и рудники произвели 6,076 млн 

тонн товарного железорудного сырья, что на 97,5 тыс. тонн (1,6%) 
больше апрельского показателя. Об этом говорится в сообщении ГП 
"Укрпромвнешэкспертиза". 

Среднесуточное производство товарного неподготовленного железорудного сырья 
составило 133,9 тыс. тонн, что на 22 тыс. тонн ниже показателя за апрель, а аналогичный 
показатель среднесуточного по подготовленному сырью, наоборот, вырос с 43,4 тыс. тонн 
до 62,1 тыс. тонн. За пять месяцев 2017 г. производство товарного ЖРС горнорудными 
предприятиями в Украине составило 29,55 млн тонн, что на 1,76 млн тонн меньше, чем за 
аналогичный период 2016. "Общие майские поставки железорудного сырья горнорудными 
компаниями Украины на отечественные металлургические комбинаты (с учетом 
агломерата с ММК им. Ильича и оценочных показателей поставок жрс со структурных 
подразделений на "АрселорМиттал КР", но без учета импортного ЖРС) составили 2694 тыс. 
тонн, что на 149 тыс. тонн больше, чем в апреле, – комментирует ситуацию эксперт ГП 
"Укрпромвнешэкспертиза" Дмитрий Желтяков. – По сравнению с прошлым месяцем 
объемы закупки сырья у внутренних производителей наиболее существенно снизились у 
АМКР (-19 тыс. тонн), а наибольший рост был продемонстрирован поставками на МК 
"Азовсталь" (+111 тыс. тонн)". По данным Государственной фискальной службы Украины, 
задекларированный экспорт украинского ЖРС в мае 2017 года вырос на 142 тыс. тонн, 
составив 3,703 млн тонн. За пять месяцев общие объемы экспорта составили 15,7 млн тонн, 
что на 1,9 млн тонн ниже аналогичного показателя за 2016 год. В географическом разрезе 
год к году выросли поставки в Словакию (+456 тыс. тонн), снижение продемонстрировал 
Китай (-3,768 млн тонн). Также Д.Желтяков отметил, что согласно данным ГФСУ 
существенного импорта железорудного сырья на территорию Украины в апреле-мае не 
было. Тем не менее, если верить источникам из Российской Федерации, за этот период на 
Енакиевский МЗ и МК Донецксталь было поставлено в общей сложности порядка 200 тыс. 
тонн концентрата и окатышей, производитель которых неизвестен. В мае ценовая 
политика украинских поставщиков на внешних рынках по данным ГФСУ была 
отрицательной, снижение произошло приблизительно на 24%. При этом средневзвешенная 
цена украинского экспорта в мае т.г. составила 59,1 долл./тонну, что на 18,4 долл. или 
23,7% ниже, чем в апреле. Оценочная средняя майская стоимость внутреннего рынка на 
следующие виды сырья составила: аглоруда с доставкой на комбинат (без учета импорта) – 
около 1050 грн./тонну без НДС, концентрат – 1800 грн./тонну, агломерат – 2100 грн./тонну, 
окатыши –1600 грн./тонну. Согласно оценкам экспертов УПЭ в июне экспортные цены 
украинских производителей ЖРС продолжат майское падение вслед за снижением ценовых 
индексов в Китае, но с меньшими темпами. Цены на внутреннем рынке Украины также 
должны снизиться. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.com.ua 
 
 
 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ РУД (ВОГНЕТРИВИ) 

 
Названы новые хозяева Кондратьевского  

огнеупорного завода 
30.05.2017 

Четыре физических лица приобрели 99,5% Кондратьевского 
огнеупорного завода (пос. Алексеево-Дружковка, Донецкая область). Об этом  
«ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Українських Новин. 

В частности, физические лица Сергей Петров, Геннадий Лобанов и Дмитрий 
Степанов и еще одно физлицо приобрели 24,898%, 24,93%, 24,78% и 24,9% акций завода 
соответственно. Петров является председателем наблюдательного совета завода, Лобанов 
и Степанов - членами набсовета. Как сообщалось, 2016 год Кондратьевский огнеупорный 
завод, по предварительным данным, закончил с убытком 10 тыс. гривен. Завод является 
публичным акционерным обществом, производит алюмосиликатные изделия для 
сталеразливочных производств, он также является монополистом по производству 
муллитокорундовых плит для бесстопорной разливки стали. Учредителем «Альфакванта 
ЛТД», согласно реестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, является Вадим Бирюков. 
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ПАО "Запорожогнеупор" внедрил информационно-диспетчерскую  
систему управления производством 

09.06.2017 
Крупнейший производитель огнеупорных изделий завод 

"Запорожогнеупор" (Запорожье) внедрил информационно-диспетчерскую 
систему управления производственными процессами. 

Система позволяет в онлайн-режиме отслеживать соблюдение технологии 
производства и безопасность труда сотрудников предприятия. "Специалисты в режиме 
онлайн следят за работой прессового оборудования, сортировкой продукции и 
технологией формовки масс в основных цехах предприятия. На данный момент в системе 
работают 59 видеокамер, установленных на ключевых производственных узлах", - 
говорится в сообщении. Система видеонаблюдения организованна на регистраторах 
TRASSIR, объединенных оптической сетью. До конца 2017 года планируется установка еще 
64 камер - в алюмосиликатном цехе и цехе магнезиальных изделий. Таким образом, 
система будет покрывать все основные агрегаты "Запорожогнеупора". … 
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

 
Верховная Рада продлила действие экспортной  

пошлины на металлолом 
08.06.2017 

Верховная Рада Украины продлила еще на два года действие 
экспортного сбора на отходы и лом черных метал лов. Об этом сообщает 
служба новостей портала LIGA.net. 

За изменения в раздел II заключительных и переходных положений закона о 
внесении изменений в ряд законов по поводу сокращения дефицита черных металлов на 
внутреннем рынке (№6382) проголосовали 260 народных депутатов. Экспортный сбор на 
отходы и лом черных металлов установлен в размере 30 евро/т. Этот сбор был введен в 
2016 г. сроком на один год - теперь его действие продлено еще на два года. Напомним, 
ранее представительство Евросоюза в Украине выступило с заявлением о том, что 
продление экспортных пошлин на металлолом нарушит международное обязательство 
Украины об их отмене. "Надеемся, что депутаты Верховной Рады будут уважать 
международные обязательства и не пойдут на еще один двусторонний торговый спор с ЕС", 
- заявили в представительстве ЕС. 
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 

 
Никопольский завод ферросплавов за 4 мес.  

нарастил производство на 5,1% 
06.06.2017 

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) по 
итогам января-апреля т.г. увеличил выпуск продукции на 5,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 245,06 тыс. тонн. 

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в 
понедельник, за указанный период НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 1,8% - до 
217,79 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - в 2,4 раза, до 27,04 тыс. тонн. Кроме того, 
завод выпустил 0,23 тыс. тонн других ферросплавов, тогда как за 4 мес.-2016 года их не 
производил. Как сообщалось, НЗФ в 2016 году увеличил выпуск продукции на 24,1% по 
сравнению с 2015 годом - до 746,1 тыс. тонн. При этом нарастил выпуск силикомарганца на 
20,5% - до 688,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 93,1%, до 57,54 тыс. тонн. НЗФ - 
крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует 
импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. НЗФ контролирует 
группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы 
"Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр). 
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Запорожский завод ферросплавов за 4 мес. нарастил  
выпуск продукции на 4,6% 

06.06.2017 
Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-апреле 2017 года 

увеличил выпуск продукции на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года - до 89,71 тыс. тонн. 

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в 
понедельник, за четыре месяца завод нарастил выпуск силикомарганца на 19,7% - до 43,70 
тыс. тонн, но снизил ферросилиция - на 5,6%, до 30,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 15,6%, 
до 12,41 тыс. тонн. Предприятие также увеличило производство марганца металлического 
на 37,7% - до 3,03 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2016 году сократил выпуск продукции 
на 1,1% по сравнению с 2015 годом - до 282,17 тыс. тонн. За прошлый год завод снизил 
выпуск силикомарганца на 0,6% - до 126,4 тыс. тонн, ферромарганца - на 18,9%, до 46,93 
тыс. тонн, но нарастил выпуск ферросилиция - на 12,4%, до 101,42 тыс. тонн. Предприятие 
также сократило производство марганца металлического на 26,5% - до 7,42 тыс. тонн. ЗЗФ - 
один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его 
поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, 
Африки. Марганцевую руду предприятие импортирует из Ганы, Бразилии, Австралии, 
России и Польши, чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов. … 
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Украина за 5 мес. нарастила экспорт  
ферросплавов на 4% 

08.06.2017 
Украина в январе-мае 2017 года увеличила экспорт ферросплавов в 

натуральном выражении на 4% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года - до 368,840 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой, в денежном выражении экспорт ферросплавов возрос на 57,2% - до $430,828 млн. 
При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (25,87% поставок в денежном 
выражении), Италию (14,42%) и Нидерланды (10,04%). Кроме того, за указанный период 
Украина импортировала 24,447 тыс. тонн аналогичной продукции, что в 2,1 раза больше по 
сравнению с январем-маем-2016. В денежном выражении импорт возрос на 70,8% - до 
$53,017 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (33,07%), РФ (21,88%) и 
Казахстана (13,14%). Как сообщалось, Украина в 2016 года увеличила экспорт 
ферросплавов в натуральном выражении на 7,1% по сравнению с 2015 годом - до 869,689 
тыс. тонн, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 17,8% - до $709,951 
млн. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (18,60% поставок в денежном выражении), 
Италию (17,27%), Нидерланды (12,27%). Кроме того, за 2016 год Украина импортировала 
37,460 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 13,2% меньше по сравнению с 2015 годом. 
В денежном выражении импорт снизился на 15,8% - до $85,021 млн. Ввоз осуществлялся в 
основном из РФ (26,63%), Бразилии (13,62%) и Казахстана (12,28%). ПриватБанк (Днепр) 
до национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского заводов 
ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод ферросплавов контролирует группа 
EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", 
а также группа "Приват".  
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 

 
Завод "Интерпайп Сталь" за 4 мес. нарастила выплавку  

стали более чем на четверть 
02.06.2017 

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-
апреле 2017 г. нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 29,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 248 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, в апреле выплавлено 67 тыс. тонн стали, 
тогда как в предыдущем месяце - 65 тыс. тонн. По данным компании, в 2016 г. предприятие 
увеличило выплавку стали на 2% по сравнению с 2015 годом - до 614 тыс. тонн. "Интерпайп 
Сталь" - первый металлургический завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека. 
Общий объем инвестиций составил $700 млн. Первую плавку комплекс осуществил 17 
января 2012 г. Завод является ключевым проектом для ТКК "Интерпайп", направленным на 
обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой. 
"Интерпайп" входит в ТОП-10 крупнейших в мире производителей бесшовных труб, 
является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в 
мире. В 2016 г. "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В 
компании работают 11,5 тыс. сотрудников. В структуре компании - пять промышленных 
активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп 
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский 
Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп 
Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор 
Пинчук и члены его семьи. 
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У травні 2017 року Запоріжсталь випустила  
272 тисячі тонн прокату 

02.06.2017 
У травнеі 2017 року на ПАТ «Запоріжсталь» вироблено 285,5 тис. т 

чавуну, 325,2 тис. т сталі, 272 тис. т прокату. Повідомляє Національний 
промисловий портал, з посиланням на “Союз-Литье”. 

У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зміна склала -17%, -11% і -12% 
відповідно. Зниження виробництва травнем 2017 р., порівняно з аналогічним періодом 
2016 р., пов’язане із зупинкою доменної печі №3 в листопаді 2016 року на масштабну 
екологічну реконструкцію. Інвестиції комбінату в реалізацію проекту 1,5 млрд гривень. В 
цілому з січня по травень 2017 р вироблено 1393,6 тис. т чавуну, 1586,8 тис. т стали, 1327,8 
тис. т прокату. МК «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, 
продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому 
ринку і в багатьох країнах міра.Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к 
рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а 
також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.Основнимі споживачами продукції 
комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, 
сільськогосподарська ого машинобудування, виробники виробів побутової техніки. 
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Завод "Электросталь" за 5 мес. нарастила производство  
литой заготовки более чем на треть 

07.06.2017 
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" в январе-мае 2017 г. 

нарастило производство непрерывнолитой заготовки на 36,42% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 167,808 тыс. тонн. 

Согласно официальной информации предприятия в пятницу, за отчетный период на 
экспорт было поставлено 121,3 тыс. тонн продукции, остальное - на внутренний рынок. В 
мае произведено 39,669 тыс. тонн, на экспорт отгружено 39,648 тыс. тонн. Как сообщалось, 
"Электросталь" в 2016г увеличила производство непрерывнолитой заготовки на 8,9% по 
сравнению с 2015 годом - до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн. Основную часть 
продукции предприятие реализует на внешних рынках. В целом за 2016 год на экспорт 
поставлено 313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на 
внутреннем рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн). В январе и почти весь февраль 
2016 года завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца прошлого 
года. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку 
покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего 
было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ 
специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, 
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.  
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Акционеры "Днепроспецстали" переизбрали набсовет  
в том же составе еще на три года 

08.06.2017 

Акционеры ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" 
(Запорожье) переизбраил наблюдательный совет (НС) в том же составе еще 
на три года, сообщает interfax.com.ua 

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, кадровые вопросы рассмотрены на общем собрании 
акционеров 7 июня текущего года. При этом в набсовет переизбраны еще на три года 
директор департамента управления производственными активами и недвижимостью ООО 
"VS Energy International Украина" Виктория Чупрун, юрисконсульт ООО "ЮФ "Укрправо" 
Георгий Григорян, главный специалист отдела управления промпредприятиями ООО "VS 
Energy International Украина" Юлия Савчук, начальник управления корпоративного 
обеспечения ООО "Укрэнергоконсалтинг" Тамара Троицкая, главный юрисконсульт ООО 
"Центр инвестиционного консалтинга" Татьяна Агаркова (Хорольская) и замдиректора 
ООО "Центр инвестиционного консалтинга" Максим Ковтун. Собрание также переизбрало 
на новый срок - 5 лет - двух членов ревизионной комиссии и сменило одного. Так, в 
ревкомиссию переизбраны компании Crascoda Holdings Limited (Кипр, 6,6826%) и Perfect 
World (HK) Limited (Гонконг, 0,0001%), выведено ООО "Консист" (Днепр, 0,0001%). Введено 
ООО "Бизнес-Инвест" (0,0001%). Акционеры также приняли решение преобразовать 
компанию из ПАО в ЧАО. Как сообщалось, ПАО "Днепроспецсталь" по итогам 2016 года 
сократило чистый убыток на 42,9% по сравнению с 2015 годом – до 403,651 млн грн. Завод 
в прошлом году сократил чистый доход на 7,9% по сравнению с предыдущим годом - до 6 
млрд 319,107 млн грн. В 2016 году завод 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 >>>  
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МК “Азовсталь” збільшила виробництво  

прокату на 14% 
14.06.2017 

Металургійний комбінат «Азовсталь» (Донецька обл.), за оперативними 
даними, в січні-травні збільшив виробництво загального прокату на 14% в 
порівнянні з січнем-травнем 2016 року – до 1,48 млн тонн. 

Виробництво сталі за звітний період зросла на 22,6% – до 1,8 млн тонн, чавуну – на 
25,2%, до 1,58 млн т. У травні комбінат випустив 0,33 млн т прокату, 0,37 тонн сталі, 0,33 
млн т чавуну. ПАТ Металургійний комбінат “Азовсталь” входить до складу металургійного 
девізіону групи Метінвест і є одним з найбільших металургійних підприємств України.  До 
складу металургійного комбінату «Азовсталь» входять: коксохімічне виробництво, 
доменний і конвертерний цехи, прокатний комплекс у складі обтискного, товстолистового, 
рейкобалкового й великосортного прокатного цехів і цеху рейкових скріплень. Виробничі 
потужності підприємства дозволяють виробляти до 5,7 млн тонн чавуну на рік, 5,3 млн 
тонн конвертерної сталі й 4,7 млн тонн готового прокату на рік.  
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Как ГМК Украины может лишиться  
еще одного меткомбината 

27.06.2017 
В конце марта топ-менеджмент ДМК оказался в глухом углу: из-за 

дефицита оборотных средств предприятие вынужденно было прекратить 
выпуск агломерата, чугуна и стали. Около 10 тыс. чел. на грани сокращения.  

"Часть работников уже уволились. Теперь работают в Днепре на заводах ЕВРАЗа и 
Интерпайпа. Каждый день ездят электричками. Около двух часов в одну сторону", - 
поделился местный таксист. Руководство меткобмината подтверждает, что уже уволилось 
около 750 человек. Огромнейшее предприятие расположено на берегу реки Днепр. Его цеха 
и агрегаты уже давно остыли и заждались возобновления производства. Генеральный 
директор ДМК Вячеслав Мосьпан на прошлой неделе заявил, что менеджмент и 
собственники ищут возможность запуска в ближайшее время сразу трех доменных печей. 
Ведь в случае работы только одной из них, предприятие будет получать убыток на каждой 
тонне произведенного металлопроката. Для полноценного рестарта необходимо $150 млн. 
Их ищут собственники предприятия. Бизнесмен, знакомый с особенностями работы ДМК, 
уточняет, что выйти на прибыльную работу можно и двумя домнами. Однако пока все 
равно не удается договориться с поставщиками основного сырья: железной руды и кокса. 
Сейчас у предприятия есть запасы на 10 дней работы, но этого мало. Работники 
отправлены в вынужденный простой. Им начисляется часть заработной платы, выплата 
которой осуществляется из средств, полученных почти два месяца назад предприятием от 
Госказначейства. Это более 1 млрд гривень возмещения "экспортного" НДС. Сейчас их 
постепенно "проедают". "Гораздо хуже то, что пока оборудование не работает. То там, то 
здесь недобросовестные работники вырезают кабель, снимают запчасти, чтобы сдать на 
лом. Это потенциальные проблемы во время рестарта", — сетует сотрудник подрядной 
компании. Почему же металлургический комбинат, который способен ежегодно 
производить 3,5-4 млн тонн стали, простаивает? ДМК входит в состав корпорации ИСД, 
которая формально принадлежит Сергею Таруте, Олегу Мкртчану и группе инвесторов, 
финансировавших Внешэкономбанк (ВЭБ, Россия). Корпорация уже давно испытывает 
финансовые сложности, связанные с обслуживанием валютных кредитов, привлеченных на 
реконструкцию Алчевского МК (Луганская область) и ДМК. В июне 2015 годе в интервью 
российскому Forbes первый заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Сапелин 
рассказал, что банк профинансировал металлургию Украины на $8 млрд, поддержав ИСД и 
"Запорожсталь". Чуть ранее, в апреле-2015 его вывели из состава наблюдательных советов: 
Алчевского МК, "Алчевсккокса" и "Днепровского МК". Весь прошлый год ВЭБ занимался 
реструктуризацией своих инвестиций в небанковские активы. Ситуация усугубилась тем, 
что на неконтролируемой территории Луганщины осталось два актива корпорации. Они 
сейчас простаивают. Кроме того, после событий 2014-1015 гг. между акционерами ИСД 
"пробежала черная кошка". ... 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Артем Ильин 

 

По материалам delo.ua 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://interfax.com.ua/news/economic/427065.html
https://bin.ua/companies/205783-interpajp-stal-za-4-mes-narastila-vyplavku-stali.html
http://uprom.info/news/metal/u-travni-2017-roku-zaporizhstal-vipustila-272-tisyachi-tonn-prokatu
https://bin.ua/companies/206077-yelektrostal-za-5-mes-narastila-proizvodstvo.html
http://interfax.com.ua/news/economic/427314.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Dneprospetsstal_nakonets_zakroet_predstavitelstvo_v_Moskve.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Dneprospetsstal_nakonets_zakroet_predstavitelstvo_v_Moskve.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Dneprospetsstal_nakonets_zakroet_predstavitelstvo_v_Moskve.html
http://uprom.info/news/ekonomika/biznes/azovstal-rizko-zbilshila-virobnitstvo
https://delo.ua/business/vspomnit-1990-e-socialno-ekologicheskij-eksperiment-v-otdelno-332232/
http://www.ukrfa.org.ua/
http://www.interpipe.biz/ru/company/steel/
http://www.zaporizhstal.com/
http://www.dss-ua.com/
http://azovstal.metinvestholding.com/ru
http://www.dmkd.dp.ua/


 

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

 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Банк-банкрот Дмитрия Фирташа подозревают  

в растрате средств на ЗТМК 
02.06.2017 

Национальное антикоррупционное бюро подозревает банк Надра 
в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней 
структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК).  

Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- 
кс/760/6666/17. И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу. 
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками 
Надры, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis 
Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения 
стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. 
Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал. Следствие установило, 
что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема 
состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые 
использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины. Также 
для конвертации долларов в гривни использовался валютный счет предприятия. В 
результате общий объем операций составил около $626,348 млн.  
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Вільногірський ГМК за 52 мільйони замовив новачку  
самоскиди невідомого року випуску 

19.06.2017 
Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ 

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 15 червня за результатами тендеру 
замовила ТОВ «БілАЗ Техноцентр» вантажних автомобілів на 51,73 млн грн.  

Про це повідомляється у системі «Прозорро». Цьогоріч поставлять шість кар’єрних 
самоскидів БелАЗ-75473 вантажопідйомністю 45 т не раніше 2011 р. в. із системою 
пожежогасіння та кондиціонером по 8,62 млн грн.Нещодавно в Росії чотири таких нових 
автомобілі 2011 р. в. невідомої комплектації продавались по 7,20 млн руб., або 3,26 млн грн. 
Ніяких сертифікатів чи інших документів на техніку надавати не вимагалось, тому точний 
рік випуску, стан і пробіг невідомі. Гарантійний строк становить рік або 60 тис км пробігу. 
Передбачено аванс у розмірі 60% від суми заявленої партії, решту виплачуватимуть 
протягом півроку після введення в експлуатацію. Ціна угоди на три відсотка нижча від 
очікуваної вартості закупівлі в 53,40 млн грн. Єдиний допущений конкурент – дніпровське 
ТОВ «НВК Авангард» Євгена Бурака та Олександра Троценка зі статутним капіталом 1 200 
грн. – пропонував на чверть відсотка нижчу ціну. Однак його відхилили, бо він не надав 
документ про несудимість підписанта протягом п’яти днів після повідомлення про намір 
укласти договір. ТОВ «Голекс» киянина Сергія Коляденка і громадянина Німеччини Геворка 
Бабаяна не допустили до аукціону через невідповідність товару технічним вимогам. 
Дніпровський «БілАЗ Техноцентр» належить місцевій жительці Вікторії Шавріній, а 
керівником є Олександр Куценко. До 2012 року засновником значився Рустам Фатаєв, а 
Шавріна була лише директором. Контактною особою фірми у «Прозорро» вказана Тетяна 
Шнайдер – співзасновниця нині ліквідованого ТОВ «БілАЗ-Україна» разом із Володимиром 
Соколом. За даними судового реєстру, в січні 2010 року директора тієї компанії засудили за 
шахрайство з фінансовими ресурсами. Станом на 2008 рік нею керував сам Сокол, а в квітні 
2010 року посаду вже займав Євген Троць. Сокол і Шнайдер також володіли дніпровським 
ТОВ «Інтерком» разом із нинішнім єдиним засновником підприємства – британською 
фірмою «Кінхолл Лімітед». Крім того, Шнайдер колись була співвласницею ТОВ «Торгово-
промислова група «Євробуд» з Андрієм Дубенєм та Юрієм Чорним. Нині воно належить 
Володимиру  Моторному. У 2015 році «БілАЗ Техноцентр» виграв єдиний тендер 
«Вільногірського ГМК» на поставку фільтрів для БелАЗів на 578 тис грн. 

 

Читати повністю >>> 
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Прокуратура остановила работу производителя сырья для  
“Крымского титана” Дмитрия Фирташа 

23.06.2017 
Прокуратура АРК пресекла работу ООО “Валки-ильменит” в 

Житомирской обл. без специального разрешения на недропользование. 
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины. 

“ООО “Валки-ильменит” - это карьер, который единственный поставляет сырье в 
оккупированный Крым на предприятие “Крымский титан”. “Вы знаете, что Госгеослужба 
остановила разрешение на добычу ильменита этому ООО? Почему оно до сих пор 
функционирует - вы так переживаете за доходы Дмитрия Фирташа и оккупированного 
Крыма? … Вы дождались целого Гюндуза Мамедова (прокурор АРК), который сегодня 
зашел на это предприятие, провел законные и правильные обыски, на этом это “кино” 
заканчивается”, - сказал Луценко руководителю прокуратуры Житомирской области. Как 
сообщалось, ранее Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в 
Министерство экономического развития и торговли с предложением ввести санкции к 
компании Ukrainian Chemical Products (ранее - “Крымский титан”, входит в Group DF 
Дмитрия Фирташа) в виде временной остановки внешнеэкономической деятельности. С 
ноября 2015 года в отношении Ukrainian Chemical Products уже применена санкция в виде 
индивидуального режима лицензирования внешнеэкономической деятельности. 
Производимое “Междуреченским ГОКом” и “Валки-ильменит” сырье обогащается на 
мощностях государственного ПАО “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК). В 
ОГХК ранее заявили, что не располагают информацией о том, куда поставляется 
перерабатываемая ими продукция.  
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Як під Києвом виробляють алюміній для сонячних 
електростанцій і систем освітлення 

15.06.2017 
Броварський алюмінієвий завод – найбільший в Україні виробник 

алюмінієвих профілів для різних сфер застосування. У його арсеналі є два 
напрямки, які застосовуються з метою енергоефективності: профілі для 
сонячних електростанцій і світлодіодні системи зовнішнього освітлення.  

Бровари – це не просто великий передмістя Києва, а й промислово розвинене місто. 
Одне з найбільших підприємств – “Броварський алюмінієвий завод” (BRAZ), де трудиться 
близько 1 000 броварчан. Завод виробляє більше 12 тис. Алюмінієвих профілів, які 
використовуються в будівництві, декорі та інших сферах. Але шість років тому все було 
інакше. Журналіст Delo.UA відвідав підприємство, щоб подивитися на його роботу. 
Територія BRAZа обнесена високим парканом із сталевих прутів, які увінчані колючим 
дротом. На прохідній – подвійний контроль, вхід тільки за попереднім записом. 
“Кольоровий метал привертає загальну увагу. Тому доводиться вживати заходів”, – 
пояснює прес-секретар компанії. Незважаючи на унікальність обладнання і повний 
технологічний цикл (від виплавки алюмінію до фінішної обробки профілів), до 2010 року 
завод прийшов до повного занепаду. Устаткування було не просто зупинено: почалася його 
розпродаж і навіть здавання окремих частин на металобрухт. Однак у 2011 році змінився 
власник, який поставив за мету не тільки відродити підприємство, а й наростити його 
технічні, технологічні і маркетингові можливості. “Перш ніж закрити операцію в 2011-му, я 
кілька місяців вивчав те, що залишилося від заводу. Зараз і сам не розумію, як зважився на 
такий крок. Напевно, був молодий, зухвалий”, – згадує власник і CEO підприємства Сергій 
Шапран. В його кабінеті і приймальні недавно зроблений ремонт з використанням 
матеріалів, вироблених на BRAZ е. Наприклад, двері без наличників з алюмінію. “Якщо сам 
використовуєш свою продукцію, тоді і клієнти більше довіряють”, – пояснює Сергій. В 
останні шість років підприємство щорічно нарощує виплавку алюмінію на десятки 
відсотків, регулярно розширює асортимент профілів, які використовуються в різних 
сферах. Команда топ-менеджменту складається з представників кількох країн. Але нас в 
першу чергу цікавить продукція, яка використовується в проектах енергоефективності. 
Адже, як виявилося, алюміній – популярний в цій сфері метал. ...  

 

Читати повністю >>> 
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 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ 
 ЗОЛОТО 

Рідна фірма біглого Захарченка відсудила собі чергове  
родовище золота на Закарпатті 

07.06.2017 
Суд відмовив Держаній службі геології та надр в анулюванні ліцензії 

ПАТ «Карпатська рудна компанія» на користування надрами Мужіївського 
родовищем в Закарпатській області. 

Таке рішення прийняв Закарпатський окружний адміністративний суд. В березні 
2012 «Карпатська рудні компанія», яка тоді існувала в формі ТОВ, отримала від 
Держгеонадр спецдозвіл на видобуток золотих та золото-полімерних руд, а також 
підземних вод, придатних для технічного водопостачання Мужіївського родовища. В кінці 
березня 2014 року до Західного регіональне міжрегіональне тервіділення Держгеонадр 
звернулася прокуратура з проханням терміново виділити спеціаліста для спільної 
перевірки дотримання умов спецдозволу «Кримська рудна компанія». Перевірка показала 
низку допущених фірмою порушень: не переоформлений через зміну юрадреси спецдозвіл, 
відсутній оригінал угоди про користування надрами, не виконується сама угода та інші 
недоліки. Загалом, було допущено більше десятка порушень. На основі даних перевірки в 
травні 2014 року Державна служба геології та надр зупинила дію спецдозвілу на розробку 
Мужіївського родовища, а пізніше подала позов про його анулювання. В суді «Карпатська 
рудна компанія» заявила, що не могла усунути зауваження Держгеонадр, так лист з їх 
переліком було направлено на стару юрадресу. І суд визнав, що і цій ситуації підприємство 
було позбавлено можливості усунути виявлені під час перевірки порушення. Також суддя 
врахував, що раніше в судах фірма змогла скасувати призупинення дії спецдозвілу довівши, 
що умови договору вона порушила через незалежні від неї причини. Тому суд відмовив в 
позові держгеонадр про анулювання «Карапатскій рудній компанії» спецдозволу на 
користування надрами Мужіївського родовища. Раніше засновниками «Карпатська рудна 
компанія» були Валерій Бредихін та ТОВ «ГГП «Бріком», директором якого також був 
Бредихін. Він мав спільну фірму «Линкруст» з дружиною екс-міністра МВС Віталія 
Захарченка Людмилою. Крім того, Бредихін разом з самим Захарченком володіють 
товарним знаком «Трибушани». Нні власником  100% акцій «Карпатська рудна компанія» є 
кіпрська фірма «Аvellana gold ltd», з минулого року директором КРК» Микола Гожик. За 
даними ЗМІ, Гожик раніше займав посаду директора з розвитку «КРК». Зараз на нього 
також переоформлене «ГГП «Бріком». Власником «Аvellana gold ltd» вказаний громадянин 
США Севедж Браян. Він очолює раду директорів «Pioneer Management LLC», яка надає 
консультаційні послуги в сфері природних ресурсів. У звіті за 2016 року «Карпатська рудна 
компанія» вказала, що крім спецдозволу на роботу на Мужіївському родовищі, у неї є 
спецдозвіл на Брегівське родовище. На початку року фірма виграла Вищий господарський 
суд у Держгеонадр, яка намагалася анулювати спецдозвіл на це родовище.  
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КТО ВЛАДЕЕТ УКРАИНСКИМ 
ЗОЛОТОМ? 

21.06.2017 
Украина - богатая на полезные ископаемые страна: здесь добывают 

нефть, уголь и газ, торф и сланец, уран, железо, марганец, хром, никель, 
титан и многое другое.  

 

В украинской земле найдено около 120 видов полезных ископаемых, в том числе, в 
недрах страны есть немалые запасы драгоценного металла золото. Да только добывают 
его компании с офшорным следом, а прибыль идет, очевидно, помимо казны государства.  

 

Украинский Клондайк. О том, что в украинской земле есть золото, известно было 
еще с позапрошлого века. В сети можно найти ряд копий старых карт, где помечены 
разведанные месторождения благородного металла. Вместе с тем, многие месторождения 
золота на данный момент заброшены - возможно, из-за нерентабельности добычи. Но 
золото в  Украине все же добывают. Так, согласно официальному ответу Государственной 
службы геологии и недр Украины, госбалансом учтены запасы золота пяти месторождений: 
Мужиевское и Сауляк в Закарпатской области, Бобриковское на Луганщине, Сергиевское и 
Балка золотая в Днепропетровском регионе. Во времена экс-президента Украины, 
сбежавшего в РФ, Виктора Януковича, активно добывалось золото на Бобриковском 
месторождении в Луганской обл. Разрешение на данный вид деятельности в 2010-2014 гг. 
получило ООО "Донецкий кряж". Компания "Донецкий кряж", по данным аналитической 
системы Youcontrol, появилась более 20 лет назад. Изначально юридический адрес 
компании был в Луганске, позже - в селе Бобриковом, а в 2015 г. фирма прошла 
перерегистрацию в городе Сватово Луганской области. Дело в том, что Бобриково на 
данный момент оккупировано пророссийскими боевиками. По всей видимости, и само 
месторождение ныне не подконтрольно украинской власти.  

http://finance.liga.net/banks/2017/6/2/news/53489.htm
http://nashigroshi.org/2017/06/19/vilnohirskyj-hmk-za-52-miljony-zamovyv-novachku-samoskydy-nevidomoho-roku-vypusku/
http://www.ukrrudprom.ua/news/Prokuratura_ostanovila_rabotu_proizvoditelya_sirya_dlya_Krimskog.html
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http://vikant.com.ua/shop
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https://umcc.com.ua/production/2/filial_volnogorskiy_gorno_metallurgicheskiy_kombinat
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Компания занимается различной деятельностью - от смешанного сельского 
хозяйства до добычи каменного угля. Но главным видом деятельности предприятия 
является добыча руд других цветных металлов. Уставной капитал золотодобывающей 
компании всего 10 тысяч гривен. А учредителем ООО "Донецкий кряж" является фирма из 
Австралии, руководитель которой имеет славянское имя Андрей Карпинский, "Луганск 
голд лимитед". Компания вошла в состав учредителей лишь в 2009 году, а уже в следующем 
году стала разрабатывать Бобриковское месторождение. Следует отметить, что фирма 
«Луганск голд лимитед», которая была зарегистрирована в 2007 году, является дочерним 
предприятием другой австралийской компании "Кораб ресорсиз лимитед". На 
официальном сайте данной фирмы указано, что компания является международной 
(возможно, офшорной) и зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже. Согласно 
опубликованной информации, главные ресурсы "Кораб ресорсиз лимитед" - это 3,3 
миллиона унций золота и 16,3 миллиона унций серебра из шахты в Бобриково (Украина)! 
На сайте австралийской компании указано, что в Бобриково планируется построить завод 
по переработке руды. Но, по всей видимости, эти планы остались лишь декларацией о 
намерениях - как сообщили в Госслужбе геологии и недра Украины, в 2015-2016 годах 
данные о  добыче золота в Луганской области не поступали. А компания "Донецкий кряж" 
имеет налоговый долг в размере 90 тысяч гривен. При этом большим вопросом остается, 
сколько от реализации указанных ресурсов ранее получил украинский бюджет, ведь 
компания ООО "Донецкий кряж" до войны официально не вело никакой 
внешнеэкономической деятельности, а, напомню, уставной капитал фирмы всего 10 тысяч 
гривен. Состоянием на сейчас золото на бирже торгуется в пределах 40 долларов США за 
грамм. Где же оседали прибыли предприятия «Луганск голд лимитед»?  

 

За ширмой офшора. Мужиевское месторождение золота активно разрабатывалось 
до 2007 г. Тогда добычу проводило ООО "Закарпатполиметаллы". Сейчас спецразрешение 
на добычу полезных ископаемых в Закарпатье с 2012 года получило ПАО "Карпатская 
рудная компания". Но анализ системы Youcontrol показывает, что две эти компании 
взаимосвязаны. К слову, ООО "Закарпатполиметаллы", которое на данный момент 
пребывает в состоянии прекращения деятельности, на более чем 90% принадлежало 
государственной акционерной компании "Украинские полиметаллы". 6,33% акций 
принадлежало компании из Маврикия, которая на данный момент также уже прекратила 
работу. Но несмотря на то, что ООО «Закарпатполиметаллы» уже свернуло свою 
деятельность, еще с 2014 года продолжается расследование в отношении данной компании 
по делу присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления 
служебным положением в особо крупном размере либо совершенное группой лиц. Согласно 
материалам следствия, имущество предприятия, которое в Закарпатье добывало золото, 
было распродано по заниженной цене на аукционе после признания компании банкротом. 
Скупили имущество две фирмы - ООО "Горно-геологическое предприятие "Бриком" и 
"Карпатская рудная компания", которая на данный момент и имеет разрешение на добычу 
золота на Мужиевском месторождении! Сумма убытков оценена в более чем 11 миллионов 
гривен, что в валютном эквиваленте на тот момент превысило миллион долларов США. По 
всей видимости, расследование продолжается до сих пор. Что же до компании-
правопреемницы, то реальный собственник когда-то государственного предприятия, по 
данным портала СМИДА, скрыт кипрским офшором. Почему до сих ООО "Карпатская рудная 
компания" не лишилась специального разрешения на разработку Мужиевского 
месторождения золота, остается вопросом открытым.  

 

Кому спецразрешения. В 2010 году спецразрешения на разработку месторождений 
золота Сауляк и Сергеевское получили 2 фирмы - ООО "Сауляк" и "Камнеобрабатывающая 
компания Украины". Относительно последней, то найти в Реестре предприятий данную 
фирму не удалось. А вот ООО "Сауляк", зарегистрированное в Закарпатской области более 
15 лет назад, в учредителях имеет кипрский и белизский офшоры. Следует отметить, что 
изначально в составе учредителей компании "Сауляк" значилось и упоминавшееся выше 
ООО "Закарпатполиметаллы". Но уже в 2003 году одним из учредителей стала компания из 
Кипра "Сауляк ресорсиз ЛТД", позже вытеснив всех украинских собственников. Кто реально 
стоит за добычей золота на месторождении Сауляк, неизвестно, ведь офшоры, как правило, 
строго охраняют своих собственников. Неизвестно также, добывают ли золото в Украине в 
так называемых копанках, без учета государства, которое, по всей видимости, так и не 
выдало разрешение на разработку месторождения Балки золотой. И, учитывая, что 
разрешение на разработку месторождений были выданы еще при президентстве 
Януковича, то вполне возможно, что властьимущие того времени до сих пор получают 
дивиденды от добычи украинского золота. 

 

Читать полностью (документы) >>>                 © Елена Зигульская, для "Ні корупції!" 
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Британский инвестор обновляет  
производство "AZMOL" 

01.06.2017 
Крупнейший производитель моторных масел и смазок, ПАО 

"Азмол" (Бердянск) получил инвестиции от известного производителя 
масел из Великобритании Global Lubricants Ltd.  

Основатель британской компании Терри Дикен займется модернизацией 
украинского предприятия и обеспечит разработку новой линейки моторных масел. Терри 
Дикен имеет 40-летний опыт в разработке, производстве и дистрибуции моторных масел. 
Основанная им 20 лет назад Global Lubricants поставляет смазочные материалы 
собственного производства по всему миру. Кроме того, Терри Дикен является президентом 
Европейского института смазочных материалов (European Lubricating Grease Institute, ELGI). 
Именно под его руководством рабочие группы института ежегодно встречаются на 
отраслевых конференциях, где обсуждают вопросы усовершенствования технологий и 
рецептур продуктов, создавая новые решения для отрасли. Инвестиционный проект с 
"AZMOL BP" стал результатом тщательного изучения предприятия, в ходе которого 
британский эксперт высоко оценил его потенциал. "Наша задача - сделать в Украине 
продукт мирового класса. Предприятие с такой многолетней историей и уровнем 
разработок, как у "AZMOL BP", подходит для этого как нельзя лучше. Мы приносим на 
"AZMOL BP" свои наработки и технологии, а также 40-летний опыт производства и продажи 
масел не только в Британии, но и по всему миру. Я верю в то, что продукты новой линейки, 
которые будут производиться здесь, на "AZMOL BP", станут популярны и на украинском 
рынке, и за рубежом", - отметил он. Первым шагом станет модернизация производства, что 
позволит раскрыть потенциал легендарного предприятия. По результатам модернизации 
"AЗМОЛ" планирует увеличить количество рабочих мест в три раза. На сегодня Терри 
Дикен занимается разработкой новой продуктовой линейки "AЗМОЛ". Первая новинка 
появится в рознице уже летом 2017 года. Речь идет о моторном масле нового поколения, 
которое производится с использованием европейского сырья и позволяет максимально 
увеличить производительность и продлить ресурс двигателя. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: «Азмол» прикрылся 
британским «фунтом» >>> 
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ООО "Карпатнафтохим", выкупленный у россиян,  
возобновил работу 

12.06.2017 
ООО "Карпатнафтохим" (Калуш Ивано-Франковской обл.) 9 июня 

возобновило работу после пятилетнего простоя. "Производство товарного 
этилена ожидается 11 июня, полиэтилена и ПВХ - 15 июня.  

Сырьем для переработки является прямогонный бензин. Таким образом, весь 
комплекс производства будет введен в эксплуатацию в середине июня", - говорится в 
пресс-релизе. Выход на максимальную мощь по этилену в объеме 250 тыс. тонн в год 
запланирован в течение июля. Как сообщалось, Кабмин постановлением №299 от 26 апреля 
2017 г. установил для "Карпатнафтохима" ежегодные квоты на безакцизный ввоз и закупку 
сырья для производства: сжиженный газ - 1070 млн литров, прямогонный бензин - 1170 
млн, дизельное топливо - 985 млн литров. Переработка каждого из указанных объемов 
может обеспечить выпуск 250 тыс. тонн этилена в год. Выбор сырья будет зависеть от 
конъюнктуры сырьевых и товарных рынков. В 2017 г. основным сырьем для завода будет 
прямогонный бензин, но в компании не исключают использование сжиженного газа или 
дизельного топлива. Отметим, что во время пусконаладочных работ были зафиксированы 
несанкционированные выбросы в воздух загрязняющих веществ. Также проводятся 
исследования воды в ручье Фурнилов. "Карпатнафтохим" производит этилен, полиэтилен, 
винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в 
сентябре 2012 г. в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической 
продукции, и до сих пор не запущен (за исключением недолговременного возобновления 
работы производства ПВХ). В феврале 2017 года НК "Лукойл" заявил о продаже 
контрольного пакета "Карпатнафтохима". 100% ООО принадлежит Karpaty Chemical B.V. 
(Нидерланды), конечными бенефициарами которого являются ранее возглавлявший ПИИ 
"ЛУКОЙЛ-Украина" Ильхам Мамедов и гендиректор "Техинсервис" Игорь Щуцкий.  

 

Читать полностью >>>  
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Фонд госимущества Украины ищет  
оценщика для ОПЗ 

15.06.2017 
Фонд государственного имущества 14 июня объявил конкурс по 

отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости 
государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод". 

Согласно информации, конкурс должен состояться 4 июля  2017 г. Ранее ФГИ создал 
инвентаризационную комиссию "ОПЗ", которая должна обеспечить проведение полной 
инвентаризации имущества предприятия до 25 июля 2017 г. Также должен быть проведен 
аудит с целью подтверждения правильности составления финансовой отчетности за 
последний год до даты оценки, а также баланса, составленного на дату оценки. Отметим, 2 
марта Фонд госимущества выбрал для поставки газа на ОПЗ на давальческих условиях 2 
компании так называемой группы "Энергетические ресурсы Украины" - "ЭРУ Трейдинг" и 
ERU Management Services. Напомним, Кабмин продлил срок, отведенный для приватизации 
ПАО "Одесский припортовый завод" до 30 ноября. Соответствующее решение закреплено 
правительственным распоряжением. "Учитывая, что в течение 2016 г. конкурс по продаже 
государственного пакета акций ОПЗ два раза не состоялся ... продлить срок размещения 
пакета акций ОПЗ до 30 ноября 2017 г.", - отмечено в пояснительной записке к документу. 
Ранее для приватизации ОПЗ отводился срок до 7 января 2017 г. Как сообщалось, ОПЗ, 
находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, 
занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.  

 

Читать полностью >>>  
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Заводи Фірташа відновлюють роботу після 

тримісячної перерви 
16.06.2017 

Підприємства черкаський Азот, Рівнеазот і сєверодонецький Азот, що 
входять до групи Ostchem, відновлюють виробництво добрив після більш 
ніж тримісячного простою. 

Черкаський Азот вже почав пускові операції і до 20 червня планує вивести на 100% 
потужності роботу трьох основних цехів - цеху карбаміду, аміачної селітри і карбамідо-
аміачної селітри (КАС). На Рівнеазоті і сєверодонецькому Азоті починають підготовку до 
проведення пуско-налагоджувальних робіт, необхідних для запуску виробництва. «Робота 
всіх хімічних заводів холдингу буде в першу чергу спрямована на задоволення попиту 
українських аграріїв. За нашими оцінками, споживання внутрішнього ринку в період 
осінньої посівної складає близько 1,2 млн тонн азотних добрив. Нинішні сумарні виробничі 
потужності черкаського Азоту, Рівнеазоту і сєверодонецького Азоту становлять близько 
350 тис. тонн добрив/місяць, чого достатньо, щоб забезпечити потреби українських 
аграріїв до осінньої посівної 2017 року», - йдеться в повідомленні. У Group DF відзначають, 
що запуску підприємств посприяло введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 
(МКМТ) антидемпінгових мит на російські азотні добрива - карбамід і КАС. Нагадаємо, 11 
травня 2017 року народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що зробить "все" 
аби Одеський припортовий завод не перейшов Фірташу за борги. Мова йде про рішення 
Стокгольмського арбітражу про борг Одеського припортового заводу перед компанією 
Ostchem олігарха Дмитра Фірташа в сумі 193 млн доларів США.  

 

Читати повністю >>> 
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СБУ попередила виникнення надзвичайних ситуацій  
на державному аміакопроводі 

24.06.2017 
Співробітники Служби безпеки України попередили виникнення 

надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури підвищеної 
небезпеки – аміакопроводі державного підприємства «Укрхімтрансаміак». 

Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент підприємства, призначений за часів 
екс-президента Януковича, протягом 2012-2016 років привласнив понад сто тридцять 
мільйонів гривень Укрхімтрансаміаку. Ці гроші мали спрямовуватись на підтримку 
функціонування аміакопроводу у безпечному для населення стані. Дії посадовців створили 
реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи через утримання 
аміакопроводу в неналежному стані. Співробітники СБ України спільно з Генеральною 
прокуратурою задокументували факти розкрадання коштів держпідприємства колишнім 
топ-менеджментом. Під час санкціонованих судом обшуків в офісі Укрхімтрансаміаку, 
правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують причетність екс-
чиновників до укладання збиткових та фіктивних договорів про виконання робіт, надання 
послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей. Триває досудове розслідування … 

 

Читати повністю >>> 
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 РЕЗИНО-ТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ШИНИ 

Компанія "Росава" безболісно пережила втрату  
російського ринку збуту 

20.06.2017 
Єдиний в Україні виробник покришок провів значну роботу, аби 

повністю відмовитися від імпорту сировини з Російської Федерації. Ще 
три роки тому від північного сусіда отримували понад 90% сировини. 

"95% поставок сировини було саме з Російської Федерації, нашими фахівцями були 
проведені роботи і повністю диверсифіковані за рахунок таких компаній як "Лансес", 
"Синтез", "Ексен Мобіл" і на сьогодні ми маємо 100-процентну диверсифікацію сировинних 
постачань", - розповів голова правління - генеральний директор ПРАТ "Росава" Олександр 
Даліба. Щодо продажів, то у 2016 році експорт продукції зріс на третину. А реалізація в 
Україні зросла на 56%. За перші 4 місяці цього року вдалося наростити об’єми продажів 
шин на 13%, з них на зовнішні ринки на 24%, а українським споживачам на 11%. "Росава" 
продовжує лідирувати на внутрішньому ринку. "За підсумками 2016 року ми займаємо в 
легковій шині 40% ринку, в легко-вантажній, як тільки що називалося 47% за підсумками 
перших 4 місяців наша доля займає 35,6%. Друга половина року завжди успішніша за 
продажами, ніж перша, тому свої 40% частки ринку ми обов'язково наздоженемо", - 
пояснила заступник комерційного директора з маркетингу ПРАТ "Росава" Олена Мегедь. 
Стратегія розвитку компанії передбачає розширення продажів і на зовнішніх ринках. Так, 
за 5 років частка у Європі має зрости з 15 до 24 відсотків, а в країнах Америки з 2,5 до 7%.  

 

Читати повністю >>> 
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Представництво Nokian Tyres взяло участь у  
NewCarsFest 2017 

22.06.2017 
В Києві 17-18 червня відбувся другий фестиваль нових авто 

NewCarsFest 2017. Протягом двох днів на території ВДНГ автовиробники 
презентували свої розробки.  

Одним з учасників цього масштабного заходу було офіційне представництво Nokian 
Tyres в Україні. На виставкових площах Національного Експоцентру українські водії 
отримали можливість побачити одразу декілька головних автомобільних новинок на 
вітчизняному ринку. На фестивалі свої нові моделі демонстрували такі відомі автомобільні 
бренди, як Honda, Citroen, Ford, Hyundai, Peugeot, SEAT, Renault, Fiat, Skoda. Nokian Tyres 
уважно відстежує тенденції розвитку українського авторинку, тож цілком логічно, що 
представництво компанії взяло участь в цьому масштабному для нашої країни заході. 
Офіційний дистриб’ютор високоякісних фінських шин, які гарантують відмінне зчеплення і 
безпрецедентну безпеку за будь-якої погоди, підготував для гостей NewCarsFest 2017 
багато цікавого. На стенді були представлені новинки цього сезону – легкова преміальна 
шина Nokian Hakka Blue 2 та шина для позашляховиків Nokian Rockproof. Співробітники 
українського представництва Nokian Tyres надавали численним відвідувачам консультації 
та поради щодо того, як правильно підібрати шини та збільшити термін їхньої експлуатації. 
 

Читати повністю >>> Читайте також! Nokian Tyres в Україні: 
11 років упевненого лідерства >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Nokian Tyres» 
 

У Києві відкрили 10 пунктів  
прийому старих шин 

24.06.2017 
У Києві функціонують уже 10 пунктів прийому зношених шин, 

повідомляє 112-Україна. До кінця 2017-го вони зберуть і відправлять на 
переробку понад 200 тис. покришок. 

Пункти прийому шин у Києві облаштовані в усіх районах. Вони працюють у будні з 
8.00 до 17.00, хоча за домовленістю великі партії покришок вони зможуть прийняти і у 
вихідні. На переробку шини відправлятиме компанія підрядник. З них  виготовлятимуть 
спеціальний абсорбент, який використовуватимуть під час ліквідації розливів 
нафтопродуктів. Крім того, отриману шляхом вторинної переробки сировину можуть 
використовувати під час облаштування бігових доріжок і дитячих майданчиків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 
 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій  
комплектації за 1,2 мільйони 

21.06.2017 
Казенне підприємство спеціального приладобудування (КП СПБ) 

«Арсенал» 19 червня замовило ТОВ «Автоцентр Київ» легковий автомобіль 
вартістю 1,20 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро». 

Фірма поставить автомобіль Skoda Superb у найдорожчій комплектації L&K 2,0 
TSI/206kW 4X4 6AG. Авто 2017 р. випуску матиме подушки безпеки, бортовий комп’ютер, 
двох зонову систему кондиціювання з електро регулюванням та фільтром, круїз-контроль, 
інтер’єр «Executive», шкіряні сидіння з логотипом L&K попереду та позаду. Угода укладена 
за переговорною процедурою, оскільки тендер двічі відміняли через відсутність достатньої 
кількості учасників. КП СПБ «Арсенал» (попередня назва Центральне конструкторське 
бюро «Арсенал») є розробником і виробником оптичних і оптико-електронних приладів 
для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення в 
Україні. Воно входить до сфери управління Державного космічного агентства України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
На словацких АЭС «Моховце» и «Ясловске Богунице» ожидают очередную  

партию запасных частей торговой марки СНПО 
26.06.2017 

Сумское НПО и европейская компания EURO PUMPS TECH, s.r.o. 
продолжают сотрудничать в части обеспечения словацких атомных станций 
«Моховце» и «Ясловске Богунице».  

Собственно, новым контрактом предусматривается создание 20 рабочих колес к 
центробежным насосам модификации ЦН 65-130 (по десять – на каждую АЭС). Ожидает их 
заказчик уже осенью этого года. Отметим, ПАО «Сумское НПО» выполнили пробное 
задание одного из местных сельскохозяйственных производителей, изготовив установку 
для сушки и жарки сыпучих пищевых продуктов. Данная работа нетипична для 
предприятия, но вместе с тем весьма интересна, ведь открывает перед сумскими 
машиностроителями дополнительную бизнес-нишу. Между прочим, заказчик говорит о 
том, что первый образец оборудования может продолжить серия аналогичной техники.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра СНПО 

 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ  

 
Дніпродзержинський сталеливарний завод відкрив нову  

лінію по виробництву сталевого дробу 
01.06.2017 

На Дніпродзержинському сталеливарному заводі (ДСЛЗ), що 
розташований у м. Кам'янське Дніпропетровської обл., запустили нову 
автоматизовану лінію з виробництва сталевого дробу. 

Він використовується на провідних європейських машинобудівних та автомобіле-
будівних підприємствах для обробки металоконструкцій і литва. Модернізація виробниц-
тва та впровадження сучасної автоматизованої лінії дозволить суттєво посилити 
конкуренцію України на ринку абразивів. Важливо, що сталева дріб, виготовлятиметься за 
сучасними технологіями і повністю відповідає параметрам, передбаченими ДСТУ, SAE, DIN. 
Підприємство пропонуватиме продукцію, якість якої відповідає вимогам ISO 9001:2015 і 
підтверджена міжнародною інспекційно-сертификаційною компанією «Bureau Veritas». 
Проектна потужність виробничої лінії складає 500 тон продукції на місяць і спроектована 
спеціалістами провідної китайської компанії спеціально для ДСЛЗ. «Сьогодні ми отримуємо 
хороший і якісний продукт для експорту в Європу. Завдяки запуску цієї лінії ми додали у 
конкурентоспроможності сталеливарному заводу. Будемо брати металобрухт і завдяки 
нашим українським мізкам та рукам можемо продавати до Євросоюзу вже набагато 
дорожчу високоякісну продукцію. Ми відкриті для нових ідей і пропозицій, готові 
допомагати і інвестувати, так як дуже добре розуміємо свою відповідальність перед 
колективом підприємства, і тими поколіннями, які вклали в підприємство свою працю, 
інтелект та здоров'я. Порізати все це на металобрухт ми точно не дозволимо. Будемо 
підтримувати і розвивати підприємство», - сказав глава промислової групи «ТАС» С.Тігіпко. 
Відзначимо, МП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» - дочірнє підприємство ПАТ 
«Дніпровагонмаш» - створене у 1992 році і входить до Промислової групи «ТАС». 
Підприємство надає широкий спектр конкурентної та якісної продукції для вантажних 
вагонів; власні виробничі потужності дозволяють виробляти вагонне лиття різного типу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами fru.ua 
 

На Донеччині російський завод підозрюють в незаконному 
отриманні 22 млн грн з українського бюджету 

20.06.2017 

Посадових осіб заводу "Енергомашспецсталь" підозрюють у 
протиправному отриманні з держбюджету 22 млн грн, які переведені у 
готівку та використані для закупівлі вугілля на окупованих територіях. 

Згідно з ухвалою Жовтневого районного суду міста Маріуполь від 12 червня 2017 р, 
слідчі поліції отримали тимчасовий доступ до документів регіональної філії "Донецька 
залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", які мають допомогти підслідити фінансові оборудки 
краматорського заводу "Енергомашспецсталь". Згідно з висновками слідчих поліції, в 
період з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ "Енергомашспецсталь" сформували 
податковий кредит з придбання товарів та послуг у низки суб'єктів господарювання на 
суму понад 22 млн грн. При цьому реальність придбання товарів та послуг викликає сумнів, 
бо проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій встановлені 
"ризикові" суб'єкти господарювання, по яким простежується обрив ланцюга та відсутність 
підтверджуючої документації. Далі посадові особи підприємства провели низку 
безтоварних операцій з метою переведення безготівкових коштів на рахунки "сумнівних" 
суб'єктів господарювання для їх конвертації в готівкову форму і подальшого проведення 
розрахунків готівкою за отриману вугільну продукцію з окупованої території України. В 
подальшому службовими особами заводу за рахунок зазначених операцій формуються суми 
ПДВ, які включаються до реєстру відшкодування ПДВ з державного бюджету України. 
Протягом 2015-2016 років "Енергомашспецсталь" заявив до відшкодування з державного 
бюджету України суму у розмірі понад 100 млн грн, в тому числі 22 млн по вказаним 
сумнівним операціям. "Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи 
"Енергомашспецсталь", зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими 
коштами держави", - говориться у поданні слідчих до суду. Слідство у цій спраці ще триває. 
За даними аналітичної системи аналітична система YouControl, майже 93% акцій 
"Енергомашспецсталь" належить кіпрському офшору EMSS Holdings Limited, який, в свою 
чергу знаходиться під контролем ще однієї кіпрської компанії ATOMENERGOMASH CYPRUS 
LIMITED, що входить до російського атомного гіганту "Росатом". Підприємство 
спеціалізується на випуску гребних валів для кораблів, та елементів корпусів атомних 
реакторів. Президентом підприємства нараз є депутат від БПП Максим Єфімов, який до 
цього обіймав посаду генерального директора заводу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dn.depo.ua 
 
 

 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ 

 
Суд удовлетворил иск ПУМБ о взыскании имущества ДОЗ  

"Энергоавтоматика" в счет погашения кредита 
02.06.2017 

Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил исковое 
заявление ПАО "ПУМБ" (Киев) о взыскании задолженности с ООО "ДОЗ 
"Энергоавтоматика" (Днепр) и его поручителей по кредитному договору. 

Согласно пресс-релизу банка, соответствующее решение суд принял 23 мая 2017 г. 
ПУМБ напоминает, что кредитное соглашение с ООО "ДОЗ "Энергоавтоматика" заключено в 
2011г. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору были заключены: 
договор залога движимого имущества заемщика (предмет залога - производственное 
оборудование), договор залога по кредиту движимого имущества ООО "Укрсплав" (Киев, 
предмет залога - производственное оборудование), а также договор финансового 
поручительства, в рамках которого поручителем выступило ЧАО "Иста-Центр" (Днепр). С 
декабря 2016 г. заемщик перестал выполнять обязательства по обслуживанию кредита, 
соответственно банк 17 мая т.г. обратился в хозяйственный суд Днепропетровской области 
с исковыми заявлениями о взыскании задолженности с заемщика и его поручителей. Суд 
удовлетворил заявление банка и вынес определения об обеспечении исков путем ареста 
движимого и недвижимого имущества должников и его передачи на хранение банку. 30 мая 
2017 г. банк принял на хранение арестованное государственной исполнительной службой 
имущество должников. В пресс-релизе  указанно, что в настоящее время производственный 
процесс на предприятиях остановлен силами сотрудников предприятий-должников с 
соблюдением всех норм техники безопасности. Национальная аккумуляторная корпорация 
(НАК) "Иста" в настоящее время объединяет два завода по производству аккумуляторов - 
"Иста-Центр" и ДОЗ "Энергоавтоматика" (производители аккумуляторов); завод "Укрсплав" 
(утилизация аккумуляторов и производство свинцовых сплавов), цех по производству 
пластмассовых комплектующих, а также торговый дом Ista.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» освоило производство 
модернизированных насосов ХБЕ-М 160/210 

09.06.2017 
Завод «Насосэнергомаш» освоило производство модернизированных 

насосов ХБЕ-М, предназначенных для подачи аммиачного раствора, 
образующего взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом. 

Путем внедрения новейших конструктивных решений, в т.ч. применения более 
прогрессивных материалов, удалось существенно улучшить характеристики насоса. При 
этом, установочные и присоединительные размеры модернизированного насоса не 
изменились, что позволит производить замену устаревшего насосного оборудования с 
минимальными затратами в кратчайшие сроки. Напомним, специалисты АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш»  приняли участие в работе XIV Международной универсальной выставки 
межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества «Слобожанский мост - 2017», 
которая проходила 27 мая в Выставочном центре «Ильинский» Сумской ТПП. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 
 

Поставка засувок Ду800 для  
водоканалу 

24.06.2017 
Для підприємства, що працює в галузі водопостачання на території 

України, ПрАТ “Івано-Франківський арматурний завод” завершив 
виготовлення продукції.  

Після приймально-здавальних випробувань 4 засувки ИА 11072-800М-46 діаметром 
800 мм в комплекті з електроприводами відвантажено Замовнику. Засувки виробництва 
“Івано-Франківського арматурного заводу” будуть експлуатуватися на трубопроводі 
постачання питної води для населення. Відзначимо, по контракту з офіційним 
представником ПрАТ “Івано-Франківський арматурний завод” в Білорусії ТОВ 
“Белспецарматура” виготовлено партію засувок ИА11165-200 для Білоруської АЕС. 
Приймально-здавальні випробування підтвердили відповідність всіх технічних параметрів 
виготовлених засувок вимогам Замовника і їх було відвантажено на станцію. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПрАТ “ІФАЗ” 
 
 

 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. РОБОТОТЕХНІКА 
 КАБЕЛЬ & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

 
 

Японский производитель электрооборудования планирует  
запустить два завода в Украине 

31.05.2017 

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив 
сообщил, что завершилось заседание "Кейданрен", где работали над 
инвестпроектом Украина-Япония.  

Для Украины хорошей новостью по результатам данного заседания стало, что 
Fujikura Automotive Ukraine Lviv объявила о своих инвестиционных планах на территории 
Украины. Во-первых, японский производитель электрооборудования намерен расширить 
работу предприятия и увеличить штат занятых работников с 2 тыс. до 3 тыс. А во-вторых, 
компания готова открыть два дополнительных завода площадью по 10 тыс. кв. м в Виннице 
и Черкассах, каждый из которых будет рассчитан на 1,5 тыс. новых рабочих мест. Степан 
Кубив подчеркнул, что представители японского инвестора отмечают для себя большие 
перспективы работы в Украине. По их мнению, украинские специалисты имеют достаточно 
высокий профессиональный уровень, а в стране существуют благоприятные возможности 
и условия для развития бизнеса. Компания Fujikura появилась в Японии в конце 
позапрошлого века, в 1885 году. За эти годы компания превратилась в международную 
корпорацию, которая занимается инновационными технологиями. Годовой оборот 
корпорации составляет более 5 млрд. евро. Fujikura имеет свои представительства в США, 
Сингапуре, Малайзии, Великобритании, Вьетнаме и Индии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам inventure.com.ua 
 

 
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Украинский холдинг начал производство шахтних 

самоспасателей в Турции 
09.06.2017 

Производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания 
DEZEGA (Киев) начал выпуск своей продукции на новом предприятии 
Dezega Sp Guvenlik Urunleri San. Ve Tic. A.S. в г. Измир (Турция).  

С этой производственной площадки уже начались поставки изолирующих 
самоспасателей на украинские шахты. "Шахтные изолирующие самоспасатели ШСС-1П KS 
будут использоваться шахтерами ООО "ДТЭК Энерго" и ОАО "Шахтоуправление 
"Покровское"", - говорится в сообщении компании. Отгрузка первой партии состоялась в 
конце апреля 2017 г. Ранее компания поставляла такие изделия со своего завода, который 
расположен в Донецке. Компания в настоящее время утратила контроль над этим 
предприятием. В сообщении отмечается, что новый самоспасатель ШСС-1П KS является 
глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя ШСС-1П и сертифицирован уже 
в соответствии с гармонизированным европейским стандартом ДСТУ EN13794:2005 
(Постановление КМУ № 761 от 27.08.2008 г. об утверждении ТР СИЗ), который является 
обязательным в Украине. "Решение о создании нового производства за рубежом было 
принято еще три года назад. Вызвано оно стратегией развития холдинга и нашей активной 
экспансией на международные рынки. Турцию выбрали из-за удобной логистики, близости 
к ряду наших традиционных рынков и заинтересованности властей страны. Благодаря 
наличию нескольких производственных мощностей в портфеле активов DEZEGA холдинг 
всегда выполняет свои обязательства перед клиентами и партнерами, независимо от 
обстоятельств. На сегодняшний день мы имеем достаточное количество технических 
ресурсов и производственных мощностей, способных обеспечить изготовление и 
своевременные поставки продукции, требующейся нашим клиентам", - цитируется в 
сообщении Антон Сакович, председатель совета директоров холдинга DEZEGA. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! DEZEGA: Как расширить 
географию продаж специфической продукции >>>  

По материалам delo.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Машиностроительная компания Corum Group за  
5 мес. нарастила экспорт на 6% 

26.06.2017 
В январе-мае 2017 года украинская машиностроительная 

компания Corum Group увеличила отгрузки на экспорт по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 6%. 

«В основном за рубеж поставляли буропогрузочные машины, трансформаторные 
подстанции и вагонетки. Компания отгружала продукцию в Казахстан, Россию, Польшу и 
Эстонию», - сообщили в компании. В пресс-службе также уточнили, что Corum продолжает 
реализацию масштабных проектов по строительству шахтных стволов во Вьетнаме на 
шахте Nui Beo и по линейной проходке в Казахстане на шахте «Тентекская». При этом в 
компании напомнили, что рост объемов продаж за рубеж в текущем году стал 
продолжением экспортного прорыва в 2016-м, когда поставки продукции Corum за 
пределы страны увеличились на 34% по сравнению с 2015-м, а в структуре продаж экспорт 
составил 21%. «Всего в 2016-2017 годах в Казахстан компания поставила 4 проходческих 
комбайна, в Россию – 2 буропогрузочные машины, 5 перегружателей и скребковых 
конвейеров, 3 электровоза и 72 грузовые вагонетки», - сообщили в Corum. Компания также 
обеспечивает сервис поставляемой продукции: для зарубежных партнеров в 2016-2017 
годах отремонтировано более 40 трансформаторных подстанций и подъемное 
оборудование – копровые шкивы, клети, запасные части. Corum Group объединяет 
машиностроительные активы ФПГ «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Компания 
является одним из крупнейших производителей оборудования и поставщиков 
комплексных решений в области горной добычи. В Corum Group ходят предприятия в 
Харькове и Дружковке; «Корум Шахтспецстрой», а также торговые компании и 
представительства в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Вьетнаме и Польше.  
 

Читать полностью (инфографика) >>>  
 

По материалам uaprom.info 

Читайте также: ПАО "Корум Дружковский 
машзавод" изготовил шкив для шахты 
"ДТЭК Павлоградуголь" >>> 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 

 
ПАТ «Запоріжтрансформатор» виконав поставку  

5 реакторів в Малайзію 
19.06.2017 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) виконав поставку обладнання 
в Малайзію, підстанція Bentong South, для Tenaga Nasional Berhad – 
найбільшої малайзійської компанії в сфері енергетики. 

Обсяг контракту: 3 реактора РТМ-125000/500, 2 реактора РОМ-1000/245, а також 
шеф-нагляд за монтажем і пуском обладнання в експлуатацію. Повідомляє Національний 
промисловий портал. Контракт був отриманий в результаті серйозної конкурентної 
боротьби і містив такі специфічні вимоги, як проведення дизайн-рев’ю, приїзд інспекторів 
замовника на контрольні точки виготовлення й огляд приймально-здавальних 
випробувань представником міжнародної лабораторії CESI, Італія. Після успішних 
заводських випробувань обладнання було відвантажено в порт Чорноморськ і далі в 
малайзійський порт Кланг. Відразу ж після доставки реакторів на об’єкт фахівцям 
сервісного центру ЗТР належить провести злагоджену роботу з нагляду за монтажем і 
пуском обладнання в стислі терміни. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" с чистой  
прибылью 704,57 млн грн. 

19.06.2017 
Кабинет министров утвердил финансовый план ПАО "Турбоатом" 

(Харьков) на 2017 г. с ожидаемой чистой прибылью в размере 704,566 млн 
грн (без учета внеплановых доходов и расходов на курсовые разницы). 

Согласно утвержденному на заседании правительства в среду распоряжению, 
ожидаемый показатель EBITDA составляет 841 млн грн, чистый доход от реализации - 2 
млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 
8,6% выше плана 2016 г., доля экспорта - 33,2%. Как сообщалось, в 2016 году "Турбоатом" 
сократил чистый доход на 19,6% по сравнению с 2015 годом, до 2 млрд,167 млн грн., чистая 
прибыль снизилась почти на 35%, до 1 млрд 065 млн грн. (финплан на 2016 год 
предполагал чистый доход в раз мере 2 млрд 156 млн грн. и чистую прибыль 555,5 млн 
грн). Основные заказчики "Турбоатома" в Украине - ПАО "Укргидроэнерго", НАЭК 
"Энергоатом", и украинские энергоргенерирующие компании - Центрэнерго, Донбасэнерго, 
ДТЭК Днипроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго. Кроме того, в их числе - 
Евразийская энергетическия компания и АО "Самрук-Энерго" (Казахстан), госкорпорация 
"Росатом" и ПАО "РусГидро" (Россия), а также Болгария, Венгрия, Македония, Индия, 
страны Латинской Америки. Капитальные инвестиции планируются в размере 50 млн грн, 
в том числе 25 млн грн на капитальный ремонт технологического, энергетического и 
подъемно-транспортного оборудования, 11,7 млн грн - приобретение основных средств. 
Рентабельность деятельности предприятия запланирована на уровне 30,1% (в 2016 году 
планировалась 33%, по факту составила 49,2%). Присутствовавший на заседании 
правительства генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин подчеркнул, что 
доля экспорта, которую уже в текущем году имеет "Турбоатом" (33%) - не очень хороший 
показатель. "Мы над этим работаем, но в данном случае это частично объясняет факт, что 
мы с минимальной рентабельностью продаем продукцию украинским энергетикам. На 
экспорт мы работаем с рентабельностью 100%, а это в пять-семь раз больше, чем для 
украинских энергетиков, но мы сознательно идем с минимальной ценой для них, потому 
что это бюджет страны. Отсюда и чуть ниже рентабельность текущего года", - отметил он. 
В.Субботин сообщил, что сегодня делегация предприятия улетает в Казахстан. "Там три 
контракта и перспектива подписания контракта до $50 млн с энергетиками, после этого 
перелет еще в одну страну, там тоже перспектива продаж до $100 млн", - сказал он. 
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для 
гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 
45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Государству принадлежит более 75% акций ПАО 
"Турбоатом, крупным миноритарным владельцами является венчурный инвестфонд 
"Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с 
предпринимателем Константином Григоришиным. ОН владеет 15,34% акций. В январе-
марте 2017 года "Турбоатом" получил чистую прибыль в размере 119,86 млн грн, что в 2,3 
раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый доход ПАО 
сократился на 36,3% к первому кварталу прошлого года, до 334,23 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Завод «Кредмаш» за п’ять місяців реалізував 24  
асфальтозмішувальних установки 

16.06.2017 
Кременчуцький завод «Кредмаш» до жовтня сформував «портфель 

замовлень» і працює стабільно. Повідомляє Національний промисловий 
портал, з посиланням на «Кременчуцька газета». 

За 5 місяців відвантажено 24 асфальтозмішувальних установки, серед яких більшість 
(65%) складають установки продуктивністю 110 і 160т/г. При цьому на підприємстві 
відзначають, що «Кредмаш» освоїв випуск нового покоління асфальтозмішувальних 
установок, виготовлених відповідно до вимог стандартів Євросоюзу, які починають 
користуватися все більшим попитом серед дорожників України та країн СНД – з початку 
року відвантажено 6 таких установки. Відвантаження продукції здійснюється як 
залізничним, так і автомобільним транспортом. У червні планується відвантажити ще 6-7 
асфальтозмішувальних установок, а «портфель замовлень» ПАТ «Кредмаш» сформував вже 
до жовтня поточного року. Завод виготовляє та реалізовує широкий спектр запасних 
частин як через регіональних представників (дилерів), так і за прямими договорами зі 
споживачами на суму близько $1,0 млн. в місяць. Великим попитом користується машинка 
закаточна напівавтоматична, щомісячний випуск якої досяг 80 000 штук  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 

Завод «Віра-Сервіс Інтермаш» відвантажив замовнику 
мостовий двобалочний кран 

06.06.2017 
Олександрійським заводом «Віра-Сервіс Інтермаш» виконана чергова 

поставка мостового двухбалочного крана вантажопідйомністю 5 тонн і 
прольотом 22,5 метра.  

Особливістю крана є статично визначні конструкція, яка за рахунок шарнірного 
з’єднання прогонових балок з кінцевими балкою (шарнірної) компенсує нерівність 
підкранових колій і тим самим дає можливість повноцінно експлуатувати кран на таких 
шляхах. Кран додатково оснащений системою дистанційного керування (джойстик), за 
допомогою якого організований повний дуплекс кабіни управління. Всі роботи з 
проектування, виготовлення, а також випробуванню і монтажу здійснені кваліфікованими 
фахівцями підприємства. Кран успішно пройшов всі контрольні випробування і в 
установлені терміни введений в експлуатацію. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 
 ВПК 
 

 
 

НАТО відкриває двері українському оборонно- 
промисловому комплексу 

29.05.2017 
Агенція НАТО з підтримки та постачання (АНПП) виступила з 

пропозицією включити підприємства ОПК України до переліку 
виробників продукції оборонного призначення.  

Таким чином Державний концерн “Укроборонпром” може отримати дозвіл на участь 
в тендерах на постачання товарів та послуг в інтересах країн-членів та партнерів Альянсу в 
рамках програми “Несистемні Брокерські Послуги”. “Впровадження стандартів НАТО у 
виробництво та розробка нової техніки для сумісності з ОВТ країн-членів Альянсу є 
незворотнім вектором розвитку та реформування Державного концерну “Укроборонпром”. 
Можливість постачання українського ОВТ до армій Альянсу – підтвердження успіхів 
Концерну в цьому напрямку” – зазначив Генеральний директор ДК “Укроборонпром Роман 
Романов. “Україна стала першою серед східноєвропейських партнерів НАТО, якій 
запропоновано таку можливість, що є свідченням визнання в НАТО можливостей оборонної 
промисловості нашої держави та поглиблення довіри до неї”, – зауважили в місії України 
при НАТО та додали, що вже розпочато підготовку відповідних доповнень до договірно-
правової бази для регуляції співробітництва України з АНПП. Нагадаємо, що підприємства-
учасники “Укроборонпрому” активно переходять на міжнародні стандарти роботи – 70% із 
них вже сертифіковані за ISO 9001 та впроваджується система управління та гарантування 
якості AQAP 2000. Про це йдеться в оприлюднених результатах діяльності Концерну в 2016 
році. 40 підприємств-учасників «Укроборонпром» отримали доступ до Головного каталогу 
НАТО з логістики (NATO Master Catalogue of References for Logistics). Цей інструмент 
дозволив підприємствам вітчизняного ОПК вийти на міжнародний ринок озброєння та 
реалізовувати програму імпортозаміщення. Запровадження роботи з каталогом допомогло 
“Укроборонпрому” швидко знайти європейських постачальників на заміну російським. 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
ДП “Київський бронетанковий завод” передав Нацгвардії  

чергову партію БТР-3ДА 
05.06.2017 

ДП “Київський бронетанковий завод” провело успішні приймально-
здаточні випробування нової партії БТР-3ДА, які були виготовлені у рамках 
держоборонного замовлення для Нацгвардії України.  

За результатами приймально-здаточних випробувань, у відповідності до рішення 
спеціальної комісії з представників замовника, партія БТР-3ДА була передана до складу 
Національної гвардії України. Випробування були проведені у присутності представників 
замовника на одному з військових полігонів Київської області. У відповідності до програми, 
кожна бойова машина пройшла перевірку роботи всіх систем у відповідності до 
конструкторській та експлуатаційній документації. БТР-3ДА здійснили марш-кидок по 
дорогам цивільного призначення та бездоріжжю, долаючи перепони з окопів, колійних 
мостів, танкових колії та надовб, після чого здійснили контрольне ураження цілей зі 
штатного озброєння. БТР-3ДА оснащений бойовим модулем “Штурм-М”, який оснащений 
30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину. 
Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним 
делекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності 
вогню на всіх режимах вогню. 
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Украина обеспечила поставку пятой партии  
новых ОБТ "Оплот" в Таиланд 

15.06.2017 
Украина обеспечила поставку в Таиланд пятой партии новых 

основных боевых танков (ОБТ) "Оплот-Т" в составе пяти машин, 
построенных на мощностях ГП Завод им. Малышева" (Харьков). 

Согласно сообщениям в тайских соцсетях, пятая партия "Оплотов" прибыл на днях 
из Украины по морю на военно-морскую базу "Саттахип". По данным агентства "Интерфакс-
Украина" в оборонном секторе, партия бронетехники была отгружена тайскому заказчику в 
марте. Отгрузка очередной, шестой, партии готовится на июнь. Созданный ХКБМ им 
Морозова по заказу Минобороны Украины танк ОБТ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в 
мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые 2 танка. Контракт объемом более 
$240 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в 
апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем 
затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 
млн. Первые 5 боевых машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще 
4 - в декабре 2015 года, 10 машин – весной 2016 года. Четвертая партия "Оплотов" была 
поставлена в Таиланд в ноябре 2016 года. Завершение контракта по уточненному с 
таиландской стороной графику намечено на осень 2017 года. Как сообщалось, в условиях 
российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных 
контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых 
действий на Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-
2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий 
госконцерна "Укроборонпром".  
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Збройні Сили в 2018 році отримають  
10 танків «Оплот» 

24.06.2017 
При формуванні державного оборонного замовлення на 2018 рік 

передбачена закупівля для Збройних сил України партії основних бойових 
танків «Оплот», заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. 

«Для нас завдання, яке ми ставимо перед Міністерством оборони, перед 
Оборонпромом, щоб вже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України. У 
державне оборонне замовлення на наступний рік ми передбачаємо мінімум 10 танків 
“Оплот”, щоб одна рота у нас була повністю укомплектована», – сказав Турчинов на 
брифінгу в Харкові. «І з цього часу ми починаємо перехід Збройних сил України на нові 
українські танки. Танк показав себе як один з кращих, безумовно, коли ми перевіримо його 
в бойових умовах, завод буде його доопрацьовувати, покращувати, так що у нього 
практично не буде конкурентів. Так я уявляю, у всякому разі, і на це сподіваюся», – додав 
він. Створений ХКБМ ім Морозова на замовлення Міноборони України танк БМ «Оплот» 
прийнято на озброєння ЗСУ в травні 2009 року, Міністерство оборони України в тому ж році 
замовило 10 танків «Оплот-М», проте в восйка були поставлені два танка, а контракт був 
зірваний через відсутність фінансування в наступні роки. За оцінками експертів, ОБТ 
«Оплот» має один з найвищих коефіцієнтів технологічної складності серед нових бойових 
машин в світі – 80%. Танк оснащений, в тому числі, сучасними системами захисту зв’язку і 
управління озброєнням, включаючи активну систему протидії високоточній зброї, 
приладами нічного бачення, дистанційно-керованим кулеметом.  
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В Україні будують завод із виробництва боєприпасів –  
уже готові кілька цехів 

05.06.2017 
В Україні вже готово два цехи заводу з виробництва боєприпасів. 

Будівництвом підприємства займається корпорація «Таско», яка об’єднала 
понад 25 підприємств ВПК і конструкторських бюро. 

«Ми зараз будуємо завод з виробництва боєприпасів, вже 10 років будуємо. Повністю 
за власні обігові кошти. Ми тільки зараз здали кілька цехів, на яких можемо виробляти 
боєприпаси. До цього ми займалися ремонтом на орендованих майданчиках», – заявив 
заявив президент корпорації Валерій Павлюков. Павлюков додав, що зараз корпорація 
займається артилерійськими боєприпасами. За його словами, в Україні комплексного 
виробництва боєприпасів до сих пір немає, а за часів СРСР існували лише «розрізнені 
елементи». Поруч з цим, президент «Таско» вказав на те, що галузь виробництва 
боєприпасів базується на масовому виробництві. «Тільки масове виробництво дає 
можливість знизити ціну для власного внутрішнього ринку і забезпечити 
конкуретноздатність на зовнішньому ринку», – зазначив він. Однак, за словами Павлюкова, 
зараз в сфері виробництва боєприпасів в Україні існує багато наріжних каменів, які сприяю 
її розвитку. «У нас все затиснуте. Можливості експорту дають лише 5 підприємствам, які 
входять в “Укроборонпром”. І якщо раніше це було 3% комісійних, то зараз це 11-13% і 
вище. Жодна фірма, нормальний виробник озброєння, не зможе вийти на ринок, 
конкурувати, якщо з неї будуть брати такі побори», – заявив він. … 
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 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ 

 
Як і де виробляються сучасні Українські 

бронежилети 
03.06.2017 

У п’ятницю, 2 червня цього року, журналісти Національного 
промислового порталу та «Defence Blog» відвідали завод ТЕМП-3000 у 
Ворзелі, неподалік від Києва. 

Науково-виробниче підприємство ТЕМП-3000, що є лідером у виробництві засобів 
захисту більше 28 років, спеціалізується на індивідуальних і колективних засобах захисту, 
бронежилетах, шоломах та модульнтх захисних костюмах. Там нам продемонстрували 
виробничі можливості підприємства і сучасні бронежилети, шоломи та захисні модульні 
костюми. Для виробництва броньованого захисту, ТЕМП-3000 має своє власне виробництво 
яке включає в себе лінію для формування неперервних сентитичних ниток, бавовняно 
прядильну фабрику, лінію з виробництва препрегів, ткацький цех та форбування тканини, 
цех високотемпературного спікання бронепластин, випробувальні лабораторії, цех 
формування композитних шоломів та бронепластин, механічний цех по виготовленню 
броньованих пластин із бронесталі та цех надзвукового плазмового напилення. 
Особливістю виробничих потужностей ТЕМП-3000 являється новий високотемпературний 
цех спікання бронепластин. Керамічні пластини являють собою форму композитної броні. 
Тверді керамічні матеріали зменшують кінетичну енергію знаряду розбивши його на 
шматки так, щоб знизити його здатність проникнення. … 
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Україна поглиблюватиме співпрацю із  
Європою у космічній сфері 

31.05.2017 
Відбулася друга зустріч експертів Державного космічного агентства 

України та Європейського космічного агентства (ЄКА) щодо розширення 
практичного співробітництва та пошуку спільних проектів. 

В.о. Голови ДКА Юрій Радченко наголосив, що Державне космічне агентство 
зацікавлене у поглибленні співпраці із ЄКА шляхом участі підприємств космічної галузі у 
європейській космічній програмі, реалізації спільних проектів, а також поетапного набуття 
Україною членства у ЄКА. «Україна має величезний досвід в сфері освоєння космічного 
простору, необхідні виробничі, кадрові і науково-технічні ресурси. Впевнений, що 
об’єднавши зусилля, ми зможемо зробити внесок у розвиток високотехнологічної складової 
економік України та Європейського Союзу», - зазначив Юрій Радченко. В свою чергу 
Фредерік Нордланд, директор департаменту зовнішніх справ ЄКА, високо оцінив участь 
підприємств космічної галузі України у реалізації європейського проекту «Вега» та 
висловив впевненість, що розширення українсько-європейської кооперації у космічній 
сфері матиме переваги для обох сторін. Участь у зустрічі взяли представники підприємств 
та установ космічної галузі - ДП «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля», Національний центр 
управління та випробування космічних засобів, ПАТ «Хартрон-Аркос», ПАТ «Елміз», 
Львівський центр Інституту космічних досліджень, а також НТУУ «КПІ». 
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В Україні відновлено виробництво  
ракет-носіїв «ЗЕНІТ» 

02.06.2017 
Двадцять восьмого квітня поточного року було укладено 

контракт між ПІВДЕНМАШем та компанією S7 Sea Launch Limited щодо 
виробництва та постачання ракет-носіїв серії «Зеніт».  

Загалом, контракт передбачає виготовлення 12 ракет-носіїв для використання в 
програмах «Морський старт» та «Наземний старт» для досліджень та використання космосу 
в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів. Наразі у виробництві 
знаходиться 2 ракети модифікацій «Зеніт-3SL» та «Зеніт-3SLБ». Підписанням цього 
контракту зроблено великий крок щодо подолання глибокої кризи, в якій перебував 
ПІВДЕНМАШ починаючи з 2013 року та яка була спричинена руйнівним обваленням обсягів 
виробництва. Наполеглива трирічна робота фахівців підприємства щодо завантаження 
виробництва далася взнаки. На сьогодні портфель замовлень ПІВДЕНМАШу на найближчі 
роки перевищує (в перерахунку) $350 млн. Серед основних замовників – компанії з США, 
Італії, Індії, Кореї та ін. ПІВДЕНМАШ висловлює глибоку вдячність законодавчій та 
виконавчій гілкам влади за надану безпрецедентну, як для нашого підприємства, 
нормативну та фінансову підтримку. Без цієї підтримки відновлення виробництва та 
подолання кризи було б неможливе. Виведення ПІВДЕНМАШу в режим стабільної роботи 
створить належні умови для корпоратизації підприємства та пошуку стратегічного 
інвестора. Реалізація цих заходів, в свою чергу, є необхідною передумовою досягнення 
головної середньостроковою мети ПІВДЕНМАШу, яка полягає в забезпеченні повноцінної 
участі підприємства в міжнародній кооперації з виробництва ракетно-космічної техніки. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Конотопський авіазавод купив вертолітних лопатей 

 на 15 млн у чеського дилера росіян 
18.06.2017 

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» уклало угоду з 
компанією «Czechoslovak Export Ltd.» (Чехія) про закупівлю частин 
вертольотів на $582 тис, або 15,38 млн грн.  

Цьогоріч поставлять 10 комплектів лопатей рульового гвинта вертольота невідомої 
моделі в середньому по $58 тис., повідомляється у системі «Прозорро». Фірма 
«Ceskoslovenska exportni spol. s r.o.» продає в Чехії запчастини до різних літаків та 
вертольотів, переважно російських. Директором є Володимир Шорейс, відомий як 
працівник «Skoda Auto a.s.», а власниками – Роман Шорейс і Любош Ржига. Роман Шорейс 
також керує компанією «Technical and commercial centre jsc.» (Чехія), на сайті якої він має 
адресу електронної пошти, вказану в «Прозорро». У березні ця фірма продала ДП «Антонов» 
авіаметалу на $729 тис. Раніше Роман Шорейс володів нещодавно ліквідованим російським 
ТОВ «Технико-коммерческий центр «Каскад Альфа» з Валерієм Казаковим і Тимофієм 
Комшиним. За даними російських ЗМІ, у 2000-их роках Комшин був партнером по ТОВ 
«Свит-Лайн» Євгена Туткевича. Той із серпня 2014 року керує холдинговою корпорацією 
«А-групп», яка контролює бізнес-термінали в аеропортах «Пулково-2» і «Шереметьево». 
Раніше власником «А-групп» був друг Путіна Геннадій Тимченко, але він нібито продав її у 
2014 році після введення санкцій США проти Росії. 

 

Читати повністю >>> 
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Луцький завод за 85 мільйонів армії відремонтує двигуни 
для винищувачів Су-27 і МіГ-29 

21.06.2017 
Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 

14 червня уклала дві угоди з ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК 
«Укроборонпром» про ремонтні послуги на 85,37 млн грн.  

Про це повідомляється у системі «Прозорро». До 15 листопада за 81,25 млн грн. 
виконають капітальний ремонт: 8 двоконтурних турбореактивних двигунів Ал-31Ф (виріб 
99) для винищувачів Су-27, 7 двоконтурних турбореактивних двигунів РД-33 (виріб 88) для 
винищувачів МіГ-29, 2 регуляторів сопла і форсажу РСФ-31В, 2 насосів-регуляторів НР-31В. 
Після капремонту строк гарантії складе 4 роки, з яких 2 роки безпосередньої експлуатації. 
Також за 4,11 млн грн. замовили відновлювальний ремонт 4 двигунів Ал-31Ф та 1 двигуна 
РД-33. Обидві закупівлі провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі 
роботи виконує тільки завод «Мотор». 

 

Читати повністю >>> 
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Запорізький завод «Мотор Січ» готує на продаж 400 авіаційних  
двигунів для Австрійської компанії 

22.06.2017 
Запорізький завод «Мотор Січ» з 2018 р. планує розпочати поставки в 

Австрію серійних авіаційних двигунів АІ-450С для європейського бізнес-
джету DA-50. Про це повідомляє uprom.info 

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, рамкову угоду з австрійською Diamond Aircraft 
Industries на поставку у 2018-2023 р. 400 двигунів АІ-450С для DA-50 підписано сторонами 
на авіакосмічному салоні Ле-Бурже-2017 у Франції. “Підписання остаточного контракту з 
австрійською стороною заплановане до кінця року”, – уточнив співрозмовник. Двигун АІ-
450С потужністю 460 к.с. спеціально розроблений держпідприємством Івченко-Прогрес для 
Diamond Aircraft Industries. Український двигун четвертого покоління масою 170 кг має 
замінити на бізнес-джеті DA-50 німецький дизельний Teledyne Continental TSIOF-550J 
потужністю 350 к.с. Літак широко використовується для навчання пілотів і в гуманітарних 
місіях, поставляється в країни ЄС, США і Китай. Успішний демонстраційний політ DA50-JP7 з 
українським АІ-450С відбувся у Відні в січні 2015 р. Відзначимо, компанія Мотор Січ в 
рамках авіасалону в Паризькому Ле Бурже підписала контракт на постачання двигунів для 
китайського літака К-8G. Підписано контракт на поставку двигуна АІ-25ТЛК для установки 
на китайський літак К-8G виробництва китайської компанії China National Aero-Technology 
Import & Export Corporation (CATIC). “Мотор Січ співпрацює з китайським замовником вже 
більше 20 років. Контракт підписаний на чергову партію в кількості 25 штук на 2018 і 
початок 2019 р.”, – зазначив директор з маркетингу Мотор Січ Володимир Ширков. 

 

Читати повністю >>> 
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Антонов планирует поставку 50 самолетов  
Ан-178 в Китай 

23.06.2017 
ГП Антонов, ГП Ивченко-Прогресс и АО Мотор Сич на авиасалоне в 

парижском Ле Бурже обсудили с китайским заказчиком поставку 50 
самолетов Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба Мотор Сич. 

"Состоялась ключевая встреча между компаниями Антонов, ГП Ивченко-Прогресс, 
АО Мотор Сич и китайским заказчиком по проекту самолета Ан-178. Речь идет о поставке 
50 самолетов в Китай: 12 самолетов в готовом виде, и 40 самолетокомплектов. Увязан 
вопрос по срокам передачи, по финансовым поступлениям и отгрузке реальной и 
материальной части для производства этого самолёта в Китае", - сказано в сообщении. 
Планируется, что на Ан-178 будет установлен турбореактивный двигатель Д-436-148ФМ 
производства Мотор Сич. Напомним, в 2015 году Антонов завершил строительство 
опытного образца среднего транспортника Ан-178 и поднял его в воздух. В мае 2015-го 
азербайджанская компания Silk Way Airlines заказала 10 Ан-178. Еще 12 купила китайская 
A-star (договор предусматривает последующую организацию производства в КНР). Также 
подписан договор с Hong Kong Leyuan Communication Technology Investments Group Limited 
(HK LCTI) о поставке 25 самолетов Ан-178. Украина презентует на авиасалоне свой новый 
среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д. Ан-132Д - первый прототип 
перспективного многоцелевого транспортного Ан-132, который создается ГП Антонов 
совместно с партнерами из Саудовской Аравии. 

 

Читать полностью >>>  
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ДП «Завод 410 ЦА» відновив для Повітряних Сил України 
черговий Ан-26 

24.06.2017 
ДП “Завод 410 Цивільної авіації”, що входить до складу державного 

концерну “Укроборонпром”, виконав капітальний ремонт військово-
транспортного літака Ан-26 на замовлення Збройних Сил України. 

Фахівцями заводу була проведена кропітка робота із повного відновлення всіх 
систем літака, завдяки чому, повністю відремонтований та модернізований літак посилить 
українські Повітряні Сили. Також, Ан-26 отримав нове електронне обладнання, яке 
дозволяє йому брати участь у сумісних із країнами-членами НАТО операціях. “Згідно з 
вимогою Повітряних сил, була проведена модернізація літака, яка торкнулася поліпшення 
систем зв’язку, навігації, приладової і іншої бортової апаратури. Ця модернізація дозволяє 
здійснювати польоти на міжнародних трасах, завдяки чому, цей літак може брати участь в 
спільних діях з силами НАТО. Зараз на ДП “Завод 410 Цивільної авіації” працює близько 
однієї тисячі фахівців, саме завдяки їхній праці, цей літак знову підкорює небо”, – зазначив 
Генеральний директор заводу Ганькевич Віктор Володимирович. На літаку зроблений 
капітальний ремонт, замінили систему навігації й встановили нові двигуни. Усі 
випробувальні польоти вже відпрацьовані й літак готовий до виконування завдань 
Військово-Повітряних сил України. “Цей літак піднявся у черговий випробувальний політ, 
який пройшов успішно. Я думаю, що військові будуть пишатися, що черговий літак 
надійшов на озброєння”, – зазначив головний конструктор заводу Олександ Кіпров.  
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В «Антонове» рассказали о планах  
по выпуску Ан-132 

26.06.2017 
Первые серийные самолеты Ан-132 будут построены во второй 

половине 2018 года, заявил директор программы самолетов Ан-132 
Александр Хохлов. Об этом пишет uaprom.info 

«Будут созданы две линии сборки: в Киеве и Саудовской Аравии. Линия в Киеве 
почти готова. Нужны небольшие доработки под выпуск серийного самолета. Пока в 
Саудовской Аравии будет строиться завод, мы должны собрать в Киеве и продать первые 
20 самолетов. По окончании строительства завода самолеты будут производиться как в 
Киеве, так и в Саудовской Аравии», - рассказал Хохлов. По его словам, через три-четыре 
года производство должно выйти на минимальный темп - 12 самолетов в год на каждой 
линии. «Что касается объемов рынка, по данным наших саудовских партнеров, потребность 
их силовых ведомств в самолетах подобного класса - 80 самолетов. Потребность всего 
рынка Ближнего Востока - 250-260 самолетов. Также в ближайшие 10 лет мы рассчитываем 
заменить устаревшие Ан-32, которые эксплуатируются в Индии, на новые Ан-132. Это еще 
более 100 самолетов», - добавил Хохлов. По его словам прямыми конкурентами Ан-132 
являются испанский CASA C-295 и итальянский Alenia C-27J. Но, как отметил Хохлов, 
украинский самолет будет иметь преимущества перед конкурентами по ряду технических 
(как, например, возможность посадки на высокогорных аэродромах) и экономических 
характеристик (стоимость эксплуатации и запасных частей будет существенно ниже, чем у 
самолетов-аналогов). Он также оценил стоимость одного самолета Ан-132 в $30-35 млн. 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

Одесский порт рассчитывает получить заказ 
на ремонт военных кораблей 

19.06.2017 
После длительного простоя док № 4 снова готов к работе и уже принял 

в ремонт первое судно «Sea Trader», что принесёт Одесскому порту 
дополнительный доход - около 1 миллиона гривен. 

Теперь в ОСП «Судоремонтная верфь "Украина"» есть 2 дока - № 4 и № 2. Для запуска 
первого была проделана масштабная работа: водолазы устраняли пробоины, специалисты 
укрепляли отсеки и ремонтировали насосы, и это всё - несмотря на отсутствие поставок 
металла на завод. «Мы создавали всеми силами предприятия, находили металлолом и 
необходимые металлические детали из того, что уже было на территории Одесского порта. 
Но главное - всё это позволяет сейчас принимать судна доковым весом до 8 тысяч тонн, а в 
перспективе - это долгосрочный ремонт военных кораблей. Уже сейчас ведутся переговоры 
о таком ремонте, и я надеюсь, что в ближайшее время мы получим хороший заказ», - 
отметил главный инженер предприятия Николай Тодоров. 
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В доці Азовського судоремонтного заводу  
вже чергова група судів 

23.06.2017 
На АСРЗ проходять судноремонт теплохід «BELLIS» порту приписки 

Аватіу острова Кука і приймально-транспортний рефрижератор (птр) 
«Віталій» порт Бердянськ Україна. 

На даний момент обидва судна на етапі докування. За час докування на теплоході 
«BELLIS» (довжина 113 метрів, ширина 18 і висота борту 10,1 м) фахівцями заплановано 
великий обсяг ремонту механізмів, вузлів і систем життєзабезпечення судна. Зокрема, 
розбирання та ремонт гребного і рульового пристроїв, донно-забортної арматури, 
корпусних конструкцій, кришок трюмів, і, крім того, – малярних робіт з очищення та 
фарбуванням корпусу. На даному етапі виконано розбирання, дефектація гребного і 
рульового пристроїв. Нагадаємо, після доковою частини судноремонту на АСРЗ успішно 
спущено на воду буксир «Левант» Бердянського морського торгового порту. Судно 
проходить на підприємстві ремонт на підтвердження класу Регістру судноплавства 
України. Операція по спуску на воду виконана в штатному режимі за допомогою екіпажу 
плавучого крана «Нептун-4».  
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Завод «Кузня на Рибальському» здійснив технічний спуск  
на воду чергового бронекатера «Гюрза-М» 

23.06.2017 
Київський суднобудівний завод «Кузня на Рибальському» сьогодні 

здійснив технічний спуск на воду чергового катера проекту 58155 «Гюрза-
М» з бортовим номером U179.  

Офіційна церемонія спуску на воду відразу декількох катерів цього проекту 
відбудеться згодом. Відзначимо, з’явилась фото одного з броньованих артилерійських 
катерів проекту 58155 «Гюрза-М» які заклали у минулому році на заводі у Києві. Два таких 
катери вже стоять на озброєнні Військово-морських Сил України, які були закладені у 2012 
р, але через брак коштів будівництво декілька разів призупиняли і лише через 3 роки у 
2015 р їх спустили на воду. За умовами тодішнього довоєнного контракту планувалось 
збудувати 9 катерів «Гюрза-М» до 2017 р, але через недофінансування Збройних Сил та 
бойові дії, що розпочались у 2014 році відтермінували продовження того контракту. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

На херсонской верфи SMG приступили к выполнению заказов 
по морским судам «SEMYON MOROZOV» и «NEW LEO» 

23.06.2017 
Грузовое судно «Semyon Morozov» (флаг – Палау), дедвейтом 

3135 т поднято на слип Херсонской верфи для замера остаточных 
толщин металла и дальнейшего ремонта.  

Согласно контракта за 35 дней от даты приемки судна будет произведена замена 70 
тонн корпусных конструкций, очистка и окраска на общую сумму около 5 млн грн. Также 
принят к исполнению контракт на ремонт универсального судна «NEW LEO» (флаг –
Либерия) дедвейтом 5820 т. Судно поднято на стапель для проведения слесарных и 
трубомонтажных работ, ремонта люковых закрытий, очистки и окраски. Стоимость 
контракта 4,5 млн грн, срок исполнения – 50 дней. Отметим, на николаевской верфи Smart 
Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) совместно с ООО «Южная 
судоремонтная компания» впервые был проведен уникальный, технически сложный вид 
работ: одновременный спуск и подъем двух морских буксиров, зашедших на ремонт. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам прес-центра Компании SMG 
 

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся  
спуск на воду вже третього буксира 

24.06.2017 

На суднобудівно-судноремонтному заводі “Нібулон” в Миколаєві 
відбувся урочистий спуск на воду буксира “Нодар Чантурія”. Це вже третє і 
останнє судно нового проекту 121м.  

Раніше на воду спущені однотипні буксири “Юрій Макаров” і “Анатолій Ганькевич”. 
“Юрій Макаров” відправиться в свій перший рейс по Південному Бугу вже в червні, а 
“Анатолій Ганькевич” приступить до роботи в липні. Всі три судна мають потужність 1200 
к.с. і можуть працювати в мілководних акваторіях, в тому числі на Десні та Прип’яті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Флагман ВМС «Гетьман Сагайдачний» завершив  
плановий ремонт на Іллічівському СРЗ 

26.06.2017 

Флагман ВМС фрегат «Гетьман Сагайдачний» 25 червня вийшов із 
сухого доку Іллічівського СРЗ. Про це повідомляє Національний промисловий 
портал на своєму сайті. 

Ремонт ще повністю не закінчений, але корабель отримав нове лакофарбове 
покриття і переведений на стоянку біля причалу. Можливо, оновленого і блискучого новою 
фарбою «Гетьмана» покажуть одеситам в День Флоту, який відбудеться 1 і 2 липня на 
Морвокзалі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ. 

 
Крюковский завод увеличил производство грузовых  

вагонов на 22% за пять месяцев 
12.06.2017 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-мае увеличил 
производство грузовых вагонов на 22% или на 158 штук по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года - до 877 вагонов.  

Кроме того, за 5 мес. КВСЗ произвел 13 пассажирских вагонов. Также в январе-мае 
этого года модернизировано 15 пассажирских вагонов. Напомним, в 2016 году Крюковский 
вагонзавод увеличил производство грузовых вагонов в 3,8 раза до 1576 ед. ПАО "КВСЗ" 
выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) 
и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, 
колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную 
технику. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и 
действующее производство пассажирских и грузовых вагонов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

ФГИ продал украинский тепловозо- 
ремонтный завод 

16.06.2017 
Фонд госимущества Украины 16 июня продал на аукционе с 

повышением цены на фондовой бирже ПФТС 100% акций ПАО «Гайворонский 
тепловозоремонтный завод» (Кировоградская обл.) 

Завод в настоящее время специализируется на производстве запчастей для 
железнодорожного транспорта. Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе ФГИ. 
Согласно сообщению, по результатам аукциона реализовано 9 898 600 шт. акций на сумму 
15 млн 144,86 тыс. грн. Уставный капитал компании – 9,9 млн грн, номинал акции – 1 грн. 
«Этот пакет мы два года выставляли на конкурс безрезультатно, но вчера поступила 
заявка, которая была реализована», - сказал заместитель главы ФГИ Юрий Никитин на IV 
международном форуме корпоративных секретарей «Корпоративное управление. 
Международные тренды и украинская практика» в Киеве в четверг. По его мнению, это 
свидетельствует о росте интереса к приватизации. Согласно пресс-релизу ФГИ на сайте, 
покупатель – ООО ФК «Фаворит» (Киев). «Предприятие требует инвестиций, и Фонд 
рассчитывает, что приватизация этому поспособствует», - отмечается в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

ЄБРР виділить 250 мільйонів доларів на закупівлю вантажних 
вагонів для українських залізниць 

26.06.2017 
Європейський банк реконструкції і розвитку буде фінансувати 

закупівлі “Укрзалізниці” на вантажні вагони по проекту загальною 
вартістю понад 250 мільйонів доларів.  

Зокрема, “Укрзалізниця” і ЄБРР підписали угоду про попередні умови фінансування. 
«В офісі” Укрзалізниці “підписали угоду про попередні умови фінансування з Європейським 
Банком Реконструкції та Розвитку на придбання нових вантажних вагонів. Загальна 
оціночна вартість проекту становить $260 млн. З них $150 млн – кредитування від ЄБРР, 
$110 млн – за рахунок інших джерел фінансування УЗ», – повідомив голова правління УЗ 
Войцех Балчун. Відповідно до Стратегії розвитку на 2017-2021 р “Укрзалізниця” буде і 
надалі інвестувати в оновлення рухомого складу за рахунок внутрішніх ресурсів і залучених 
коштів. Відзначимо, на підприємствах "УЗ" в 2017 році виготовлено 434 вантажних вагони, 
повідомили в УЗ. "Три філії-заводу вже в 2017 побудували 432 піввагона і два окатишевозів, 
ще до кінця червня планується виготовити більше 100 піввагонів. Також придбано 48 
фітингових платформ і два окатишевозів", - повідомили в УЗ. Нагадаємо, в компанії 
інформували, що її заводи-філії справили в цьому році 399 вантажних вагонів. Спочатку в 
компанії анонсували, що в 2017 р. на власних потужностях справлять 3 тис. Вантажних 
вагонів. 12 травня перший заступник начальника департаменту вагонного господарства УЗ 
Михайло Мурашко в ході конференц-сесії "Інноваційні технології для рухомого складу" 
заявив, що підприємства компанії не зможуть випустити таку кількість вагонів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info, cfts.org.ua 
 

Какие производители вагонов заявились  
на тендеры "Укрзализныци" 

26.06.2017 
Тендерный комитет филиала "Дарницкий вагоноремонтный завод" 

(ДВРЗ) ПАО "Укрзализныця" признал четыре тендера на закупку 1,165 тыс. 
полувагонов несостоявшимися по причине ненадлежащего представления 
документов участниками тендеров, говорится в сообщении компании.  

"Несоответствие предоставленных документов, которое допустили участники 
четырех тендеров, касается преимущественно качества оформления, отсутствия 
необходимого количества и тому подобное", - отмечают в УЗ. Остальные семь тендеров на 
закупку 1,3 тыс. полувагонов находятся на этапе предквалификации. Тендерный комитет 
определяет, можно ли допустить участников к следующему этапу аукциона. 
Примечательно, что в системе ProZorro по состоянию на утро 26 июня 2017 года не было 
информации о признании четырех тендеров несостоявшимися. Delo.UA решило уточнить, 
кто же из вагоностроителей претендовал на поставку 2 465 полувагонов "Укрзализныце". 
Согласно документам, опубликованным в ProZorro, это было шесть машиностроительных 
предприятий: Крюковский ВСЗ (Кременчуг Полтавской обл.); Днепровагонмаш (Каменское 
Днепропетровской обл.); ОМЗ Карпаты (Новый Раздол Львовской обл.); Попаснянский ВРЗ 
(Попасная Луганской обл.); Могилевский ВСЗ (Могилев Беларусь); Трансмаш Лтд. 
(Любимовка, Днепропетровская обл.); Некоторые из тендеров предприятия представлены 
дилерами. Это касается Днепровагнмаша, Крюковского ВСЗ и ОМЗ "Карпаты" 
(документация ООО "Техинвестпостач" в текущих тендерах недоступна из-за 
конфиденциальности, однако осенью прошлого года ООО представляло интересы этого 
предприятия). Еще два завода в торгах представлены исключительно дилерами. Это 
Могилевский ВСЗ из Беларуси (дилер ООО "Вагоностроитель") и ООО "Трансмаш Лтд" 
(дилер ООО "Максмед Интернешнл"). Примечательно, что "Максмед Интернешнл" 
заявилось на все объявленные тендеры. Однако мощности предприятия, которое они 
представляют, не позволяют произвести такое количество вагонов в течение 2017 года. 
Конкретной информации о вагоностроительном предприятии в с. Любимовка найти не 
удалось, однако опрошенные эксперты предположили, что это юридическое лицо может 
быть связано с заводом "Трансмаш" (Кривой Рог), который специализируется на 
производстве думпкаров. Ранее эта компания участвовала в тендерах на поставку УЗ 
запчастей и комплектующих. В УЗ напоминают, что три филиала завода компании в 2017 
году уже построили 432 полувагона и два окатышевоза. До конца июня планируется 
изготовить более 100 полувагонов. "Также приобретено 48 фитинговых платформ и два 
окатышевоза", — говорится в сообщении "Укрзализныци". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 МЕТРО & ТРАМВАЇ  

 
Запоріжжя отримало ліцензію на збірку  

50 сучасних трамваїв 
07.06.2017 

КП “Запоріжелектротранс” в рамках програми «Запорізький трамвай» 
має намір зібрати 50 трамваїв. Повідомляє Національний промисловий 
портал, з посиланням на прес-службу мерії Запоріжжя. 

У Запоріжжі триває реалізація програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай», 
яка стартувала в 2017 році. Перший запорізький трамвай вже зібраний, тривають його 
налагодження і випробування. Розпочато роботу над складанням другого трамвая. Міський 
голова Володимир Буряк під час зустрічі з журналістами прокоментував перші результати 
цієї роботи. «Фактично сьогодні ми налагоджуємо в нашому місті нове виробництво по 
великогабаритної збірці трамваїв. Для того щоб це зробити необхідно пройти певний, 
досить тривалий процес. На першому трамваї потрібно було відпрацювати технологію, щоб 
надалі забезпечити безперебійну збірку трамваїв на потужностях «Запоріжелектротрансу». 
Сьогодні ми остаточно переконалися, що такі можливості у підприємства є», – сказав 
Володимир Буряк. Багато міст України хотіли б налагодити складання трамваїв у себе, але у 
них відсутня необхідна виробнича база. Така база збереглася в Запоріжжі, на підприємстві 
«Запоріжелектротранс». Це не тільки обладнання, виробничі площі, а й кваліфіковані 
фахівці. Міський голова висловив впевненість, що другий трамвай буде зібраний швидше. 
Бригада, що працює на цій ділянці, вже отримала необхідний досвід, знає, які дроти, 
контакти, запчастини потрібні, в якому порядку необхідно проводити роботи і так далі. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Киев закупит семь трамваев  
"Электрон" 

14.06.2017 
До конца 2017 года Киев закупит семь низкопольных трамваев 

производства львовского предприятия "Электронтранс". Об этом 
говорится в итогах проведенного тендера в системе Prozorro. 

Отмечается, что столица закупит семь трамваев "Электрон" за 301 млн грн, что 
эквивалентно стоимости 43 млн грн за единицу. Напомним, что это уже не первые трамваи 
"Электрон", которые закупает Киев. Ранее город приобрел несколько единиц подобных 
составов, которые курсируют по линии скоростного трамвая. Кроме Киева, трамваи 
"Электрон" также эксплуатируются во Львове. Как сообщалось, львовский "Электрон" будет 
продавать электробусы в Кувейт. Такое желание озвучил гендиректор компании J&N 
General Trading&Contracting Co шейх Джасем ас-Сабаха в ходе встречи с главой Львовской 
облгосадминистрации Олегом Синюткой и замминистра экономического развития и 
торговли Украины Михаилом Титарчуком в четверг, 6 апреля, во Львове. Титарчук 
пообещал инвестору поддержку в инвестировании в украинскую экономику, и особенно во 
Львовскую область. По словам шейха, Кувейт заинтересован инвестировать в развитие 
оздоровительного туризма, а также использование минеральных вод Львовского региона. 
По информации корпорации "Электрон", полностью низкопольный электробус "Электрон" 
модели Е19101, разработанный компанией в конце 2015 года, рассчитан для перевозку до 
100 пассажиров. В качестве привода используется ведущий мост со встроенным тяговым 
электродвигателем мощностью 230 кВт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам abcnews.com.ua 
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МЭРТ включил тракторы ХТЗ и ЮМЗ, комбайны ХМЗ в перечень  
бюджетной компенсации при их закупке 

02.06.2017 
МЭРТ утвердило перечень из 40 отечественных предприятий 

закупка агротехники которых, будет частично компенсироваться из 
госбюджета, и включил в него трактора ХТЗ, ЮМЗ и комбайны ХМЗ. 

Согласно обнародованному на сайте МЭРТ документу, в перечень предприятий, 
стоимость техники которых будет компенсироваться, вошли: ПАО "Харьковский 
тракторный завод" (ХТЗ), ГП "Южмаш" им.Макарова" (ЮМЗ), Хорольский механический 
завод, ЧАО "Завод "Фрегат", Лозовской кузнечно-механический завод (ЛКМЗ), Карловский 
машиностроительный завод (КМЗ), Херсонский машиностроительный завод (ХМЗ), ПАО 
"Бердянские жатки", ПАО "Эльворти". Данный перечень утвержден на заседании комиссии 
31 мая 2017 года, в нем указываются предприятия, вид техники и ее стоимость. Как 
сообщалось, аграрии, начиная с 2017 года, будут получать через банки частичную 
компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники в размере 20% ее стоимости при 
условии, что уровень локализации производства этой техники в Украине превышает 35%. В 
бюджете на 2017 год на указанную программу предусмотрено около 550 млн грн. В конце 
2012 года в Украине была отменена обязательная 50%-я локализация для сложной 
отечественной сельхозтехники. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Наймасштабніша у Східній Європі XXIХ Міжнародна  

агропромислова виставка "АГРО-2017" 
07.06.2017 

У столиці Україні в м. Києві проходить наймасштабніша в регіоні 
Східної Європи XXIХ Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2017». 
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. 

В офіційному відкритті взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, 
заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ 
Олександр Бакуменко та Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
Максим Мартинюк. Звертаючись до учасників виставки, Прем’єр-міністр підкреслив, що 
агросектор є потужним рушієм економіки України, але сьогодні пріоритет полягає у тому, 
щоб кожне аграрне підприємство здійснювало переробку та створювало конкурентний 
продукт. І агросектор треба розвивати на тільки в сфері забезпечення продовольчої 
безпеки, а й у комплексі питань залучення інвестицій, створення нових робочих місць та 
розвитку сільських територій. У рамках «АГРО-2017» свій інвестиційний і виробничий 
потенціал представляють всі області країни та найбільші українські та міжнародні 
виробники. Також відбудуться спеціалізовані виставки: ЕкспоАгроТех, Еквісвіт, 
Рослинництво і агрохімія, Animal’Ex, Агротранспорт і логістика, Agro Build-Expo, Hi-Tech 
Agro, Біопаливо, Organic, FishExpo та інші, з яких вперше пройде спеціалізована виставка 
«ECO HOUSE» та «Сучасний Фермер». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

Агро-2017: новий український комбайн  
не привезли 

07.06.2017 
У Києві 7 червня стартувала 29-а міжнародна агропромислова 

виставка "Агро-2017". Виставка об'єднала під своїм дахом 1500 учасників 
із 15 країн світу. Про це повідомляє ukrinform.ua 

На території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) провідні 
вітчизняні та іноземні виробники сільгосптехніки презентують свою продукцію впродовж 
4 днів: це переважно трактори, комбайни, сівалки, плуги та багато іншого. На 
довгоочікуваний зернозбиральний комбайн Skif-280 Superior від Херсонмашу сподівання не 
справдилися. Цього року на "Агро-2017" новий український комбайн не привезли. Як 
пояснили на стенді Херсонського машинобудівного заводу, машину не встигли підготувати. 
Презентувати Skif-280 обіцяють найближчим часом. Проте інші українські виробники 
сільгосптехніки привезли деякі новинки. Зокрема Дніпропетровський "Завод 
сільгоспмашин" презентував новий самопересувний очисник вороху – зерномет. А від 
Бердянського заводу сільгосптехніки "Альфа" на "Агро-2017" з-поміж усього іншого 
презентовано новий ріпаковий стіл "Скіф", розроблений на основі італійської гідросистеми. 
Компанія AgroLand привезла на цьогорічну виставку нові борони, плуги та сівалки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

В травні був побитий рекорд останніх десятиліть 
роботи ХТЗ з випуску деталей 

08.06.2017 
Голова Харківської ОДА Юлия Светличная відвідала Харківський 

тракторний завод (ХТЗ), який відновлює обсяги виробництва після 
торішнього простою, повідомляє прес-служба ХТЗ. 

Вона зазначила, що Олександр Ярославський, власник та інвестор Харківського 
тракторного заводу виконав усі зобов’язання по ХТЗ. “Завдяки підтримці Президента 
України та інвестору, ми змогли запустити легендарний завод ХТЗ. І можемо говорити з 
упевненістю, що є замовлення, буде робота, з упевненістю дивимося в майбутнє. Сьогодні 
на ХТЗ виконані всі зобов’язання інвестора, які він давав. Підприємство працює і 
розвивається. Завдяки роботі інвестора і менеджменту заводу, завдяки роботі всіх хто 
вкладає свою душу у виробництво тракторів – в результаті ми зможемо виконати будь-
який план”, – сказала у своєму виступі перед трудовим колективом та представниками ЗМІ 
Світлична. Глава Харківщини особисто ознайомилася з перебігом технологічного процесу 
на підприємстві, поспілкувалася з заводчанами та грамотами відзначила провідних 
співробітників підприємства. Генеральний директор заводу ХТЗ Андрій Коваль підкреслив, 
що в травні поточного року був побитий рекорд останніх десятиліть роботи заводу з 
випуску деталей. “На ХТЗ деталей виготовили більше, ніж на 14 млн.грн, – це ж теж обсяг 
валової продукції, обсяг реалізації та він прив’язаний до заробітної плати”, – сказав він. 
Коваль також розповів про логіку поточної стратегії підприємства. “Наші дії спрямовані на 
підвищення внутрішньої ефективності та оптимізацію бізнес-процесів. І рух є в усіх 
напрямках. Джерело ж потенційного підвищення рівня заробітної плати ми бачимо в тому, 
щоб більше продавати і дешевше робити нашу продукцію. З одного боку, те, що зараз був 
прийнятий указ, що компенсує покупцям техніки ХТЗ 20% від її вартості, дасть істотну 
надбавку продажу на ринку України. А з іншого, інвестиції в модернізацію дозволять 
знизити накладні витрати”, – повідомив гендиректор ХТЗ. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: ХТЗ отримав дозвіл на 
виробництво техніки військового призначення >>> 

За матеріалами uprom.info 
 

Українські машинобудівники об’єдналися  
в асоціацію Украгроінжінірінг 

12.06.2017 
В Україні створили асоціацію вітчизняних машинобудівників – 

громадський союз «Українська асоціація підприємств машинобудування та 
інжинірингу» (Украгроінжінірінг). 

Презентація асоціації відбулася під час виставки «АГРО-2017»: аграрна політика – 
успіх через партнерство». Асоціація  має трьох засновників: «Херсонський машинобудівний 
завод», «Велес-Агро ЛТД», «Всеукраїнський аграрний рада». «Більше двох десятків 
представників аграрних підприємств зацікавилися вступом в асоціацію. Її засновники 
переконані, що саме вітчизняне сільгоспмашинобудування повинна стати тим 
локомотивом, який значно посилить конкурентоспроможність вітчизняної аграрної 
галузі», – йдеться в повідомленні. За словами директора «Украгроінжінірінга» Віктора 
Погорєлова, асоціація створена для захисту інтересів не тільки машинобудівників, а й 
користувачів, сервісів і постачальників цієї техніки. «Асоціація консолідує виробників 
техніки, постачальників техніки, сервіси та споживачів цієї техніки. У кожного з них є свої 
потреби і інтереси. Але разом ми зможемо їх швидко і ефективно вирішити. Ось, наприклад, 
сьогодні держава виділяє 20% на відшкодування сільськогосподарської техніки. Ці гроші 
виділив Кабмін, але як вони розподіляються, хто їх отримує?», – повідомив Віктор 
Погорєлов. Його підтримує і один з ініціаторів створення асоціації генеральний директор 
групи компаній «Техноторг» Євген Березовський. Він переконаний, що така організація 
допоможе зміцнити позиції українських виробників, які сьогодні слабшають. «Частка 
продажів української техніки впала майже до нуля. Якщо ми з вами нічого не будемо 
робити, то підприємства перестануть існувати. Варіантів немає – потрібно об’єднатися і 
боротися. Ми хочемо створити інструменти для просування української техніки в країни 
СНД і Європи. Багато виробників вже виходять на закордонні ринки, але це все як пілотні 
проекти, які тільки дають розуміння, що попит є. Інше питання, що сьогоднішня ситуація на 
ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки який системна», – розповів він. Євген 
Березовський також запропонував конкретні дії в цьому напрямку. «Потрібно створити 
алгоритм постійного участі для виробників в зарубіжних виставках, розвивати систему 
просування української продукції за кордоном і домогтися участі держави у всіх цих 
процесах. Звичайно, будемо також відстоювати бізнес-моменти всіх членів асоціації, які 
виникають і ініціювати перед владою законодавчі і різні організаційні напрацювання для 
розвитку галузі. Наприклад, мова йде про введення мита на комплектуючі. Ви бачили 
скільки іноземних виробників представлені на «АГРО-2017». Але ви ж розумієте, якщо ви 
будете створювати техніку на їх рівні, то вам доведеться купувати комплектуючі за 
кордоном. Але вони сьогодні завезли їх безмитно, а вам доведеться це мито платити. Тому 
потрібно думати про підвищення конкурентоспроможності українського виробника. 
Асоціація в цьому плані допоможе», – вважає Євген Березовський. 
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Штутмана знову обрали головою Асоціації українських  
виробників сільгоспмашин «Украгромаш» 

22.06.2017 
Голову наглядових рад ПрАТ «Гідросила ГРУП» та ПрАТ «Ельворті 

ГРУП», члена президії Ради ФРУ Павла Штутмана переобрали головою 
Асоціації українських виробників сільгоспмашин «Украгромаш». 

«Я вдячний всім членам Асоціації підприємств-виробників техніки та обладнання 
для АПК «Украгромаш», які знову обрали мене головою Асоціації, за надану мені довіру. Я 
також вдячний народному депутату України, голові комітету ВР з питань промислової 
політики і підприємництва Віктору Галасюку, голові Ради Федерації роботодавців України 
Дмитру Олійнику, народному депутату України, виконавчому директору-заступнику глави 
Нацкомітету промислового розвитку України Анатолію Гіршфельду за те, що вони особисто 
взяли участь в роботі конференції. Сьогодні ми прийняли ряд суттєвих рішень і окреслили 
подальші напрямки роботи(…)», – написав у Facebook Павло Штутман. За його словами, 
сьогодні до складу Асоціації входить 43 підприємства сільгоспмашинобудування України, 
на яких працює 40 тисяч осіб. ««Харківський тракторний завод», завод «Південмаш», 
«Херсонський машинобудівний завод», «Уманьферммаш», компанія «Велес-Агро», а також 
заводи «Ельворті», «Гідросила» і багато інших, які своєю щоденною працею утримують і 
розвивають одну з найважливіших галузей промисловості. І я зроблю все можливе для 
розвитку сільгоспмашинобудування, для підвищення його конкурентоспроможності, а 
також для розвитку економіки України в цілому», – додав Штутман. Довідково: Асоціація 
підприємств-виробників техніки та обладнання для АПК «Украгромаш» створена у квітні 
2010 року з метою захисту і представництва законних інтересів українських виробників 
сільгоспмашинобудування. До складу асоціації входять 43 підприємства України, серед 
яких ПАТ«Харківський тракторний завод», ДП«Південний машинобудівний завод ім. О. М. 
Макарова», ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», ПраТ «Ельворті», ТОВ «Велес-Агро», 
ПрАТ «Гідросила» та ін. «Украгромаш» також є одним із засновників Міжнародної 
агропромислової виставки «Agroexpo». 
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Статистика производства легковых автомобилей 
в мае 2017 г. 

07.06.2017 
Производство легковых автомобилей в мае 2017 года, по 

предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло на 40% 
по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 662 ед. 

При этом, впервые с начала года они производились не только ЧАО "Еврокар", но и 
Запорожским автозаводом (ЗАЗ). В частности, ЗАЗ выпустил 94 легковых авто (в мае 
прошлого года завод не произвел ни одного транспортного средства), "Еврокар" нарастил 
их выпуск на 20% по сравнению с маем-2016 - до 568 ед. Кроме того, ЗАЗ в мае выпустил 10 
коммерческих авто и три автобуса. С учетом этих показателей производство легковых 
автомобилей в Украине в январе-мае выросло на 82,7% к аналогичному периоду 2016 года - 
до 2353 ед., в том числе "Еврокар" нарастил производство на 76% - до 2259 ед., а ЗАЗ 
увеличил с 4 ед. до 94 ед. По итогам этого периода в целом ЗАЗ выпустил 267 
автотранспортных средств против 4 легковых авто за тот же период прошлого года. В то же 
время продолжает простаивать легковое автопроизводство в корпорации "Богдан". Как 
информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам пяти месяцев вновь 
продемонстрировало производство автобусов: их выпущено 270 ед. против 48 ед. за тот же 
период 2016 года. В том числе 131 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" ( в том 
числе 31 – в мае), 35 ед. – Часовоярским автобусным заводом (три в апреле), 57 ед. – 
Черниговским автозаводом корпорации "Эталон" (13 ед), 10 - ЗАЗом, 37 ед. – корпорацией 
"Богдан" (в мае – ни одного). За тот же период 2016-го года 10 автобусов выпустил "Богдан" 
и 39 – Черкасский автобус. При этом в мае выпущено 50 автобусов против 37 в мае 2016 
года и 51 – в апреле текущего. Ассоциация вновь напоминает, что статистику по грузовым 
автомобилям "по неизвестным причинам" не предоставляет их единственный 
производитель – ПАО "АвтоКрАЗ", а коммерческих авто в январе-мае выпущено 163 ед., 
которые выпущены ЗАЗом (за тот же период прошлого года произведено 331 грузовых и 
коммерческих авто, в том числе 330- "АвтоКрАзом"). Отметим, в 2016 г. производство 
легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 
тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 
3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов 
снизился на 64,2% - до 321 ед. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Группа «КрАЗ» отработала на «SIA-АвтоТехСервис-2017»  

с хорошими результатами 
08.06.2017 

В Киеве завершила работу единственная в Украине B2B выставка для 
рынка автосервиса и послепродажного обслуживания с исключительно 
профессиональной аудиторией «SIA/АвтоТехСервис 2017». 

На ней были представлены запасные части к легковым и грузовым автомобилям, а 
также оборудование для проведения сервисного обслуживания. Среди отечественных и 
зарубежных участников выставки - предприятия группы «КрАЗ», во главе с Кременчугским 
автозаводом, производители запасных частей к различно грузовой технике. «КрАЗ», 
Полтавский автоагрегатный завод, Каменец-Подольскавтоагрегат, Мариупольский 
авторадиаторный завод, Токмакский кузнечно-штамповочный завод и Херсонский завод 
карданных валов, участвовавший в выставке впервые, отмечают позитивные результаты 
участия в данном мероприятии. В частности, для Херсонского завода дебют был 
ознаменован наработкой конкретных партнеров по закупкам реактивных штанг, 
карданных валов и прочей продукцией, производимой предприятием. ПААЗ же, среди 
других заводов группы «КрАЗ», имел больше наработок, учитывая производство 
универсальной тормозной аппаратуры для разной грузовой техники.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Группы «КрАЗ» 
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

 
АИС в Кременчуге запустила в производство вторую  

модель грузовика на шасси МАЗ 
08.06.2017 

Завод "Авто-Холдинг" (Кременчуг), входящий в состав Группы 
компаний АИС, начал серийное производство сельскохозяйственного 
самосвала КрАСЗ-M43BC0 на шасси белорусского МАЗ-4381N2. 

Как отмечается в пресс-релизе АИС в четверг, самосвал КрАСЗ на базе МАЗ имеет 
одни из самых лучших эксплуатационных характеристик в сегменте среднетоннажных 
автомобилей. Грузоподъемность автомобиля 5,3 тонны, объем грузового отсека – 11,4 
куб.м., высота борта 120 см. КрАСЗ M43BC0 - двухосный автомобиль-самосвал с 
металлическим кузовом и трехсторонним свалом, опрокидываемым при помощи 
гидравлического механизма. Автомобиль предназначен для перевозки и механической 
разгрузки различных насыпных и навалочных строительных и других сыпучих грузов 
хозяйственного назначения по различным дорогам. Стоимость автомобиля с дизельным 
двигателем ММЗ – 1,062 млн грн, с дизельным двигателем ЯМЗ – 1,197 млн грн. Как 
уточнил директор по маркетингу ГК "АИС" Сергей Боровик, производство грузовых 
автомобилей было начато в рамках подписанного в марте текущего года соглашения о 
сотрудничестве между МАЗ и ГК "АИС". "В рамках сотрудничества была достигнута 
договоренность о старте производства различных видов специальной техники на базе 
автомобилей МАЗ 4371/81 "Зубренок". В ближайших планах расширение ассортимента за 
счет термических и промтоварных фургонов, бортовых автомобилей, мусоровозов, 
авторемонтных мастерских", - сообщил С.Боровик. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: АИС поставит компании «Хлебные 
Инвестиции Украины» автомобили OPEL >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 
Корпорация Богдан выиграла тендер на  

поставку троллейбусов Киеву 
06.06.2017 

Богдан Моторс выиграла тендер, объявленный КП Киевпастранс на 
поставку 60 одиночных и 20 сочлененных низкопольных троллейбусов. 
Соответствующая информация размещена в системе ProZorro. 

В лоте на закупку 60 троллейбусов длиной не менее 11,9 м с низким полом 
конкурентами АК Богдан Моторс были компании ООО МАЗтранссервис и ООО СП Яникс. 
При ожидаемой цене закупки в 318 млн грн, Богдан предложил цену в 308,82 млн грн, 
которая оказалась самой низкой (МАЗтранссервис - 318 млн грн, Яникс - 308,88 млн грн). В 
лоте на закупку 20 троллейбусов длиной не менее 18,5 м с низким полом конкурентом 
Богдана стал МАЗтранссервис. При ожидаемой цене закупки в 192 млн грн, предложение 
Богдана составило 191,04 млн грн, конкурента - 191,9 млн грн. Поставка транспорта 
ожидается до конца 2017 г. Ключевым бенифициаром корпорации Богдан является Олег 
Гладковский, бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко, заместитель 
секретаря СНБОУ. Напомним, ранее сообщалось, что КП Киевпастранс объявило повторный 
тендер на закупку 40 низкопольных трамваев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Тендер на поставку Киеву еще 100 автобусов вновь  
выиграл белорусский МАЗ 

13.06.2017 
ООО "МАЗтранссервис", официальный дилер Минского 

автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) признан победителем торгов на 
поставку Киеву 100 низкопольных городских автобусов на общую сумму 
528,79 млн грн (с НДС). 

Согласно результатам аукциона, "МАЗтрансервис" поставит "Киевпастрансу" до 
конца текущего года 70 ед. автобусов длиной 12 м на 323,832 млн грн (при ожидаемой цене 
до 329 млн грн) и 30 ед. сочлененных автобусов длиной 18,5 м за 204,95 млн грн 
(ожидаемая цена – до 206 млн грн). По первому лоту в аукционе также участвовал завод 
автокомпании "Богдан Моторс", первоначально предложивший автобусы за 327,32 млн грн 
("МАЗтранссервис" – за 328,797 млн грн) и снизивший цену в процессе аукциона до 324,03 
млн грн. По второму лоту в торгах участвовала компания "Авто-Регион", также 
предлагавшая автобусы МАЗ за 205,47 млн грн и не снизившая цену в ходе аукциона. Как 
сообщалось, аукцион по закупке автобусов должен был состояться 19 мая, однако компания 
"СТГ Инженеринг" (автобусы ЛАЗ) оспаривала свой недопуск к аукциону, но ее жалобы не 
были удовлетворены. Осенью прошлого года "МАЗтрансервис" выиграл аналогичный 
тендер на поставку Киеву 100 автобусов (также 70 ед. 12-метровых и 30 ед. сочлененных), 
предложив технику за 474 млн грн, при этом конкурентами по обоим лотам были те же 
компании. В свою очередь корпорация "Богдан", неоднократно поставлявшая Киеву 
троллейбусы, недавно выиграла торги на поставку еще 80 низкопольных троллейбусов.  

 

Читать полностью >>>  
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Партнер Порошенка продав Херсону  
тролейбусів на 20 мільйонів 

16.06.2017 
МКП «Херсонелектротранс» за результатами тендеру замовило 

ДочП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» тролейбусів 
на 19,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До жовтня поставлять 4 низькопідлогових тролейбуси Богдан Т70117 по 4,95 млн 
грн. Вони будуть випущені у 2017 році та пристосовані для пасажирів з обмеженими 
можливостями. Гарантійний строк становить два роки або 100 тис км пробігу. У листопаді 
2016 року КП «Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» замовило заводу цю 
модель на 8% дешевше – по 4,58 млн грн. У жовтні 2016 року ціна таких тролейбусів для КП 
«Полтаваелектроавтотранс» склала 4,90 млн грн. Ціна нинішньої угоди на відсоток нижча 
від очікуваної вартості закупівлі в 20,00 млн грн. Єдиним допущеним конкурентом було 
ТОВ «Укрпастех» Романа і Павла Шевченків із такими ж тролейбусами та з ціною, що 
дорівнювала очікуваній сумі. Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час 
аукціону. Натомість ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» із тролейбусами 
ЛАЗ Е183А1 не допустили до торгів через відсутність підписаного проекту договору і копії 
діючого сертифікату на всі пропоновані тролейбуси. Також замовник мав претензії до 
показника «Пуск тролейбуса на хід на ухилі», гарантійного строку, аналогічного договору. 
ТОВ «Торговий дім «Літан» просило зняти обмеження щодо тільки незалежної передньої 
осі та гідростанції з приводом виключно від асинхронного двигуна, а також вимагати 
сертифікат при поставці, а не у складі пропозиції. Проте комунальники заявили, що вказана 
конструкція має ряд переваг, а сертифікат потрібен для документального підтвердження 
відповідності технічним вимогам. Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро 
Порошенко, а тепер - його бізнес-партнеру О.Гладковському, першому замсекретаря РНБОУ. 
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«Чернігівський автозавод» поставить п’ять нових 
тролейбусів до Чернігова 

22.06.2017 
У тендері на поставку п’яти нових тролейбусів був визначений новий 

переможець. Їм став виробник «Чернігівський автозавод». Передає 
Національний промисловий портал, з посиланням на traffic.od.ua 

Раніше повідомлялося, що за результатами тендеру тролейбуси до Чернігова мала 
поставляти компанія ЛАЗ, яку представляла компанія «СТГ Инжиниринг» (що на разі керує 
заводом ЛАЗ). Проте, на засіданні комітету комунального підприємства «Чернігівське 
тролейбусне управління» пропозиція компанії «СТГ Инжиниринг» була відхилена через 
відмову заключення договору самою ж компанією. У проведеному тендері «Чернігівський 
автозавод» зайняв друге місце з ціною у 19.745 мільйонів гривень з тролейбусом моделі 
Еталон-T-121.10 «Барвінок». Третє місце посів “СП Яникс” з тролейбусами БКМ-321 и ціною 
22,45 мільйонів гривень. Виходячи з того, що з компанією «СТГ Инжинниринг» договір 
підписати не вдалося, переможцем тендеру автоматично стала пропозиція що зайняла 
друге місце у тендері. Нею і стала пропозиція «Чернігівського автозаводу» на 19.745 
мільйонів гривень. Тобто за один тролейбус місто віддасть 3,94 мільйони гривень.  

 

Читати повністю >>> 
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 
 

Новий завод Skoda в Україні: в Кабміні  
розкрили деталі переговорів 

09.06.2017 
Україна та  Чеська республіка ведуть переговори щодо будівництва в 

нашій країні нового заводу Skoda. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе.  

Під час пленарного засідання Українсько-Чеської міжурядової комісії з питань 
економічного, промислового і науково-технічного співробітництва вона повідомила, що 
сторони ведуть конструктивний діалог із приводу спільного складання автомобілів Шкода 
на українській території. Крім того, вже ратифіковано договір про науково-технічне 
співробітництво між країнами. Нагадаємо, інформація про новий завод Skoda в Україні 
вперше прозвучала на зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з головою 
правління чеської компанії Бернгардом Майєром. Прем’єр пообіцяв інвесторам сприяння 
Кабміну і податкові пільги. Керівники Skoda називають Україну одним із перспективних 
майданчиків для будівництва нового підприємства. Остаточне рішення щодо нового заводу 
пообіцяли ухвалити до липня. Автомобілі Skoda в Україні, як відомо, виробляють з 2002 
року на підприємстві «Єврокар» в Соломоновому (Закарпатська область).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами autocentre.ua 

 
 СПЕЦТЕХНІКА 

 
Арабська компанія NAFFCO відкриє в Чернігові завод з  

виробництва протипожежного обладнання 
08.06.2017 

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між трьома сторонами: 
Чернігівською ОДА, Чернігівською міськрадою та компанією 
NationalFireFightingManufacturingFZCO  (NAFFCO).  

Документ підписав Генеральний представник компанії NAFFCO в Україні Абед Алуан. 
Відповідно до положень Меморандуму, арабська компанія як інвестор має намір відкрити в 
Чернігові завод з виробництва протипожежного обладнання. Продукція цього заводу 
вироблятиметься під торгівельною маркою NAFFCO, але маркуватиметься як «Зроблено в 
Україні». Чернігівська міськрада та ОДА в рамках чинного законодавства України 
сприятимуть організації нового виробництва з іноземними інвестиціями на території 
обласного центру. Сторони зобов’язалися діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення 
поставлених цілей на основі принципів прозорості, відкритості, законності, рівноправності, 
партнерства, взаємодопомоги та урахування взаємних інтересів один одного. На даний час 
обсяг інвестицій не відомий, але за словами генерального представника компанії NAFFCO – 
Абеда Алуана та менеджера заводу з виготовлення пожежних помп – Юсуфа Абу Хадхоуда 
для старту планується інвестувати приблизно від 1,5 млн до 3 млн доларів США. «Це дуже 
важливо для розвитку нашого міста, – сказав Владислав Атрошенко. – У нас велися 
перемовини з представниками арабської фірми й вони зрозуміли, що тут владі не потрібно 
нічого дарувати або виконувати якісь спеціальні умови. Ми їх із задоволенням підтримаємо 
у виробничих питаннях та питаннях облаштування. Де саме буде розміщений новий завод, 
поки невідомо. Обирати місце – право інвестора. Ми пропонували декілька варіантів, у тому 
числі й на території технопарку “Хімволокно”». … 

Читати повністю >>> 

За матеріалами uprom.info 
 

Пожежники Ляшка намагалися через суд позбавитися штрафів  
за невиконання контракту на 370 млн 

13.06.2017 
Суд відмовився визнати недійсними пункти угоди Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та ТОВ «Промислова компанія 
«Пожмашина» щодо відповідальності фірми за зрив поставок техніки на 
загальну суму 369,50 млн грн. 

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва, повідомляє nashigroshi.org В 
серпні 2016 р. ДСНС та «Пожмашина» за результатами тендеру уклали на постачання 98 
пожежних автоцистерн, сума угоди склала близько 370 млн грн. В квітні цього року 
«Пожмашина» звернулася з позовом до суду, вимагаючи визнати недійним низку пунктів 
угоди щодо відповідальності постачальника за порушення умов договору. Фірма вимагала 
скасувати, що за порушення якості продукції фірма повинна сплатити штраф в розмірі 20% 
вартості цієї продукції. Також фірма вимагала скасувати пункт договору, який передбачав, 
що за несвоєчасне постачання автоцистерн постачальник повинен сплатити повну вартість 
з урахуванням інфляції, а також пеню. «ПК «Пожмашина» посилалася на ст. 61 Конституції, 
що ніхто не може бути двічі притягнутий за до юридичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення. Також фірма стверджувала, що вказані пункти угоди з 
ДСНС суперечать Цивільному кодексу (ЦК). Суд не встановив порушення Конституції і ЦК 
спірними пунктами угоди. Крім того, суддя заявив, що фірма мала право скласти протокол 
розбіжностей, але не скористалася ним. Суд вирішив, що підписавши договір, «ПК 
«Пожмашина» погодилася з його умовами, а тому позов відхилив. «ПК «Пожмашина» 
зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». 
Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» члена «Радикальної партії» Олега Борща. 
Але реальним власником підприємства ЗМІ називають товариша та кума Борща – Олега 
Авер’янова, який очолює Чернігівський осередок «Радикальної партії». В 2015 р. Авер’янов 
займав посаду голови ДСНС, але покинув її після скандалу з закупівлею пожежних машин на 
92 млн грн. В кінці 2015 р. фракція «Радикальної партії» відмовлялась голосувати за 
«корупційний бюджет», аж доки до нього не включили 400 мільйонів на закупівлю 
пожежної техніки, які потім отримала «Пожмашина». Договір між ДСНС та  «Пожмашиною» 
передбачав, що всю продукцію фірма повинна поставити до 1 квітня 2017 року.  

Читать полностью >>>  

По материалам nashigroshi.org 
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Гендиректором ООО "Скания Украина" с августа станет глава 

подразделения Scania в РФ и Центральной Азии 
15.06.2017  

Генеральным директором ООО "Скания Украина" с 1 августа 2017 г. 
назначен Хокан Йюде, который в настоящее время возглавляет 
подразделение розничных операций Scania в России и Центральной Азии. 

Он также занимает пост гендиректора крупнейшего дилерского центра Scania в 
России "Скания Сервис". Согласно информации от "Скания Украина", на посту гендиректора 
"Скания Украина" он сменит Войцеха Ровиньски, который с 1 августа назначен 
генеральным директором "Скания Русь" в РФ. Х.Йюде, 1973 г.р., в компании Scania работает 
с 1997 г. после окончания Стокгольмского университета, где получил степень MBA. В 
течение 19 лет он работал на различных руководящих должностях в центральном офисе 
Scania в Швеции и за рубежом в сфере маркетинга, продаж и сервиса. "Я внимательно слежу 
за деятельностью "Скания Украина" с начала ее основания. Мы продолжим укреплять 
позиции Scania как лидера и поставщика высококачественных коммерческих автомобилей 
и услуг с целью повышение рентабельности бизнеса клиентов с помощью дилерской сети, 
которая в Украине одна из лучших среди производителей грузовиков", - цитирует пресс-
служба Х.Йюде. Дистрибьюторская компания "Скания Украина" работает на украинском 
рынке с 1998 года (до этого с 1993 года существовало представительство). Располагает 9 
сервисными центрами (в том числе двумя собственными в Киеве и Львовской области). 
Чистый доход компании в 2015 году вырос на 49% к 2014 году, до 342,78 млн грн, чистая 
прибыль составила 60,5 млн грн. Шведская Scania работает в сегменте тяжелых грузовиков 
(грузоподъемность более 16 тонн), а также городских и туристических автобусов. Сеть 
компании насчитывает 1,6 тыс. сервисных станций в 100 странах мира. Производственные 
площадки компании расположены в Европе, Южной Америке и Азии.  

 

Читать полностью >>>  
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Две компании "ВиДи Групп" подали заявку на финансовую  
реструктуризацию долга перед Ощадбанком 

22.06.2017 
ООО "ВиДи Автосити" и ООО "ВиДи Автосити Кольцевая" (оба 

Киевская обл.) подали заявку на реструктуризацию обязательств перед 
Ощадбанком в рамках процедуры, определенной законом "О 
финансовой реструктуризации". 

Как сообщается на веб-сайте административного секретариата, который курирует 
систему финансовой реструктуризации, первое собрание привлеченных кредиторов 
назначено на 29 июня. В сообщении отсутствует информация об объеме обязательств. Срок 
наложения моратория на имущество заемщика и завершение процедуры реструктуризации 
установлены до 13 сентября 2017 года. На веб-сайте секретариата также приводится 
список 51 связанного с кредитором юрлица. Как сообщалось, принятый парламентом 14 
июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие 
восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом 
финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их 
хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного 
урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как 
координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой 
реструктуризации. Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному 
представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического 
развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей 
объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, 
экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета. 
"ВиДи Груп" основана в 1994 году Виталием Джуринским. Основные направления 
деятельности - автомобильный бизнес и автологистика, страхование и финансовые услуги, 
девелопмент. "ВиДи АвтоСити" - объединение дилерских центров в рамках автомобильных 
городков в Киеве ("ВиДи АвтоСити Кольцевая" и "ВиДи АвтоСити Борисполь") и Одессе 
("ВиДи АвтоСити Одесса") общей площадью 50 тыс. кв.м.  

 

Читать полностью >>>  
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Акционеры холдинга "Астарты" отказались от  
распределения прибыли за 2016г 

29.05.2017 
Собрание акционеров "Астарты" отказалось от выплаты дивидендов, 

направив всю чистую прибыль за 2016 год в размере EUR82,653 млн в 
нераспределенную прибыль. 

Собрание также одобрило продолжение программы выкупа акций в объеме до 10% 
оплаченного акционерного капитала по цене PLN125 за акцию. Компания "Астарта" - 
вертикально интегрированный агропромхолдинг, осуществляющий деятельность в 
Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, 
Черкасской и Харьковской обл. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства 
с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в 
эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский 
перерабатывающий завод"). Холдинг по итогам 2016 года, согласно предварительным 
данным, увеличил показатель EBITDA на 14,5% - до EUR150 млн, его консолидированная 
выручка выросла на 17,5% - до EUR369 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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Мрия и IFC согласовали условия  

реструктуризации долга 
30.05.2017 

Агрохолдинг «Мрия» и Международная финансовая корпорация (IFC) 
достигли соглашения касательно условий реструктуризации задолженности 
компании перед IFC. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга. 

Обе стороны согласовали разделение долга на обеспеченную и необеспеченную 
части, а также условия реструктуризации обеспеченной части долга. Необеспеченный долг 
агрохолдинга перед IFC будет реструктуризирован на общих для всех необеспеченных 
кредиторов условиях. Соглашение подлежит документальному оформлению, и стороны 
ожидают завершить эту процедуру в ближайшее время. Договоренность, достигнутая с IFC, 
завершает процесс согласования условий реструктуризации долга с обеспеченными 
кредиторами «Мрии», и теперь компания сможет начать реструктуризацию 
необеспеченного долга практически на тех же условиях, которые были согласованы осенью 
2016 г. «Поддержка со стороны IFC очень важна и для «Мрии», и для всего процесса 
реструктуризации, а договоренность, достигнутая между нами, является важной для 
Украины. Мы благодарны IFC за конструктивный диалог и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество», — сообщил финансовый директор грохолдинга Тон Хулс. Напомним, что 
«Мрия» восстановила контроль над автотранспортным предприятием в пгт Козова 
Тернопольской области. Также «Мрие» были возвращены корпоративные права 10 
юридических лиц и их земельные активы в размеры 5 тыс. га.  

 

Читать полностью >>>  
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Кернел Веревского завершил сделку по покупке  
100% компании УАИ 

12.06.2017 
Агрохолдинг Кернел закрыл сделку по приобретению 

оставшейся 7,9% доли компании Украинские аграрные инвестиции, в 
результате чего стал собственников 100% УАИ.  

Напомним, в начале июня 2017 г. Кернел закрыл сделку по приобретению 92,1% 
доли компании Украинские аграрные инвестиции, которые управляют более чем 190 тыс. 
га арендованных сельхозугодий и зернохранилищ объемом 200 тыс. т. Кернел объявил, что 
рассчитывает завершить приобретение оставшихся 7,9% до 1 июля этого года. Сообщалось, 
что Кернел выплатит $155 млн наличными за 100%-ную долю в бизнесе, которая имеет 
положительный чистый оборотный капитал за вычетом чистого долга более $30 млн. 
Компания УАИ занимается производством сельхозпродукции. В структуру холдинга входит 
свыше 70 хозяйств в северной и западной Украине. Земельный банк оценивается в 260 тыс. 
га. Отметим, агрохолдинг «Кернел» за 9 мес. 2017 финансового года (ФГ) увеличил доход 
на $52,63 млн до $1,66 млрд. Об этом сообщается в отчете компании. Согласно отчету, доход 
компании за ІІІ квартал 2017 ФГ вырос на $7,83 млн и составил $615,01 млн по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 ФГ - $607,18 млн. Отмечается, что чистая прибыль компании 
за третий квартал 2017 ФГ снизилась до $33,4 млн, а за 9 месяцев 2017 ФГ - до $194,7 млн. 
«В третьем квартале 2017 ФГ EBITDA уменьшилась на 18,8% до $80,8 млн, что отражает 
снижение объемов продаж и усиление конкуренции в ключевых компаниях», - отмечается в 
отчете. Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. С 
2007 г. акции компании торгуются на WSE. Кернел завершила 2016 финансовый г. с чистой 
прибылью $225,2 млн - в 2,1 раза больше, чем в 2015-м. Земельный банк компании Кернел 
до заключения сделки составлял около 390 тыс. га. Андрею Веревскому принадлежит около 
39% акций, еще 5% владеет Виталий Хомутынник.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі 24,36 млн грн. 
дивідендів за 2016 р. 

14.06.2017 
ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі дивіденди в розмірі 24,36 млн 

грн за результатами діяльності підприємства в 2016 році. Про це повідомляє 
прес-служба компанії. 

Сума дивідендів в розмірі 24,36 млн грн була нарахована відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 (№ 120) та наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства від 12.04.2017 (№211), згідно з яким підприємство до 1 липня 2017 року 
має сплатити державі 50% від чистого прибутку, отриманого за 2016 рік. Нагадаємо, за 
підсумками 2016 року дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 2,1 млрд грн, прибуток до 
оподаткування - 410,0 млн грн. Після нарахування резерву сумнівних боргів та податку на 
прибуток, чистий прибуток Товариства склав 48,7 млн грн. Виконання фінансового плану 
підприємства становить 101%. Протягом 2016 року ПАТ «Аграрний фонд» було реалізовано 
269,9 тис. тонн зерна та 246,2 тис. тонн борошна. Таким чином, частка ПАТ «Аграрний 
фонд» на ринку борошна зросла до 12,2%. Реалізація борошна відбувалася як оптовими, так 
і роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних мережах під власною торгівель маркою. 
Також в минулому році Товариство почало реалізацію фасованої гречки, вівсяних 
пластівців та суміші пластівців під власною ТМ. В 2016 році ПАТ «Аграрний фонд» було 
сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 667,3 млн грн, тому числі 
дивіденди - 116 млн грн. Відзначимо, ПАТ «Аграрний фонд» під час форвардної програми 
2017 року вже надав фінансування агровиробникам на 1,6 млрд грн. Про це директор 
департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ «Аграрний фонд» Юрій Меленчук розповів 
в інтерв'ю Latifundist.com. «За результатами форвардної програми 2017 року 
законтрактовано близько 650 тис. тонн зернових і проавансовано аграріїв на суму в 1,6 
млрд грн», - зазначив Юрій Меленчук.  

 

 
 
«В рамках весняного форварду плануємо закупити 960 тис. тонн зернових. З них 700 

тис. тонн - пшениця продовольча 2-го та 3-го класу, 200 тис. тонн - кукурудза, 50 тис. тонн - 
жито, близько 10 тис. тонн - гречка», - додав керівник департаменту. Юрій Меленчук також 
зазначив, що з кукурудзою Аграрний фонд лише починає працювати: «Кукурудза для нас 
новий продукт. Ми почали її закуповувати лише з 2017 року. Аграрний фонд зацікавлений в 
кукурудзі, тому що ця культура користується великим попитом на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. Крім того, Аграрний фонд також розглядає можливість в перспективі 
виробляти кукурудзяне борошно». Він також додав, що форвардна програма ще не 
завершилась і контракти будуть укладатись доти, доки будуть надходити пропозиції від 
аграріїв: «ПАТ «Аграрний фонд» продовжуватиме форвардну програму, доки будуть 
замовлення і необхідність підтримувати малі та середні агропідприємства». Планується, що 
загальний об'єм інвестицій від ПАТ «Аграрний фонд» в 2017 році має скласти близько 2 
млрд грн. В 2016 році ПАТ «Аграрний фонд» профінансував агровиробників на 1,5 млрд грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Аграрний фонд» 
 

ИМК впервые выплатит  
дивиденды 

14.06.2017 
ИMК планирует выплатить дивиденды за 2016 г., размер которых будет 

определен в сентябре текущего года. Об этом заявил генеральный директор 
компании ИМК Алекс Лисситса. 

«Дивидендная политика предполагает выплату до 10% из чистой прибыли группы. 
Окончательное решение по дивидендам за 2016 г. будет принято в сентябре 2017 г.», - 
сказал глава компании. Он добавил, что выплата дивидендов стала возможна благодаря 
договоренности с кредиторами. «Мы сократили долг и процентную ставку. Компания 
является финансово устойчивой и сейчас хорошее время для выплаты дивидендов», - 
сказал Лисситса, подчеркнув, что в следующем году ИМК хочет еще больше увеличить 
дивиденды. В сообщении биржи сказано, что ранее компания не выплачивала дивиденды. 
Отметим, ИМК в 2017 г. планирует увеличить земельный банк на 20 тыс. га пахотной 
площади, на что потратит $16 млн. В целом, капитальные затраты ИМК в течение 2017 г. с 
учетом указанной суммы составят $20 млн. Как уточняется, на такие затраты компания 
должна будет получить согласие кредитора - Международной финансовой корпорации. 
«Мы уже подали заявку и ожидаем утверждения в июне. Сделка должна состояться в 
декабре 2017 г.», - сказал Алекс Лисситса. Он добавил, что в 2019-20 гг. ИМК продолжит 
наращивать земельный банк. За этот период планируется его увеличить еще на 50 тыс. га, 
до 206,6 тыс. га. ИМК является интегрированной сельскохозяйственной компанией в 
Украине. Направления деятельности: производство сельскохозяйственных культур 
(кукуруза, пшеница, подсолнечник, соя, картофель); хранение сельскохозяйственных 
культур; производство молока. ИМК обрабатывает 136,6 тыс. га земли, расположенных в 
Полтавской, Черниговской и Сумской обл. Украины. В мае 2011 г. состоялось размещение 
акций ИМК на Варшавской фондовой бирже. 

 

Читать полностью >>>  
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МФК выделила "Нибулону" (Украина)  
$100 млн кредита 

15.06.2017 
Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) выделила 100 

млн долларов кредита одному из крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Украины компании "Нибулон" (Николаев). 

В четверг состоялось торжественное подписание договора между представителями 
компаний на открытии перегрузочного терминала для зерновых "Нибулона" в селе 
Беленькое Запорожского района Запорожской обл. По данным пресс-службы "Нибулона", на 
кредитные деньги компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект 
по развитию инфраструктуры речных перевозок и завершить реконструкцию собственного 
судостроительно-судоремонтного завода в Николаеве. Как сообщалось, 15 июня компания 
"Нибулон" запустила перегрузочный терминал для зерновых за 0,5 млрд гривен в 
Запорожской области. В мае МФК решила выделить "Нибулону" до 90 млн долларов 
кредита. "Нибулон" намерен построить по одному элеваторному комплексу в Запорожской 
и Херсонской областях до июля за средства ЕИБ. Европейский инвестиционный банк 
принял решение выделить компании "Нибулон" 71 млн евро на развитие и модернизацию 
логистической инфраструктуры. "Нибулон" увеличил экспорт зерна на 14%, или на 572 
тыс. тонн до 4,66 млн тонн в 2015/2016 маркетинговом году (июль 2015 - июнь 2016) по 
сравнению с предыдущим периодом. "Нибулон" является крупным производителем и 
экспортером сельскохозяйственной продукции и стивидорной компанией.  

 

Читать полностью >>>  
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 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 
СБУ попередила відчуження п’яти тисяч гектарів землі у 

державного аграрного коледжу на Харківщині 
09.06.2017 

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною 
прокуратурою попередили незаконне відчуження чиновниками майже п’яти 
тисяч гектарів землі державного аграрного коледжу на Харківщині. 

Правоохоронці встановили, що при переоформленні документів на землю 
представниками Липковатівського агроколеджу керівництво обласного Держгеокадастру 
внесло до електронних баз даних завідомо неправдиві дані про власників угідь. За змовою з 
однією з районних райдержадміністрацій новими власниками майже п’яти тисяч гектарів 
особливо цінних земель сільськогосподарського призначення були зареєстровані майже 
шістсот приватних осіб, більшість з яких не має постійного місця проживання. Під час 
обшуків в обласному управлінні Держгеокадастру, районній держадміністрації, приватного 
нотаріуса, який засвідчив протиправну оборудку, та інших фігурантів справи співробітники 
спецслужби вилучили документацію, яка доводить фальсифікацію зловмисниками в 
електронних системах даних щодо прав на власність земель коледжу. Триває досудове 
розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 
Кримінального кодексу України.  

 

Читати повністю >>> 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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Прес-конференція: «Влада проти селян і фермерів. Боротьба двох земельних проектів: 
провладного і альтернативного від Корнацького» 

 
23.06.2017 

Народний депутат України (фракція БПП), член Комітету з 
питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ  Аркадій 
Корнацький презентував свій законопроект 5535-1 «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення», акцентував  принципові 
відмінності зареєстрованих у ВР проектів та представив нову 
можливу модель формування ринку землі.  

 
«Закон "Про обіг землі сільськогосподарського призначення" має стати не 

тільки основою для вибудовування якісно нової аграрної і сільської політики, ланкою, 
що зв'яже село і агробізнес, а головне - стати Земельною Конституцією України, 
гарантом національних земельних інтересів і, відповідно, національної безпеки 
України», - наголосив народний депутат. 
 
Презентуючи законопроект 5535-1, Корнацький вказав основні правові засади: 

 ніяких “державних” сільгоспземель нема й не може бути, всі землі - народні, 
сільгоспземлі - селянські. З моменту вступу Закону "Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення" у дію, у органів влади щодо 
неприватизованих ("державних") сільгоспземель залишається одне-єдине 
повноваження - розпайювати їх, протягом року передати у власність селян. 
Державна влада не повинна мати жодних повноважень із продажу землі!  

 закон “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” регламентує виключно 
обіг тих сільгоспземель, на які наразі поширюється мораторій – це селянські пайові 
сільгоспземлі, селянські землі колективної власності, та неприватизовані на даний 
час (так звані державні) сільгоспземлі, які мають бути розпайовані між селянами  

 обіг сільгоспземель регламентується не відповідно до інтересів земельної мафії 
"усім чинним законодавством", а виключно Конституцією, Цивільним Кодексом і 
Законом “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”  

 іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи не мають права набувати 
сільгоспземлю у власність, таке право мають виключно українські 
сільгоспвиробники, в тому числі селяни 

 будь-які акти органів влади, що порушують права землевласників, не породжують 
правових наслідків - зараз чиновництво масово займається земельним рейдерством 
із використанням службових повноважень  

 особи, що здійснюють реєстрацію правочинів із відчуження сільгоспземлі, 
зобов'язані контролювати законність правочину. У разі, якщо внаслідок правочину 
селянину-продавцю спричинено матеріальну шкоду, реєстратор несе перед 
землевласником матеріальну відповідальність у повному обсягу 

 до земель колективної власності відносяться усі несільськогосподарські угіддя у 
межах землеволодінь приватизованих сільгосппідприємств: землі під польовими 
дорогами усіх видів, лісосмугами, іншими багаторічними насадженнями,  
господарськими водоймами й гідротехнічними спорудами, токами, бригадами, 
польовими станами, фермами, будівлями й спорудами тощо. Розподіл цих земель 
відбувається за згодою власників земельних часток (паїв)  

 переважне право на придбання сільгоспземлі у разі ії відчуження мають:близькі 
родичі продавця; власник суміжної земельної ділянки; орендар землі. Жодних 
переважних прав держави!  

 сільгоспземля не може відчужуватися за ціною нижче мінімальної ціни, яка 
встановлюється у двадцятикратному розмірі річної орендної плати 

 у разі придбання сільгоспземлі за мінімальною ціною покупець зобов'язаний 
щорічно надавати продавцю довічну ренту у розмірі не меншому, ніж середня 
орендна плата за останні 20 років. Якщо земля буде перепродаватися, обов'язки 
щодо довічної ренти переходять до кожного нового власника землі (У разі смерті 
продавця право на ренту успадковується особами, які були на його утриманні. 
Також, у разі смерті продавця покупцем надається остання послуга - все необхідне 
для його достойного поховання у розмірі річної ренти)  

 внесення сільгоспземлі до статутного капіталу або відчуження землі за плату у будь-
який інший спосіб тягне за собою такі ж гарантії захисту селянина від 
несправедливого обезземелення, як і продаж землі.  

 продаж чи у інший спосіб відчуження за межі територіі України (експорт) грунтів 
забороняється.  
 
«В сукупності  всі правові норми мого проекту створюють механізми надійного 

захисту селянина-землевласника, земельних інтересів його родини, обігу сільгоспземель у 
середовищі сільгоспвиробників, передумови для розвитку масового фермерства, 
збереження і відродження села», - вважає Корнацький. Закон "Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення", але не провладний, і відповідно не проолігархічний, 
а проселянський і загалом проукраїнський закон має стати однією із головних правових 
засад сільської політики, він захистить селянина від несправедливого обезземелення, дасть 
можливість збереження  пайової землі у селянській сім'ї, змогу вести успішне присадибне 
господарство, унеможливить спекуляцію сільгоспземлею - мати її у власності зможуть лише 
сільгоспвиробники, фермери зможуть викупляти землю, яку вони орендують, на 
прийнятних для них і для селян умовах.  

 
Додатково: Земельну реформу МВФ називає однією з головних передумов наступних траншів для Києва, а 

згідно із Меморандумом про співпрацю з фондом, ринок землі має запрацювати з 1 січня 2018.  Дискусії щодо 
головних принципів, за якими працюватиме ринок землі в Україні, тривають не перший рік і знову загострилися. У 
Верховній раді зареєстровано два законопроекти з однаковою назвою: «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення»: від групи депутатів від БПП (№5535) та альтернативний №5535-1 авторства А. Корнацького. 
Найближчім часом очікується урядовий законопроект. 
 

Проект Закону 5535-1 від 28.12.2016 про обіг 
земель сільськогосподарського призначення >>> 

 

 
За матеріалами прес-служби Народного депутата України Аркадія Корнацького 
 

 

 
А. КОРНАЦЬКИЙ 

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

 
 
 

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

ГК ПАЕК открыла на Николаевщине елеватор 
мощностью хранения 100 тыс. т 

22.06.2017 
Состоялось открытие перегрузочного комплекса «Баловнянськая 

производственная база» - инвестиционного проекта группы компаний 
«ПАЕК». Элеватор имеет мощность хранения 100 тыс. т. 

На мероприятия присутствовали вице-премьер министр Украины Иванна Климпуш-
Цинцадзе, представители власти Николаевской области, руководители «ПАЕК» Юрий 
Кормышкин и Ростислав Данильченко, а также директор предприятия «Баловнянской 
производственной базы» Владимир Луста. Владимир Луста рассказал, что предприятие 
начинает работу уже с завтрашнего дня. «Мы рассчитываем, что будем работать с зерном и 
продукцией наших основателей («ПАЕК», - прим. ред.). У них есть сегодня банк земли, ряд 
предприятий на территории Николаевской области, но также мы открыли для 
сотрудничества со всеми фермерскими, сельскохозяйственными предприятиями», - сказал 
Владимир Луста. На территории элеватора соорудили железнодорожную колею, с помощью 
которой также будет производиться отгрузка зерновых культур. Здесь также будут 
принимать и отгружать зерно автомобильным транспортом. На элеваторе будет работать 
около 120 человек. Здесь создана транспортная, логистическая и экспедиторская группа, 
что позволит увеличить количество рабочих мест до 220 человек. «Когда все аграрии перед 
жатвой приедут и посмотрят, мы покажем людям, что мы готовы принимать их зерно и 
давать достойные цены, которые заслуживают аграрии Николаевской области. Для нашей 
кампании это тот объект, где мы уже сами можем свое зерно обрабатывать и 
экспортировать, не смотреть на крупных экспортеров», - сказал гендиректор ГК «ПАЕК» и 
одни из соучредителей «Баловнянской производственной базы» Юрий Кормышкин. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам elevatorist.com 
 
 
 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК АГРОХІМІЇ (ДОБРИВА & ЗЗР)  

 
Химический гигант BASF открыл агроцентр  

в Полтавской области 
15.06.2017 

Международный химический концерн BASF 15 июня 2017 г. 
открыл агроцентр в Великих Сорочинцах Полтавской обл. Об этом 
сообщает пресс-служба компании, передает biz.liga.net 

Агроцентр станет площадкой для испытания новых технологий и определения 
особенностей применения препаратов для эффективной защиты культур. В Центре 
специалисты BASF будут изучать эффективность продуктов компании, испытывать новые 
технологии в агроклиматических условиях восточного региона Украины и контролировать 
фитотоксическое действия продуктов компании на растения. "С налаживанием работы 
исследовательской площадки в Великих Сорочинцах мы увеличили количество 
агроцентров до четырех, которые теперь расположены в Центральной, Южной, Западной и 
Восточной Украине", - отметили в компании. Работа нового Агроцентра BASF будет 
происходить в двух направлениях - опытах на пяти ключевых сельхозкультурах восточного 
региона (озимой пшенице, ячмене, кукурузе, подсолнечнике и сое) и демонстрационных 
полях, где представлены системы защиты BASF. Отметим, что представительство BASF в 
Украине было открыто в 1992 г. и стало одним из первых представительств крупных 
западных концернов в стране. Основными направлениями деятельности BASF являются 
производство средств защиты растений, ветеринарных и пищевых добавок, пластмасс и 
строительной химии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 
 РИНОК НАСІННЯ 

У Херсонській області відкрили новий  
насіннєвий завод 

18.06.2017 
У селі Наддніпрянське Херсонської обл. відкрили новий універсальний 

насіннєвий завод на зерновому току Інституту зрошуваного землеробства 
НААН. Про це повідомляє прес-служба Інституту. 

В закупівлю і монтаж лінії заводу вклали близько 2,3 млн грн. Відзначається, що 
завод має високу продуктивність і точністю калібрування насіння зернових, олійних, 
технічних культур і багаторічних трав. Продуктивність очистки зернових культур – 5 т/год, 
соняшнику – 1,5 т/год. “Насіння не травмується, що забезпечує отримання високоякісного 
насіннєвого матеріалу високих репродукцій. Подібна очищення дозволить помітно 
підвищити врожайність і поліпшити стану майбутніх посівів”, – йдеться в повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Наступного року в МІП ім. В.М. Ремесла відкриється власний  
насіннєвий завод та біотехнологічна лабораторія 

19.06.2017 
Урожай насіння 2018 року в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. 

Ремесла буде доводитись до кондиції вже на власному сучасному заводі. Про 
плани відкрити розповів президент НААН Ярослав Гадзало. 

«На наступний рік на цей день, на день відкриття дня поля, ми відкриємо також 
завод по насінництву. Ми покажемо, які можливості має наша наукова установа. І, я думаю, 
що наступного року буде відкрита і лабораторія для біотехнологій, тобто проведення 
селекції не тим методом, яким ще зараз проводиться, бо нам не вистачає саме дорогого 
іноземного обладнання для цієї лабораторії, а це вже на рівні ДНК буде проводитись 
прискорена селекція генетичним методом. Тому що генетичні можливості, генетична 
цінність миронівської пшениці є одними з найкращих в світі і їх, звичайно, треба 
використати», - розповів президент НААН під час прес-конференції на Міжнародному дні 
поля  «Сучасні сорти зернових  культур  миронівської селекції та особливості технології їх 
вирощування». Як розповів директор інституту Олександр Демидов, аграрна наука в МІП ім. 
В.М. Ремесла не зупиняється і досягнення останніх років є доволі значними. Зокрема, зараз 
в Державному реєстрі сортів рослин перебуває 83 сорти зернових, а на держвипробування 
передано ще 39 сортів селекції миронівського інституту, які показують себе з найкращого 
боку в усіх кліматичних зонах України. Але також працюють в установі й над 
вдосконаленням технологій вирощування пшениці. Зокрема, минулого року було створено 
лабораторію агротехнологій, де досліджуються різні прийоми та методи вирощування, в 
том числі й по таких попередниках, як соняшник, соя, кукурудза та інші популярні на 
сьогодні культури. 

 

Читати повністю >>> 
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Monsanto в 2018 г. откроет семенной завод  
в Житомирской области 

23.06.2017 
Компания Monsanto в 2018 г. откроет новый семенной завод в 

Житомирской области (с. Почуйки Попельнянского района). Об этом 
сообщается на сайте Житомирской ОГА. 

Его строительство началось в 2014 г. Завод строится по новейшим технологиям с 
соблюдением на самом высоком уровне всех экологических норм на базе уже 
существующего семенного завода. Отмечается, что завод будет лучше, чем аналогичный в 
США - сортировочная линия будет делить кукурузу на 5 фракций. «Такой семенной завод, с 
новейшим оборудованием не уступит европейским производителям», - сообщил 
председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич. Напомним, что компании Monsanto и 
Atomwise сформировали научное сотрудничество для увеличения вероятности и скорости 
обнаружения, а также разработки новых продуктов для защиты растений с 
использованием искусственного интеллекта. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Крупный производитель семян Syngenta открыл в Украине  
научный центр за $1 млн 

27.06.2017 
Один из крупнейших в мире производителей средств защиты 

растений и семян Syngenta открыл научно-селекционный центр 
стоимостью $1 млн в Днепропетровской области. 

Согласно пресс-релизу компании целью работы центра является исследование 
селекционного материала кукурузы, подсолнечника и получение новых ранних гибридов с 
высоким потенциалом, выведенных для климатических условий Украины. "Открытие 
научно-селекционного центра кукурузы и подсолнечника стало логическим продолжением 
нашей работы по выведению на рынок посевного материала с высоким потенциалом, 
районированного соответственно под потребности данного региона", - цитируется в 
сообщении руководитель отдела селекционных рассадников и производства 
экспериментальных семян в странах СНГ компании Syngenta в Украине Артем Билый. 
Научно-селекционный центр расположен на площади 1,1 тыс. кв. м и включает офисную и 
лабораторную часть. В компании отмечают, что объект стал четвертым по счету 
селекционным центром компании по подсолнечнику, остальные три действуют во 
Франции, Аргентине, Индии. "Syngenta желает развивать инновации в исследовательской 
деятельности в Украине и интегрировать их в глобальную научную платформу компании. 
Вывод нового вещества или нового гибрида на рынок стоит больше $100 млн, на это может 
уйти более 10 лет. Мы оптимистично смотрим в будущее и активно инвестируем в научные 
разработки, необходимые для удовлетворения требований устойчивого развития 
сельского хозяйства", - сообщил председатель компании Syngenta территории СНГ Гаэль 
Хили. Syngenta является одним из мировых лидеров в сфере семеноводства и производства 
средств защиты растений. В компании работает свыше 26 тыс. сотрудников более чем в 90 
стран мира, производственные и исследовательские предприятия расположены в 
Швейцарии, Великобритании, США, Китае и Индии. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 ЗЕРНОВІ. БОБОВІ (ГОРОХ. КВАСОЛЯ). ТЕХНІЧНІ (БУРЯК, КУКУРУДЗА. СОНЯШНИК. СОЯ) 
 

 
 

Рисоводів підозрюють у розкраданні коштів на  
закупівлі добрив за 3,5 млн 

06.06.2017 
Поліція підозрює службових осіб Інституту рису НААН, а також ТОВ 

«Хімагроінвест» у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі 
добрив. Про це свідчить ухвала Херсонського міського суду від 24 травня. 

 

У 2016 році «Дослідне господарство Інституту рису НААН» замовило «Хімагроінвест» 
добрива. Один з договорів передбачав закупівлю товару за 35 тис грн. Аналогічний договір 
уклав Інституту рису НААН, який знаходиться за однією адресою з дочірнім підприємством 
у селі Антонівка Скадовського району. Крім того, у квітні 2017 року «Дослідне господарство 
Інституту рису НААН» за результатами тендеру замовило «Хімагроінвест» добрива на 
загальну суму 3,35 млн грн. Згідно з умовами угоди, товар повинен зберігатися на складах 
залізничної станції в смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області. Втім, як 
встановило слідство, добрива в селищі відсутні і вони туди взагалі не поставлялись. Суд 
задовольнив клопотання слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та 
службової діяльності СУ ГУ Нацполіції в Херсонській області, які розслідують кримінальне 
провадження №12016230230001738, і дозволив їм провести огляд приміщень у смт. 
Брилівка, де мали б зберігатися добрива, з можливістю фотографування. Засновниками ТОВ 
«Хімагроінвест» є мешканці села Одрадокам’янка Херсонської області, які раніше жили у 
Сімферополі. Фірма виграє тендери з 2009 р. і за цей час отримало замовлень на 67,20 млн 
грн. При цьому, майже всі замовлення йому зробило ДП «Дослідне господарство Інституту 
рису НААН України», два замовлення на 0,36 млн грн. Інститут рису НААН України, і одне 
Новоодеський професійний аграрний ліцей за 0,99 млн грн. З кінця 2015 року ДП «ДГ 
Інститут рису НААН України» очолює Валентина Уманська. Головою комітету з конкурсних 
торгів з закупівлі палива був її помічник Володимир Корнбергер. Нагадаємо, в лютому 
минулого року держпідприємство уклало угоду з ТОВ «Хімагроінвест» на постачання 
міндобрив загальною вартістю 16,63 млн грн. Ціни в угоді були вищими від ринкових цін.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 
Кукуруза обеспечила 68,1% зернового экспорта Украины  

в июле-мае 2016/17 МГ 
22.06.2017 

В мае 2017 г. Украина в сравнении с предыдущим месяцем увеличила 
поставки на внешние рынки зерновых, зернобобовых культур и муки в 
сравнении с предыдущим месяцем на 11,8% - до 3,9 млн т.  

При этом, по данным компании "ПроАгро", вырос экспорт всех зерновых культур и 
муки, кроме пшеницы, ячменя и проса. В мае 2016/17 МГ, цены на основные зерновые 
начали более сильно ощущать сезонный фактор как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. В частности, средневзвешенные цены на пшеницу снизились до $166,3/т, на 
ячмень - до $144,8/т и на кукурузу незначительно выросли на $0,1/т - до $158,9/т. Больше 
всего - на 36,2% в мае увеличились внешнеторговые поставки украинской кукурузы, 
однако ее доля в зерновом экспорте месяца снизилась до 56%. Наращивание экспорта 
связано с еще активным спросом зарубежных покупателей, который, как прогнозируется, 
будет угасать с приближением нового урожая. Большие объемы внутреннего предложения 
и запасы, которые на 1 июня составляли 4,6 млн т, что на 49,5% больше, чем в аналогичном 
периоде в прошлом году также способствуют росту экспортных поставок кукурузы. В тоже 
время, наблюдается рост поставок таких зерновых культур, как, горох - на 25,4%, рожь - на 
30%, овес - в 2,5 раза, сорго - в 15 раз в сравнение с апрелем текущего года. Объемы 
экспорта пшеницы, ячменя и проса в отчетном месяце сократились, причем майские 

поставки ячменя оказались самыми низкими с начала сезона. Всего за 11 месяцев 2016/17 
МГ (июль-июнь) Украина поставила на экспорт 41,8 млн т зерновых, что на 19,8% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого сезона. В частности, за отчетный период Украина 
экспортировала 16,8 млн т пшеницы, что на 27,8% больше по сравнению с июлем-маем 
прошлого сезона и 5,3 млн тонн ячменя (на 10,4% больше). Экспорт кукурузы составил 18,1 
млн т, что на 27,8% больше аналогичного периода 2015/16 МГ В общем объеме поставок 
ячмень составил 12,6%, пшеница - 40,2%, кукуруза - 44,7%. Крупнейшими экспортерами 
зерна с начала сезона оставались компании "Нибулон" (8% в общем объеме поставок), 
"Кернел" (7,5%), ГПЗКУ (4,5%), ADM (4,1%), "Каргилл" (3,5%) и "Нобл Ресорсиз Украина" 
(2,4%). C начала текущего маркетингового года состав ключевых стран-импортеров 
основных зерновых Украины существенно не изменился. По-прежнему, главными 
направлениями зарубежных поставок зерна остаются страны Азии, Ближнего Востока и 
Северной Африки, в то время, когда страны ЕС уменьшают импорт зерновых из Украины. В 
частности, Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил 
компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, 
предусматривающий сокращение годовых квот на пшеницу, кукурузу и ячмень в таких 
размерах: пшеница - 65 тыс т (изначальное предложение - 100 тыс т), кукуруза - 625 тыс т 
(650 тыс т), ячмень - 325 тыс т (350 тыс т). 

 

ТОП-экспортеров основных зерновых культур в Украине >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
 

 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 
 РИНОК ЯГІД. РИНОК КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ 

 
Україні стримує концентрація їх виробництва  

в домогосподарствах 
01.06.2017 

В Україні черешня та вишня є традиційними культурами, які займають 
важливе місце у структурі виробництва плодів і ягід. Про це повідомляє сайт 
Асоціації «УКРСАДПРОМ». 

Обсяги їх виробництва в останні роки характеризуються відносною стабільністю, що 
свідчить про сформовану ємність внутрішнього ринку. За даними Асоціації, вишні та 
черешні разом займають більше 10% у товарній структурі виробництва плодів і ягід 
України. Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2013 році виробництво 
вишень було на рівні 201 тис, тонн, 2014 р. – 183 тис. тонн, 2015 р. – 193 тис. тонн, 2016 р. – 
157 тис. тонн. Аналогічна ситуація була з виробництвом черешень, урожай якої у 2013 році 
склав 81 тис. тонн, 2014 р. – 67 тис. тонн, 2015 р. – 77 тис. тонн, 2016 – 63 тис. тонн. Значне 
скорочення врожаю черешень та вишень в 2016 р. зумовлене несприятливими погодними 
умовами. В п.р. також очікується значне зниження врожаю через складні погодні умови в 
квітні-травні. Проте основним стримуючим фактором розвитку цього напрямку 
садівництва є концентрація левової частки виробництва у господарствах населення. Відтак 
існує значний потенціал, який може почати реалізовуватися вже в цьому році, якщо 
підприємства здійснять заплановані насадження вишні, яка знову стає популярною.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrsadprom.org 
 

Украина ежегодно производит ягод  
более чем на $100 млн 

02.06.2017 
Украина обеспечивает 25% восточноевропейского производства 

мягких ягод (земляника, смородина, малина) и 10% - твердых ягод 
(вишня, черешня), но почти не осуществляет экспорта этой продукции. 

Доля нашей страны в экспорте мягких ягод составляет 6%, а твердых - только 3%. 
Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман. 
"Среди стран Восточной Европы Украина обеспечивает почти 25% производства мягких 
ягод и примерно 10% - твердых ягод. Но в экспорте нас почти не заметно. Это и есть ответ 
на вопрос, почему наши производители не мотивированы выходить на внешний рынок, 
пока хватает внутреннего сбыта. Пока маржа достаточная. Но это временно. Мы должны 
думать об экспорте", - сказала Татьяна Гетьман. Эксперт рассказала, что потребление 
свежих ягод в мире ежегодно растет на 15%. Главные потребители - это США, Россия, 
Германия, Великобритания, Бельгия и Франция. Почти половина мирового объема 
торговли приходится на землянику садовую, потребление которой растет ежегодно 
примерно на 3-5%. Но с каждым годом эта ягода незначительно уступает свою долю 
голубике и малине, которые являются лидерами по темпам роста продаж в мире (17-20% 
ежегодно). По словам Татьяны Гетьман, объем рынка твердых ягод в Украине составляет 
около 65 тыс. тонн или $53 млн, а мягких - 55 тыс. тонн или $51 млн. В 2010-2013 гг. в 
нашей стране произошел бум закладывания новых ягодных насаждений. Лидерами по 
расширению производственных площадей (а в перспективе лидерами по снижению цены) 
являются малина, голубика и смородина. По словам эксперта, снижение цены будет 
способствовать росту потребления этих ягод на внутреннем рынке. В то же время цены на 
черешню и клубнику будут оставаться стабильными, поскольку процесс расширения 
плантаций под ними затормозился. Татьяна Гетьман прогнозирует, что в Украине и дальше 
будет продолжаться развитие сегмента заморозки ягод, кооперации производителей, а 
также выращивания органической продукции на экспорт.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Українські садівники відвідали виробничі потужності  
польської компанії SORTER 

23.06.2017 

Делегація українських садівників перебувала з робочою поїздкою у 
Польщі, в рамках якої ознайомилися з виробництвом високотехнологічного 
сортувального та пакувального обладнання компанії SORTER. 

 

Зокрема, під час поїздки делегація відвідала підприємство Sangrow в околицях м. 
Сандомир, на якому встановлено сортувальне та пакувальне обладнання компанії SORTER. 
Sangrow об’єднує 50 акціонерів. В першу чергу, компанія спеціалізується на виробництві 
яблук, також пропонує сливи, полуницю, черешню та овочі. Українські садоводи могли 
оцінити обладнання у дії та на власні очі побачити всі процеси. Під час семінару 
представники компанії SORTER більш детально розповіли про свою продукцію. Компанія 
пропонує не лише електронні сортувальні машини, оснащені тензометричною системою 
зважування й інноваційною відеосистемою для сортування та калібрування плодів за 
розміром та кольором та технологічні пакувальні машини для фруктів і овочів, а й 
комплексні рішення – технологічні лінії. Комплексне виробництво дозволяє економно 
витрачати час та засоби. Також компанія SORTER виготовляє техніку для обслуговування 
саду, зокрема, самохідні робочі платформи для висотних робіт та робіт у важкодоступних 
зонах, садові теліжки, перекидачі піддонів, роликові та стрічкові селекційні столи, 
технологічні підйомники. Крім того, компанія пропонує своїм клієнтам технологічний 
транспорт: ланцюгові конвеєри, підйомники, стакери та де стакери ящиків та контейнерів, 
селекційні столи тощо. Окрему увагу було приділено саме відео системі. Visort – це 
авторська інноваційна система машинного зору, створена для вимірювання та класифікації 
будь-якого типу продуктів за різними критеріями. Система може бути пристосована до 
будь-якої сортувальної машини, тим самим полегшуючи процес сортування. Настройка 
системи здійснюється за індивідуальним замовленням клієнта. Авторські алгоритми 
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програми дозволяють досліджувати продукцію у реальному часі. Завдяки інноваційній 
системі аналізу розраховуються певні параметри досліджуваних об’єктів, що відрізняє 
систему Visort від інших систем машинного зору, які порівнюють продукцію із зразком. 
Ознайомитися з виробництвом та побачити на власні очі зазначену продукцію українські 
садівники змогли на заводі SORTER. Зокрема, учасники делегації мали можливість 
побачити тестування селекційного столу, а також оглянути самохідну платформу. Також 
під час екскурсії по підприємству представники компанії розповіли про організацію 
діяльності підприємства. Крім того, під час семінару про вибір сортів і підщеп, польські 
технології посадки, обрізки, внесення добрив і захисту яблуневих садів від шкідників, 
бур’янів і заморозків українським садівникам розповіли представники Мазовецького 
сільськогосподарського консультативного центру (MODR) – регіональної організації, що 
знаходиться в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства та розвитку села 
Польщі. Крім того, доповідачі центру відзначили, що польські виробники намагаються 
слідувати за тенденціями споживчого попиту і в останні роки висаджують нові сорти або 
клони традиційних сортів з найбільш насиченою і рівномірним фарбуванням, такі як 
Айдаредест, Найдаред і т.п. Фахівці MODR підкреслили, що польські садівники намагаються 
максимально застосовувати біологічні, фізичні та агротехнічні методи захисту рослин. І 
тільки в останню чергу розглядають можливість використання хімічних методів захисту, 
так як такі методи шкодять навколишньому середовищу, людям які проживають по 
сусідству з садами, а також впливають на самі плоди.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Асоціації «УКРСАДПРОМ» 
 

 РИНОК ГОРІХІВ. РИНОК ВИНОГРАДУ. РИНОК БАХЧІ 

 
Українська ферма «Агролайф» вирощує  

фундук за методом in vitro 
16.06.2017 

Фермерське господарство «Агролайф» з одеським кооперативом 
«Горіх Причорномор’я» експериментально вирощують саджанці фундука за 
методом in vitro. 

Нова технологія in vitro, вирощування під скляним ковпаком, дозволяє отримати 
якісний посадковий матеріал, а також скоротити витрати на виробництво фундука в 
цілому. Такі саджанці мають сильний імунітет і практично не потребують обробки 
додатковими засобами захисту. «Технологія мікроклонального розмноження рослин in vitro 
має дві незаперечні переваги – це швидкість отримання однорідної продукції і якість 
посадкового матеріалу», – акцентує голова «Агролайф» Володимир Хомут. Лабораторія 
функціонує цілий рік, роботи проводяться в ламінарному шафі, де створена надчисте 
середовище, необхідне для маніпуляцій з біологічними продуктами. Саджанці висаджують 
в чистий торф, де рослини міцніють близько трьох місяців. Шлях до готового саджанця 
триває півроку. Вирощування горіхів за методом in vitro вже існує в США та Ірані, успіх 
відзначають і турецькі агрономи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

На Рівненщині почали вирощувати 
арахіс 

24.06.2017 
У селі Шубків, що у Рівненському районі на Рівненщині, аграрії 

почали вирощувати арахіс, який на українських теренах не культивується. 
Про це повідомляє golos.com.ua. 

Науковці Інституту господарства Західного Полісся відвели під нього невеличку 
експериментальну ділянку. Опікується культурою, батьківщина якої Південна Америка, 
молодший науковий співробітник Володимир Браценюк. Науковець, зокрема, зазначає: «Це 
спроба адаптувати арахіс до української землі і, якщо експеримент вдасться, закласти 
культуру для вирощування в Україні. Арахіс дуже любить тепло, сонце і вологу. У 
порівнянні з американськими чи африканськими теренами, на українських тепла для 
арахісу поменше. Водночас маємо доволі поживний ґрунт. Як у ньому приживеться арахіс, 
покаже осінь, коли збиратимемо перший врожай. Спостереження за розвитком рослин дає 
хорошу надію на врожай: на одній рослині прижилося та росте не один десяток бобіві». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Обзор рынка орехов Украины  
в 2017 г. 

14.06.2017 
В І квартале 2017 г. объем экспорта орехов из Украины уменьшился 

на 17,8%, до $20,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Такие 
данные озвучили аналитики Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). 

 За 2016 год Украина экспортировала грецких орехов на сумму $79 млн, что на 22% 
меньше, чем в 2015 г. Но при этом объем поставок вырос на 40% и составил около 40 тыс. 
тонн. Ситуация объясняется существенным снижением цен на продукцию. Средняя цена на 
FOB орехов в прошлом году составляла $2,43 за килограмм против $4,01 в 2015 г. Несмотря 
на это, Украина остается в ТОП-5 стран экспортеров орехов. По данным ЦПЭ, расширяется и 
география экспорта орехов. В 2016 году более 60 стран мира импортировали украинскую 
продукцию. Основные потребители грецких орехов - страны Азии: Турция, Ирак, Иран, 
Ливан, на которые приходится более 50% всего экспорта отечественных орехов. Одним из 
перспективных рынков сбыта украинской продукции становится рынок стран ЕС: в 2016 г. 
страны ЕС экспортировали продукции на $27 млн (34% от всего экспорта в 2016 году). 
Экспорт в эти страны стабильно растет. В перспективе 1-3 лет Украина может возобновить 
рост орехового экспорта. Этому пока способствует ценовая конъюнктура. По данным ЦПЭ, 
экспортная цена в 2017 г. уже выросла на 18% и составляет $2,83 за кг орехов без скорлупы. 
Кроме того, для изменения тренда необходима дерегуляция экспорта, государственная 
поддержка и изменение маркетинговой стратегии самими экспортерами. Прежде всего, по 
мнению руководителя отдела Управления садоводства и виноградарства Минагрополити-
ки Украины Виктора Костенко, необходимо преодолеть основные сдерживающие факторы: 
зарегулированность законодательных и таможенных процедур, недостаточность кредит-
ных ресурсов и необходимого уровня инвестиций в ореховодство, отсутствие государствен-
ных и региональных программ поддержки отрасли, недостаточные объемы выращивания 
садового материала и тому подобное. "Украинские экспортеры могут увеличить свои 
доходы от продаж орехов на экспорт, если изменят свою маркетинговую стратегию, - 
отметил вице-президент УСПП, координатор Центра поддержки экспорта при УСПП Денис 
Красников. - На данный момент большую часть добавленной стоимости получают 
посредники, дистрибьюторы, которым украинские ореховоды продают свою продукцию. 
Для того чтобы добавленная стоимость оставалась в Украине, необходимо сконцентри-
роваться на экспорте орехов зарубежным производителям кондитерской продукции и 
наладить поставки международным торговым сетям". По словам Д. Красникова, для этого 
отечественным производителям необходимо обеспечить постоянные объемы поставок, что 
важно для торговых сетей, а также единые стандарты качества продукции … 
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Обзор рынка свинины Украины:  
2017 

08.06.2017 
На внутреннем рынке Украины в 2017 г. ожидается дефицит 

свинины. Об этом заявил председатель Ассоциации свиноводов Украины 
Артур Лоза, пишет marketing.rbc.ua 

"Некоторое время мы будем жить в условиях дефицита свинины", - сказал Лоза. По 
его словам, в 2017 г. объемы забоя свиней впервые за последние 5 лет превысили объемы 
производства свинины. В частности, количество свиноматок сократилось на 30,4% или на 
234,5 тыс. голов. По словам Лозы, рост объемов дефицита свинины сдерживает низкая 
покупательная способность населения. По его мнению, возобновление производства 
свинины стоит ожидать во второй половине 2018 г. А к 2025 г. стоит ожидать рост на 50% 
потребления свинины на внутреннем рынке - до 900 тыс. т. Отметим, что по данным 
Ассоциации свиноводов, только за последнюю неделю мая цены на свинину в живом весе 
выросли на 2,4% - до 42-43 грн/кг. 

 

Читать полностью >>>  
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Датчане инвестируют 4 млн евро в мясо- 
перерабатывающий завод 

12.06.2017 
Инвестиции компании "Даноша" в открытие нового мясоперера-

батывающего завода в Ивано-Франковской обл. могут составить €4 млн, 
сообщил журналистам гендиректор компании Кристиан Брокоп. 

"Мы еще ищем участок. Но хотим начать как можно скорее. Хотим начать с убоя. Это 
будет первый шаг в нашем новом направлении, который даст возможность лучше 
контролировать продукт, идущий к потребителю. На первом этапе это будут полутуши. По 
инвестициям в мощности для убоя приблизительные ожидания 4 млн евро", - сказал он на 
пресс-конференции в Ивано-Франковске. По словам гендиректора, поиск участка под 
будущее предприятие непростой, поскольку есть четкие законодательные требования и 
требования инвесторов. Площадь участка, в частности, должна составлять 8-10 га, удобное 
логистическое размещение относительно свинокомплексов компании, расстояние от 
жилых домов - 500 м., от животноводческих помещений - не менее 1 тыс. м. В настоящее 
время инвесторы рассматривают участки в Калушском и Галицком районах (оба - Ивано-
Франковская обл.). Как сообщалось, "Даноша" по итогам 2016 года увеличила продажу 
свиней на 3,2 тыс. голов - до 286,8 тыс. Имеет закрытый цикл производства, что позволяет 
не импортировать сырье для кормов, а выращивать их в Украине. Созданная в июне 2004 г. 
"Даноша" - украинская сельскохозяйственная компания, принадлежит датским инвесторам. 
Входит в состав Axzon A/S.- датской группы, осуществляющей развитие свиноводческих 
комплексов в Дании, Польше, Украине и России. Группа является одним из крупнейших 
производителей свинины в Польше и Украине. Кроме свиноводства, в Украине группа 
занимается растениеводством, производством комбикормов, биогаза и электроэнергии.  
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Операционные и финансовые результаты за І кв. т.г. 
компании «Авангард» 

01.06.2017 
Компания «AVANGARDCO IPL», крупнейший производитель яиц и 

сухих яичных продуктов в Украине и Европе, объявляет финансовые 
результаты за І квартал. 

Основные финансовые показатели (данные включают торговые операции со 
связанными сторонами по продаже зерна): консолидированная выручка составила US$34,0 
млн. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило15% (1 
квартал 2016: US$39,8 млн.); выручка от экспорта яиц и яичных продуктов составила US$7,6 
млн. или 22% в консолидированной выручке Компании (1 квартал 2016: US$15,4 млн или 
39% в консолидированной выручке Компании); валовый убыток составил US$1,6 млн. (1 
квартал 2016: валовая прибыль US$8,3 млн.); операционный убыток составил US$3,7 млн. 
(1 квартал 2016: операционная прибыль US$5,3 млн.); показатель EBITDA составил US$0,1 
млн. (1 квартал 2016: US$9,6 млн.); чистый убыток составил US$5,3 млн. (1 квартал 2016: 
чистый убыток US$4,0 млн.). 
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Українська птахофабрика «Просяне» експортуватиме  

курятину до Грузії 
04.06.2017 

Малим та середнім виробникам курятини можна розглядати варіанти 
експорту своєї продукції на ринки Грузії, Іраку, Єгипту. Про це розповіла 
директор птахофабрики «Просяне» (Харківська обл.) Ірина Золотар. 

«Нещодавно до нас приїздила делегація з Грузії - налагоджуємо співпрацю. Нині ми 
ведемо перемовини та найближчим часом плануємо постачання пробної партії до Грузії, - 
зазначила вона. - Вже пройшли перевірку Держпродспоживслужбою для отримання 
дозволу на експорт і готуємо відповідні документи для внесення підприємства в реєстр 
експортерів». Також, за словами Ірини Золотар, нині існує великий попит на курячі лапи 
для експорту до Китаю. «До нас також неодноразово зверталися з такою пропозицією, - 
зауважила вона. - Можливо, також працюватимемо у цьому напрямі». 
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Производство яиц в Украине - рентабельность  
упала в 100 раз 

13.06.2017 

Производство яиц в течение последних 3-х лет заметно сократилось. 
Если за январь-май 2015 г. было произведено 7,5 млрд шт., то в 2017 г. - 
только 6,4 млрд шт. 

Среди причин такого спада эксперт Общественного совета Министерства аграрной 
политики и продовольствия Украины Александр Ярославский назвал 100-кратное 
снижение рентабельности производства яиц: с 60,9% в 2015 г. до 0,6% - в 2016 г. Иными 
словами, если в 2015 г. производитель, вложив 100 грн в производство яиц, получил 61 грн 
прибыли, то в 2016 г. за счет тех же 100 грн -  лишь 60 копеек прибыли. Александр 
Ярославский объясняет, что такое снижение доходности является следствием снижения 
цен и увеличения расходов. Если в 2015 г. затраты в животноводстве возросли на 63,3% (в 
сравнении с 2014 г.), то компенсатором был роста цен на яйца на 64%. А в 2016 г. такой 
компенсации не было. Наоборот, при увеличении затрат в животноводстве на 23% 
произошло еще и снижение цены на 9%, что и снизило уровень доходности. «Вполне 
вероятно, что в текущем году будет существенное повышение цен на яйца. Так, по данным 
Госстата, за период с 30 мая по 9 июня текущего года цены на потребительском рынке на 
яйца I-II категорий уже выросли на 34,4%», - отмечает он. Отметим, как свидетельствуют 
данные Государственной фискальной службы, Украина в мае 2017 г. экспортировала 7,01 
тыс. т яиц, что на 60,41% больше чем в апреле (4,37 тыс. т). За период январь–май экспорт 
яиц составил 24,17 тыс. т ($18,14 млн). По данным ГФС, основными импортерами 
украинских яиц за этот период стали ОАЭ - 14,25 тыс. т ($10,69 млн), Либерия - 2,05 тыс. т 
($1,54 млн), Ливия - 1,75 тыс. т ($1,31 млн). По результатам 2016 г. Украина экспортировала 
50,7 тыс. т яиц в $ 45,5 млн. Крупнейшими покупателями за этот период были ОАЭ - 20,9 
тыс. т ($20 млн) и Ирак - 18 тыс. т яиц ($ 15,4 млн). Для справки: на сегодняшний день яйца 
являются одним из основных источников пополнения организма белками животного 
происхождения. Потребление яиц на душу населения в Украине составляет около 300 шт. 
на 1 человека в год. Это потребление даже больше его рационального уровня.  
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Государственное рыбное агентство инициирует создание  

Фонда поддержки рыбного хазяйства 
14.06.2017 

Госрыбагентство и Офис поддержки реформ разработали 
законопроект, предполагающий создание Фонда поддержки развития 
рыбхозяйства, бюджет которого может составить около 50 млн грн в год. 

"В 2016 г. только за нарушение правил рыболовства рыбному хозяйству начислено 
35 млн грн убытков, начислено 3,8 млн грн штрафов. Кроме того, есть поступления от 
компенсации за промышленный вылов, дноуглубительные работы. Однако сейчас эти 
средства распыляются в бюджете, не используются для того, чтобы возобновлять рыбные 
запасы. Фонд позволит использовать средства, сгенерированные отраслью на ее же 
развитие", - сообщил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив на пресс-конференции в среду. 
По предварительным расчетам, бюджет Фонда в год может составить около 50 млн грн. 
Наполняться специальный фонд будет за счет платы за специальное использование водных 
биоресурсов, административных взысканий за нарушение законодательства об охране 
водных биоресурсов, возмещение вреда, поступлений от международных организаций, 
благотворительных взносов и т. п. "Средства, попадая в Фонд, будут распределены на 
первоочередные цели. Наблюдательный совет из представителей государства, научных 
кругов, гражданского общества будет рассматривать проекты, на какие эти средства 
должны быть направлены. Среди них - научные исследования, возобновление рыбных 
запасов в водоемах, обеспечение органов рыбоохраны, поддержка предприятий 
занимающиеся разведением рыбы", - отметил глава ведомства. Предполагается, что отчеты 
о деятельности Фонда и потраченные средства будут регулярно обновляться и быть 
открытыми в режиме онлайн. В Госрыбагентстве расчитывают, что после того, как 
заработает Фонд, через три-пять лет агентство сможет полностью профинансировать 
нужды, не привлекая дополнительное финансирование из общего фонда госбюджета. По 
словам Я.Ковалива, сейчас для обеспечения минимальной необходимости рыбоохранного 
патруля в новой технике нужно около 140 млн грн. "Оптимальная сумма близка 200 млн. 
Для полного обеспечения необходимо 300 млн грн, а по факту Госрыбагентство в этом году 
получило 40 млн", - уточнил глава агентства. 
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Океанический рыболовный флот вдвое увеличил  
поступления в бюджет 

16.06.2017 
Государственный океанический рыболовный флот Украины в 2017 

г. перечислит в бюджет Украины 26,6 млн грн, что в два раза больше, чем в 
минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства. 

"В 2017 г. в госбюджет Украины поступит 26,6 млн грн. от деятельности 
государственного океанического рыболовного флота за 2016 г. Эти средства - дивиденды и 
доли прибыли, полученные государственной рыболовной компанией Фишинг Компани и 
ГП Сервис", - рассказал глава Госрыбагентства Ярема Ковалив. По его словам, поступления 
в госбюджет за 2016 г. - вдвое выше полученных за 2015 г. в размере 13 млн грн. "По итогам 
2015 г. океанический рыболовный флот Украины впервые с 1997 г. получил чистую 
прибыль. Это стало возможно в связи с полным погашением долга, который сформирован 
государственными компаниями в 90-х и 2000-х гг. перед иностранными кредиторами, а 
также с прекращением непрозрачных схем с государственным имуществом", - уточнили в 
Госрыбагентстве. Напомним, украинские производители продукции из рыбы и других 
водных биоресурсов по итогам 2016 г. увеличили экспорт на 39% по сравнению с 2015 г.  
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Импорт улиток в Украину вырос до  
рекордного уровня 

03.06.2017 
За первые три месяца 2017 года Украина импортировала 11,2 т живых 

улиток на сумму $33,9 тыс. Для сравнения в прошлом году в страну было 
ввезено меньше 1 т, а в 2015 всего 400 кг.  

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса", пишет delo.ua, рост импорта 
вызван повышением интереса украинцев к разведению улиток, учитывая перспективное 
направление бизнеса. Улитки используются для дальнейшего наращивания их количества. 
Среди стран-поставщиков улиток в Украину Польша - 10,2 т и Литва - 1т. В 2016 г. Украина 
экспортировала рекордные 347 т. улиток. Почти 100% партий формировались из улиток, 
найденных в сельской местности западных областей Украины. Промышленно ежегодно 
производится до 2 т улиток, которые реализуются в средние страны. 

 

Читать полностью >>>  
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Українських бджолярів не може не обурювати  

цінова політика експортерів 
15.06.2017 

Український мед активно експортується і за останнє десятиліття суттєво 
розширив географію збуту, у тому числі до Азербайджану, Бельгії, Угорщини та 
навіть Китаю. Про це повідомив екс-міністр агрополітики Олексій Павленко. 

За його словами, в цілому, за останнє десятиліття Україні вдалося збільшити обсяги 
експорту меду в країни Європейського Союзу в сім разів. Павленко зазначив, що позитивна 
динаміка обумовлена попитом у світі на натуральні продукти, наданням квот на безмитну 
поставку з боку ЄС (з 5 тис. тонн до 8 тис. тонн) та вдалим співвідношенням ціни та якості 
українського меду. «Останні кілька років підтверджують, що одним із найперспективніших 
в сфері АПК України є саме ринок меду. І справа не лише в тому, що на частку нашої 
держави припадає близько 6% світового об'єму виробництва меду, а й в тому, що динаміка 
продажів на світові ринки феноменально зростає», ― зауважив він. «Цьогоріч запит 
зовнішніх ринків на солодкий український продукт встановив черговий рекорд. За 4 місяці 
2017 р. Україна експортувала вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2016. Статистика 
свідчить, що в січні-квітні 2017 р. наша країна продала за кордон майже 22 тис. тонн меду. 
Це на 12 тис. тонн більше, ніж було реалізовано за відповідні місяці попереднього року», ― 
додав Павленко. Так, основними країнами-споживачами українського меду за перші чотири 
місяці 2017 року є США ― $12,6 млн (34% всього експорту меду), Німеччина ― $8,5 млн 
(23%) та Польща ― $3,7 млн доларів (10%). «Для ФРН раніше традиційно популярними 
були китайські постачальники. Однак останнім часом через низьку якість і довготривалий 
термін поставок німці все більше віддають перевагу високоякісній українській продукції. 
До списку лідерів-країн, у яких користується попитом український мед, також потрапили 
Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Туреччина, Угорщина та Болгарія», ― зазначив екс-міністр. 
«У загальній же картині експорту лідерство Європи беззаперечне. Саме вона основний 
покупець. Приміром у 2016 році частка країн Старого Світу серед усіх імпортерів цього 
продукту становила близько 75%. Ще майже 20% припадало на США та Канаду і понад 5% - 
на країни Азії. При цьому майже зупинилися поставки українського меду до країн СНД. Хоча 
ще в 2011 році вони займали аж 37% експорту», ― сказав Павленко. Так, у 2011 році Україна 
продавала цей продукт у 39 країн світу, а в 2016 році вже у 53 держави. Крім того, валове 
виробництво меду, за словами екс-міністра, в Україні демонструє стабільно високі цифри: в 
середньому 70 тис. тонн щорічно. «Відкритим питанням залишається умови реалізації меду. 
Адже можна припустити, що певна доля нарощення поставок меду за кордон також є 
результатом девальвації гривні. Оскільки виробникам вигідніше продавати цей продукт за 
валюту, аніж на внутрішньому ринку. І на тлі зростання експорту виробництво меду 
всередині країни скорочується. В той же час, українських бджолярів не може не обурювати 
цінова політика», ― зазначив Павленко. «Адже закупівельна оптова ціна за кілограм меду в 
Європі значно вища, ніж вітчизняні пасічники продають експортерам. В першу чергу мова 
про те, що український мед високої якості імпортують як сировину, яку потім змішують і 
фасують. А за таких обставин виробники хотіли б самі мати можливість продавати свій 
продукт за кордон, і відтак заробляти в рази більше та вкладати гроші в модернізацію 
виробництва. До того ж не важко припустити, що саме створення в Україні нових 
виробничих комплексів з переробки меду може стати доцільним, перспективним та 
прибутковим вкладенням», ― підсумував він. 
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Кабмин отменил государственное регулирование цен  
на продукты питания 

08.06.2017 

В постановлении Кабмина №394 от 7 июня 2017 г, текст которого 
размещен на правительственном портале, говорится об отмене 
госрегулирования цен на продукты питания. 

“Главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, 
устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие 
конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования”, - 
говорится в пояснении к документу. Ожидается, что это решение упростит процедуру 
изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям 
быстрее реагировать на изменения конъюнктуры. Действие постановления распростра-
няется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, 
макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия 
вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не 
выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское 
питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на 
рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, предельные 
уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в 
аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного 
оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров. Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
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Український фермер заробляє на  
найдорожчій у світі спеції 

17.06.2017 
Городи в с. Любимівка віднедавна перетворилися на експеримент-

тальні ділянки. Тут не побачите ні картоплі, ні томатів, ні огірків. 
Натомість ген-ген, од краю і до краю, вирощують шафрановий крокус.  

Що це таке? Найдорожча в світі спеція! Олег Демченко - одним із перших зацікавився 
екзотичною та перспективною рослиною. Відтак улітку на площі п’ять сотих гектара 
висадив цибулинки, а в листопаді, коли крокуси зацвіли, зібрав урожай. Cкільки? 250 
грамів. Ні, не квітів, а червоних приймочок. “Опісля висушив і все - присмака готова, - 
пояснює. - Її недарма називають королевою спецій: в Україні за один грам платять п’ять 
доларів, а на світовому ринку - вдвічі дорожче. Тож на невеличкій грядці без особливих 
зусиль можна заробити від 30 000 до 60 000 гривень. Хіба з картоплі матимете такий дохід? 
Ні”.   Фермер каже, що вирощувати шафранові крокуси неважко. Цибулинки висаджують у 
червні - липні, а в жовтні - листопаді з’являються квіти. Вони цвітуть лише 10 - 15 днів. Але 
чим швидше збереш і висушиш врожай, там кращою буде якість королівської присмаки. А 
відтак і ціна.   “Ми з дружиною зривали бутони крокусів вручну, -  веде далі пан Демченко. - 
Це неважко. Двоє людей можуть зібрати врожай із площі 20 сотих гектара. У шафранових 
крокусах найцінніше лише червоні приймочки. Отож акуратно відокремлюємо їх і сушимо. 
До речі, ці квіти ростуть на одному місці до восьми років, і щосезону врожай збільшується. 
Уявляєте, у світі виробляють лише 300 тонн таких спецій. Переважно в Ірані та Афганістані. 
А тепер ось шафранові крокуси прижилися і на Херсонщині”. Наразі великого попиту на 
королівську спецію в Україні немає. Олег Демченко переконаний, що це - тимчасово. 
Селяни, відчувши заманливу перспективу, не скупляться на землю для крокусів. “Чим 
більше буде пропозицій, тим швидше зростатиме попит, - підсумовує фермер. -- Зрештою, 
продають не тільки присмаку, яка, до речі, не псується до десяти років, а й садивний 
матеріал. Також вигідно. Думаю, що шафранові крокуси можуть врятувати українське село 
від безгрошів’я. І насамкінець ще одна цифра: щоб виростити й зібрати кілограм червоних 
приймочок, треба затратити лише 350 трудогодин”. 
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На украинском рынке молотого кофе  
появился новый игрок 

19.06.2017 
Кондитерская корпорация АВК выпустила на рынок новый бренд 

молотого кофе - ТМ Baristi. Об этом сообщила пресс-служба компании, 
передает портал LIGA.net 

Инвестиции в проект составили ≈ 7 млн грн - на оборудование, ежегодные затраты 
на продвижение в АВК оценивают в 5 млн грн. Планируется, что до окончания 2017 доля 
Baristi в сегменте молотого кофе на рынке Украины составит 5%. В планах компании 
такжен запуск линейки кофе в зернах ТМ "Baristi". В июле этого года планируется открытие 
кафе-бара Baristi в Днепре. Корпорация АВК начала продажи растворимого кофе под ТМ 
Baristi в мае 2016  г. По данным компании, за 12 месяцев продажи достигли 90-100 млн грн, 
а доля рынка растворимого кофе составила 2%. Корпорация АВК - входит в тройку 
крупнейших кондитерских компаний Украины и в топ-100 мировых. АВК занимает 7,6% 
рынка кондитерской отрасли Украины и 21% рынка шоколадных изделий.  
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 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК КРУП  
 

 
 

В 2017 році в Україні продовжило відновлюватися  
виробництво круп 

05.06.2017 
За чотири місяці поточного року в країні вироблено 103,8 тис. 

тонн круп, що на 1,6% більше, ніж було в аналогічний період минулого 
року (102,2 тис. тонн було в січні-квітні 2016 року).  

Найбільший приріст виробництва відзначається по крупі вівсяної. У звітний період 
виробництво вівсяної крупи збільшилася в 2,5 рази і склало 1,84 тис. тонн. Виробництво 
рисової крупи також продовжило рости і збільшилася ще на 73% – до 8,32 тис. тонн. Крім 
того, в країні відновлюється виробництво крупи гречаної і кукурудзяної. У звітний період 
виробництво гречаної крупи збільшилася на 12,5% – до 15,61 тис. тонн, а кукурудзяної – на 
2,7% – до 22,30 тис. тонн. Скорочення виробництва відзначається по крупах з проса і 
ячменю. З початку 2017 р. виробництво пшоняної крупи скоротилося на 19,3% (до 5,71 тис. 
тонн), ячної – на 19,1% (до 2,73 тис. тонн), перлової – на 7,9% (до 3 , 07 тис. тонн). 
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Компанія «Агропродсервіс» активно розвиває  
напрям зерно переробки 

19.06.2017 
Крупа користується великим попитом у населення, її широко 

використовують в громадському харчуванні і консервній промисловості, а 
також для дієтичного і дитячого харчування. 

Виробництво круп в структурі ПАП «Агропродсервіс» доволі нова галузь. Але 
враховуючи, що займатися переробкою зерна останнім часом стає все прибутковіше, цей 
напрямок виробництва має перспективне майбутнє. Адже, власна переробка це той шлях, 
який розвиває компанію, дає додаткові робочі місця та створює додану вартість продукції. 
Виробничі потужності круп’яного цеху розташовані в с. Теофіпілка Козівського району 
Тернопільської області. Середня потужність виробництва круп в місяць становить 250 
тонн. Все обладнання в круп’яному цеху українського виробництва – ПАТ «Могилів-
Подільський машинобудівний завод ім. С.М. Кірова» Вінницької області та ВАТ 
«Хорольський механічний завод» Полтавської області. Асортимент круп’яного цеху доволі 
різноманітний: пшенична, ячмінна, горохова, перлова, гречана та кукурудзяна крупи. Всі 
вони мають високі показники якості, які постійно контролює власна сертифікована 
лабораторія,  що відповідає  вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. Достатньо стабільний, проте 
мало розвинутий ринок круп’яних продуктів помітно оживився в останнє десятиріччя. 
Найбільш гострою стала проблема підвищення конкурентоспроможності продукції. На 
ринку стала переважати продукція, більш зручна до використання. Одним із напрямків 
розвитку круп’яної продукції є її фасування в дрібну тару. Цей маркетинговий підхід 
дозволяє значно підвищити конкурентоспроможність продукції, адже частина продукції 
реалізується через торгівельні мережі. Враховуючи аспекти розвитку ринків переробної 
харчової промисловості, в  поточному 2017 році запрацював цех по фасуванню круп 
власного виробництва, рідної ТМ «Бабусі Марусі». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroprodservice.com.ua 

 РИНОК СУХИХ СНІДАНКІВ 

 
Аграрный фонд планирует построить элеватор  

и мукомольный завод 
22.06.2017 

ПАО «Аграрный фонд» планирует в 2017 г. привлечь инвестиции для 
строительства собственного элеватора объемом 20 тыс. т зерна и мукомольного 
завода с возможностью переработки 300 т пшеницы в сутки. 

Как говорится в финплане «Аграрного фонда» на 2017 г, который есть в 
распоряжении Elevatorist.com, для реализации этого проекта необходимо привлечь около 
270 млн грн. Строительство собственного элеватора и мукомольного завода даст 
возможность «Аграрному фонду» реализовать полный цикл производства - от закупки 
зерна у сельхозпроизводителей до реализации готовой продукции потребителям как в 
Украине, так и зарубежом. На данный период у «Аграрного фонда» нет своих 
производственных мощностей и элеваторов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам elevatorist.com 
 

Киевмлын признали  
банкротом 

23.06.2017 
Хозяйственный суд Киева признал крупнейшее столичное 

мукомольное предприятие ЧАО «Киевмлын» банкротом, говорится в 
постановлении суда от 13 июня, сообщает «Капитал». 

Суд постановил завершить предпринимательскую деятельность предприятия и 
начать процедуру ликвидации. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий 
Евгений Лахненко. Ликвидационная процедура должна быть завершена в течение года. 
Заседание суда для рассмотрения поданного ликвидатором отчета и ликвидационного 
баланса назначено на 12 июня 2018 года. Инициатором банкротства предприятия является 
компания Аграфуд. Утвержденные требования кредиторов составляют 8,819 млн грн, из 
которых 8,721 млн грн — от Аграфуд. Чистый убыток «Киевмлына» за 2015 год составил 
4,5 млн грн против чистой прибыли годом ранее 27,7 млн грн. Чистый доход от реализации 
за указанный период сократился в 5,9 раза, до 55,5 млн грн по сравнению с 2014 г. Как 
сообщается, 13 июня 2017 года Высший хозяйственный суд Украины возбудил дело о 
банкротстве ЧАО «Киевмлын». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 
 
 
 

 

 

 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Україна наростила експорт цукру  
більш ніж у 8 разів 

30.05.2017 
У І кварталі 2017 року на зовнішні ринки було поставлено 267,4 тис. 

тонн цукру загальною вартістю $131,5 млн. Про це повідомляє прес-служба 
Мінагрополітики. 

Це у 8,6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було 
експортовано 29,6 тис. тонн цукру на $15,2 млн. У січні-березні 2017 року найбільше 
українського цукру було експортовано до країн Африки та Азії на загальну суму $108,8 млн. 
На європейські ринки було поставлено на $21,2 млн. Крім того, у розрізі країн, найбільшими 
покупцями солодкого продукту з України стали Кот-д’Івуар ($16,2 млн), Шрі-Ланка ($16 
млн), М’янма ($12 млн)та Лівія ($11,4 млн). Найбільшим імпортером цукру у І кварталі 2016 
року була Румунія ($10,3 млн). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 
В "Укрцукрі" спрогнозували виробництва  

цукру у 2017/2018 МР 
30.05.2017 

За прогнозами асоціації НАЦУ “Укрцукор” у 2017/2018 маркетинговому 
році (МР) очікується виробництво цукру на рівні 2-2,05 млн тонн, що майже на 
рівні минулорічного показника. 

“Низхідний ціновий тренд на світовому ринку не дозволив вітчизняним виробникам 
цукрового буряку наростити посівні площі до раніше прогнозованих 350 тис. га - на 
сьогодні маємо 310 тис. га., тому, враховуючи “неочікувані” весняні заморозки, які можуть 
вплинути на урожайність цукрового буряку, виробництво цукру в 2017/2018 МР, ймовірно, 
складе 2,0-2,05 млн тонн. Внутрішнє споживання оцінюється в 1,5 млн т,” - цитує прес-
служба асоціації слова керівника аналітичного відділу “Укрцукру” Руслану Бутило. Експерт 
зазначила, що у квітні-травні поточного року балканський циклон замість весняного тепла 
приніс сніг та заморозки, чим зіпсували плани аграріїв в період завершення посіву 
цукрових буряків, проте, більшість посівів витримала такі випробування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Група компаній «УкрАгроКом» інвестує $1 млн в  
«Олександрійський цукровий завод» 

16.06.2017 
Група компаній «УкрАгроКом» планує вкласти близько $1 млн інвестицій 

в «Олександрійський цукровий завод». Про це повідомив комерційний 
директор «УкрАгроКом» Павло Фесюк. 

«"Олександрійський цукровий завод" рухається в напрямку модернізації та 
підвищення ефективності виробництва. З цією метою "УкрАгроКом", до складу якого 
входить завод, планує вкласти близько $1 млн інвестицій в розвиток власного цукрового 
виробництва», ― зазначив Фесюк. Група компаній «УкрАгроКом» та «Гермес-Трейдинг» - це 
інтегрована аграрна корпорація, діяльність якої базується на застосуванні новітніх 
технологій виробництва та зберігання продукції. 

 
Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Компанія «Ukrainian Sugar Company» придбала складський  
комплекс для зберігання цукру 

18.06.2017 
Компанія «Ukrainian Sugar Company», що входить в компанію ED&F Man, 

придбала в українського виробника соків «Сандора» складський комплекс в 
Миколаївській області для додаткового зберігання 50 тис. т цукру. 

За повідомленням, потреба в покупці додаткового складського приміщення виникла 
через те, що «Ukrainian Sugar Company» вже не вистачає доступних складів на території 
основного активу компанії - Засільського цукрового заводу. «Сьогодні на заводі ми можемо 
зберігати близько 80 тис. т цукру. Також ми будуємо на території заводу ще один склад на 
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http://agroprodservice.com.ua/2017/06/19/kompaniya-agroprodservis-aktyvno-rozvyvaye-napryam-zernopererobky/
http://elevatorist.com/novosti/4328-agrarnyiy-fond-planiruet-postroit-elevator-i-mukomolnyiy-zavod
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15 тис. т. Склади, які ми купуємо у «Сандора», за нашими підрахунками, дозволять 
додатково розміщувати близько 45-55 тис. т готової продукції», - стверджує генеральний 
директор компанії, Володимир Палієнко. Компанія ED&F Man заснована в 1783 році в 
Лондоні та є найбільшим постачальником продуктів харчування, цукру, спецій, кормів для 
тварин, тропічних олій, гуми, біопалива та кави через мережу офісів і агентств більш ніж у 
50 країнах світу. Компанія почала роботу в Україні в 2007 році. Їй належить Засільський 
цукровий завод (Миколаївська обл.) потужністю виробництва 50 тис. т продукції на рік.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Цукрові заводи активно модернізують  
виробництво 

19.06.2017 

Бурякоцукрова галузь здійснила прорив в підвищенні якості 
продукції, зокрема, цукрові заводи активно модернізують виробництво і для 
виготовлення однієї тонни цукру потрібно все менше і менше буряків. 

«Окрім того, збільшується середня потужність цукрових заводів - за 5 років на 740 т 
цукрових буряків на добу, а за 25 років - 1,2 тис. т цукрових буряків на добу», - 
прокоментувала керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. Що 
стосується експортного потенціалу галузі, вітчизняні виробники за останній рік зуміли 
повністю змінити географію поставок та наростити виробництво цукру І категорії, який 
користується попитом на міжнародній арені. «За 2016/2017 МР реалізували на зовнішні 
ринки 732 тис. т цукру і лідером з імпортерів є Шрі-Ланка. Проте, ринок ЄС є пріоритетом 
номер один для виробників, тому ми неодноразово наголошували на необхідності 
збільшити квоти на поставки цукру в ЄС в 15 раз до 200 тис. т», ― пояснила Бутило. 
Відзначимо, цьогоріч в Україні очікується запуск кількох цукрових заводів. Про це 
повідомила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. За її словами, 
у поточному році очікується запуск заводів колишньої «Мрії», які в цьому році викупив 
німецький інвестор Pfeifer&Langen (ТОВ «Радехівський цукор»), а також кількох заводів: 
Тальнівський цукровий завод (ТОВ «Панда») і Горохівський цукровий завод.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
В Україні прогнозується рекордний експорт  

соняшникової олії 
30.05.2017 

В поточному сезоні Україна експортує рекордний обсяг соняшникової 
олії - 5,7 млн тонн, що на 16% перевищить показник минулого сезону (4,9 
млн тонн). Про це пише «АПК-Інформ». 

Експортні поставки української соняшникової олії здійснюються активними 
темпами протягом усього сезону. Так, в листопаді, грудні і квітні місячні обсяги експорту 
перевищували 0,5 млн тонн, а в березні склали рекордні 0,68 млн тонн. Зазначається, що 
основними покупцями даного продукту стали традиційні ринки: Індія, Китай і країни ЄС 
(серед яких лідирують Іспанія, Голландія та Італія), крім того, спостерігається зростання 
поставок української олії в країни Африки, Іран та Ірак. Нагадаємо, за останні 10 років 
Україна значно збільшила виробництво соняшникової олії, ставши впевненим світовим 
лідером з виробництва та експорту даного продукту. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 

 

 
Украина в 9 раз увеличила производство подсолнечного масла за период 

действия вывозной пошлины на семена масличной 
12.06.2017 

За период действия экспортной пошлины на семена подсолнечника в 
Украине (1999-2016 гг.) производство подсолнечного масла возросло в 9 раз (с 
510 тыс. до 4,6 млн. тонн в год).  

Экспорт масла подсолнечного увеличился в 20,9 раза (с 206 тыс. до 4,3 млн. тонн). Об 
этом говорится в комментарии ассоциации «Укролияпром» к законопроекту №1837 «О 
внесении изменений в Закон Украины «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на 
семена некоторых видов масличных культур» (относительно обеспечения 
конкурентоспособности производителей семян подсолнечника) от 26.01.2015, которым 
предусмотрена отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника. По данным 
ассоциации, в случае отмены экспортной пошлины на семена подсолнечника объемы его 
экспорта из Украины могут достичь 3 млн. тонн. «Ввиду этого при валовом сборе 
подсолнечника урожая 2016 г. в объеме 12 млн. тонн будет переработано на масло на 
отечественных предприятиях не более 9 млн. тонн, и это при действующих мощностях 
16,5-17 млн. тонн в год», - подчеркивается в сообщении. Также уточняется, что отмена 
экспортной пошлины на семена подсолнечника приведет к сокращению производства 
подсолнечного масла на 20-30% и, как следствие, существенному снижению поступлений в 
госбюджет - на 4,3 млрд. грн. «Кроме того, при экспорте семян подсолнечника на уровне 3 
млн. тонн и экспортной цене 400 USD/т прямые потери бюджета от неуплаты экспортной 
пошлины составят 120 млн. USD, или 3 млрд. грн.», - добавили в «Укролияпром». Напомним, 
что при экспорте семян подсолнечника в ЕС, начиная с 1.01.2016, экспортная пошлина на 
них будет постепенно снижаться до «0» в течение 10 лет.  

 

Читать полностью (графика) >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

С начала 2016/17 МГ Украина увеличила производство  
растительного масла на 24% 

22.06.2017 
По итогам сентября-мая 2016/17 МГ Украина произвела 4,979 млн 

тонн растительного масла, что на 24% больше, чем за аналогичный период 
прошлого МГ. Об этом свидетельствуют данные "Экономического 
дискуссионного клуба".  

Согласно им, из общего объема производства на внутреннее продовольственное 
потребление направлено 453 тыс. тон (10%), или 10,6 кг в расчете на одного человека. 
Отмечается, что за отчетный период украинские аграрии экспортировали 4, 639 млн тонн 
растительного масла, что на 26% больше, чем в сентябре-мае 2015/16 МГ. Основные 
объемы украинского экспорта пришлись на Индию, Китай и страны ЕС. В то же время 
импорт масел за отчетные месяцы составил 168 тыс. тонн (+7,7% к аналогичному периоду 
прошлого сезона), из которых почти 90% - пальмовое масло, которое импортируется 
преимущественно с Индонезии. По прогнозам экспертов, в 2016/17 маркетинговом году 
Украина произведет 6 млн тонн растительного масла, из которых подсолнечное масло 
составит 5,75 млн тонн. Экспорт украинского растительного масла в текущем 
маркетинговом году ожидается в объеме 5,6 млн тонн (из него масла подсолнечного - 5,3 
млн тонн), а импорт - 0,2 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 

Экспорт подсолнечного масла в сентябре-мае 2016/17 МГ на 37%  
превысил показатели прошлого сезона 

22.06.2017 
По данным компании "ПроАгро", в сентябре-мае 2016/17 МГ 

Украина поставила на внешние рынки на 37% больше подсолнечного 
масла, чем по итогу аналогичного промежутка предыдущего сезона. 

Не смотря на то, что объемы экспортных отгрузок продукции в последние месяце 
демонстрируют сезонное снижение, результат каждого месяца текущего сезона 
превосходит соответствующий показатель предыдущего маркетингового года. Таким 
образом, совокупный результат 2016/17 МГ, без сомнений, будет рекордным. Крупнейшим 
экспортером украинского подсолнечного масла, как и шрота/жмыха подсолнечника, по 
итогам прошедших месяцев сезона 2016/17 остается Кернел, чья доля в общем объеме 
экспорта указанных видов продукции превышает либо равняется 20%. Ключевыми 
импортерами подсолнечного масла украинского происхождения остаются Индия и Китай, 
на которые совокупно приходиться около 45% его внешних отгрузок. Крупнейшим 
импортером семян и шрота/жмыха подсолнечника с начала 2016/17 МГ остаются 
европейские страны, в частности Франция, Нидерланды, Испания и Германия. Кроме них, в 
перечень крупнейших внешних покупателей такой продукции входит Турция. На долю 
указанных государств совокупно пришлось более 84% украинского экспорта семян 
подсолнечника и почти 40% − шрота/жмыха подсолнечника. Крупнейшими импортерами 
рапса и продуктов его переработки по итогам июля-мая 2016/17 МГ были страны ЕС, такие 
как Бельгия, Польша и Франция. При этом объемы экспорта в текущем сезоне значительно 
отстают от результатов прошлого маркетингового года, поскольку невысокий урожай 
культуры сформировал, соответственно, очень ограниченный экспортный потенциал на 
этом рынке. В будущем сезоне, до начала которого остается совсем немного времени, 
ожидаются валовые сборы масличной примерно в два раза большие, чем в 2016 году. 
Финальный уровень цен на экспортных базисах, а также ожидания относительно объемов 
экспорта в будущем сезоне будут формироваться как исходя показателей рапсового 
сегмента в Украине, так и на основе ситуации на европейском рынке, являющегося 
ключевым для украинских экспортеров этой масличной. Рост внутреннего производства 
рапса в странах ЕС, о чем сообщают участники рынка в последнее время, может негативно 
отразиться на экспортных ценах украинского рапса вследствие сокращения объемов 
внешнего спроса. Крупнейшим экспортером семян рапса по результату июля-мая 2016/17 
МГ стал АДМ Трейдинг Украина, на долю которого пришлось почти 27% внешнеторговых 
поставок этой продукции. Совокупный объем экспорта соевых бобов в сентябре-мае 
2016/17 МГ превысил на 47% показатель за аналогичный период предыдущего сезона. 
Существенный прирост показал также соевого масла (+10%), в то время как внешние 
поставки шрота/жмыха сои увеличились только на 2%. Основными внешними 
потребителями украинских соевых бобов с начала 2016/17 МГ остаются Турция, Иран и 
Египет, соевого масла - Польша, Индия и Китай. Соевый шрот/жмых украинского 
происхождения импортируется в основном Венгрией, Беларусью и Грузией. 
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IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг облигаций  
ООО «Глобинский мясокомбинат» 

08.06.2017 
Агентство IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочного 

кредитного рейтинга процентных облигаций ООО «Глобинский 
мясокомбинат» серии В на уровне uaA, прогноз «стабильный».  

ООО «Глобинский мясокомбинат» входит в состав вертикально интегрированной 
группы компаний «Глобино», которая занимает лидирующие позиции на отечественном 
рынке мясных и колбасных изделий. Эмитент обладает необходимыми 
производственными мощностями, широким ассортиментом продукции, имеет 
значительный уровень обеспеченности собственной сырьевой базой (продукция дочерней 
компании), а также отлаженную систему сбыта. Компания ориентируется на внутренний 
рынок, реализуя существенный объем продукции через национальные розничные сети. 
Агентство отмечает конкуренцию на отечественном рынке мясных и колбасных изделий в 
условиях низкой покупательной способности населения, а также сложную экономическую 
ситуацию в стране, негативно влияет на потенциал роста и платежеспособность 
экономических субъектов. Чистый доход ООО «Глобинский мясокомбинат» за 2016 год 
увеличился, в сравнении с предыдущим годом, на 6,6% и составил 2 064,3 млн. грн., при 
этом деятельность оставалась убыточной, однако чистый убыток снизился до 37,9 млн. 
грн., против 70,5 млн. грн. за 2015 год. По результатам 3 мес. 2017 года продолжился рост 
чистого доходу до 508,9 млн. грн. (+18% к І кварталу 2016 года), однако деятельность (в т.ч. 
операционная) была убыточной. Чистый убыток за 3 мес. 2017 года составил 4,4 млн. грн., 
тогда как за аналогичный период предыдущего года – 46,1 млн. грн. Решение об открытом 
публичном размещении именных процентных необеспеченных облигаций серии В на 
сумму 100 млн. грн. было принято общим собранием участников ООО «Глобинский 
мясокомбинат» в сентябре 2012 года. Фактически было размещено облигации на сумму 15 
млн. грн. В анализируемом периоде обязательства по облигациям снизились до 2,3 млн. 
грн. на 31.03.2017 г. Обязательства ООО «Глобинский мясокомбинат» по валютным займам 
от международных финансовых организаций на конец марта 2017 года составляли 20,1 
млн. USD, или 541,4 млн. грн. экв. Значительный объем займов в иностранной валюте 
повышает чувствительность Эмитента к валютному риску. Улучшение финансовых 
результатов Эмитента, а также уменьшение объема долговых обязательств обусловило 
снижение уровня долговой нагрузки на Эмитента к приемлемому уровню.  
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Компания "Укрпродукт" договорилась об отсрочках  
с ОТП Банком и ЕБРР 

09.06.2017 
"Укрпродукт Групп", крупный производитель фасованного масла и 

плавленого сыра, договорился с ОТП Банком об отсрочке погашения 
основной суммы кредита на 32,3 млн грн (GBP0,95 млн). 

А именно с 9 июня до 23 июня 2017 г., чтобы в этот период завершить переговоры о 
новом кредите, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в 
пятницу. Согласно ему, "Укрпродукту" также удалось прийти к соглашению с Европейским 
банком реконструкции и развития о смягчении условий пересмотренного в июне прошлого 
года кредитного соглашения в части нарушений ковенант долговой нагрузки по состоянию 
на конец прошлого года и конец первого квартала этого года. Помимо того компания 
сообщила, что планирует опубликовать свои результаты за 2016г. в конце текущего месяца. 
Как сообщалось, "Укрпродукт" по итогам 2015 г. получил GBP3,9 млн чистого убытка, что на 
12,3% больше чем в 2014 году (GBP3,48 млн). Ее выручка за позапрошлый год уменьшилась 
на 37% - до GBP20,16 млн. В первом полугодии 2016 года "Укрпродукт" получил чистый 
убыток GBP1,098 млн, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2015 г., а 
позитивная EBITDA составила £0,02 млн против £0,07 млн в первом полугодии 2015 г.  
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ФГВФЛ продает кредит с залогом 

молокозавода 
15.06.2017 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на 
продажу кредит с залогом комплекса молокозавода, сообщила пресс-
служба фонда. Об этом сообщает stockworld.com.ua 

В системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже прав требования по 
кредитам ПАО "Банк Форум", в обеспечение по которым переданы квартиры в новостройке 
в Житомире и целостный имущественный комплекс по производству молочной продукции. 
Активы выставляются на продажу с начальной ценой реализации 13,35 млн гривен. На 
продажу одним лотом выставляются права требования по двум кредитам юридического 
лица. Компания-заемщик зарегистрирована в Житомире и ведет хозяйственную 
деятельность, в частности в сфере "организации строительства зданий". На начало апреля 
2017 общая задолженность по кредитам составила 24,556 млн гривен. При этом в 
обеспечение по договорам передан целостный имущественный комплекс, который 
располагается в с. Галиевка Чудновского района Житомирской области (общей площадью 6 
685,9 м2), вместе с основными средствами - холодильниками, вентиляторами, 
морозильными камерами, бытовой техникой и т.д. Имущественный комплекс по 
изготовлению молочной продукции является одним из самых мощных производств на 
рынке агропромышленного комплекса Украины. Производимая молочная продукция 
представлена не только на внутреннем рынке, но и за пределами Украины. … 
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Український виробник органічного молока придбає  
австрійське обладнання для упаковки 

16.06.2017 
Компанія Organic milk купує обладнання для розливу в ПЕТ-пляшки. 

Про це пише The DairyNews. На заводі буде встановлено машину 
австрійської компанії PET Technologies. 

Як заявили в компанії, нове обладнання дозволить продукції виділитися на полиці 
за допомогою дизайну і різних обсягів, а також знизити витрати на логістику і розширити 
географію продажів. Завод австрійської компанії Organic milk в Україні розташований у 
місті Баранівка. ТОВ «Органік Мілк» входить до складу вертикально інтегрованої компанії, 
що складається з чотирьох підприємств, що функціонують у сфері органічного 
рослинництва і тваринництва. Органічні параметри всіх ланок продуктово-виробничого 
ланцюжка компанії підтверджено сертифікатами європейського і вітчизняного зразка.  
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Дозвіл експортувати молочну продукцію в Китай отримали  
ще 9 українських підприємств 

22.06.2017 
Ще дев’ять українських виробників зможу експортувати молочну 

продукцію в Китай. Про це повідомляє Державна служба України з питань 
безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. 

“До сих пір право експорту молочної продукції на китайський ринок мали 18 
підприємств. Але наші китайські колеги збільшили цей список ще на дев’ять – до 27 
українських підприємств”, – говорить глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа. За 
його словами, робота над розширенням списку підприємств-експортерів в Китай ведеться 
постійно. Як уточнили в Держпродспоживслужбі, право експорту отримали наступні 
молочні компанії: “Люстдорф”, Вінницький молочний завод “Рошен”, Білоцерківський 
молочний завод, Новгород-Сіверський сирзавод, Білоцерківська агропромислова група, 
Пирятинський сирзавод, Кременчуцький молокозавод, філія “Сумський молочний завод 
“ДП “Аромат”, “DairyCo Україна”. З повним списком підприємств і переліком продукції, яку 
вони можуть постачати, можна ознайомитися тут. Як повідомлялося, в жовтні 2015 віку 18 
українських підприємств отримали можливість експортувати молочну продукцію в Китай.  
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Производитель "Яготинского" вышел на рынки 
 Грузии и Азербайджана 

26.06.2017 
Молочные продукты производства предприятий ГК "Молочный 

альянс" стали доступны в магазинах "Украинские продукты" в Грузии и 
Азербайджане. Об этом пишет delo.ua 

"Это первая поставка нашей молочной продукции в грузинские и азербайджанские 
магазины "Украинские продукты". Сейчас ведем переговоры о последующей поставке в 
рамках годового контракта", - сообщила коммерческий директор ГК "Молочный альянс" 
Виктория Предборская. Как отмечается, сейчас и в Грузии, и в Азербайджане работают 
только по 2 магазина "Украинские продукты", однако грузинские партнеры намерены до 
конца года расширить свою сеть до 8 торговых точек. В торговых точках Грузии и 
Азербайджана представлен широкий ассортимент плавленых и твердых сыров ТМ 
"Славия", ультрапастеризованное молоко ТМ "Яготинське для детей" и "Яготинське", масло 
топленое, кефир, сметана и йогурт ТМ "Яготинское", а также масло сливочное ТМ "Славия".  
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Украина экспортировала сыра почти  
на 8,5 млн долл. 

31.05.2017 

По итогам 4 месяцев 2017 Украина экспортировала сыра на 8 млн 
491 тыс. долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба 
Украины, передает УНН. 

Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан сыра на 4,1 
млн долл., в Республику Молдова - на 2,3 млн долл., в Египет - на 997 тыс. долл., в другие 
страны - на 985 тыс. долл. В то же время за отчетный период Украина импортировала сыра 
на 12,3 млн долл. Напомним, по словам экспертов, украинские производители поставляют 
на экспорт продукцию лучшего качества, чем продают на внутреннем рынке. Это 
обусловлено отсутствием контроля за качеством продуктов питания в Украине и 
бедностью населения. Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, фактически в 
каждом регионе Украины фиксируют увеличение количества пищевых отравлений. 
"Некоторые области фиксируют увеличение отравлений в половину, а некоторые и в два 
раза. Только по официальным данным Киева, в столице заболеваемость детей острыми 
кишечными инфекциями увеличилась в 2,2 раза", - добавил он. 
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Обзор рынка сливочного масла Украины  
в 2017 году 

12.06.2017 
Экспорт сливочного масла и молочных жиров из Украины 

продолжит расти на фоне сохранения стабильного спроса на эту 
продукцию в мире, сообщила аналитик молочного рынка Совета по 
вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Анна Бурка. 

«Развитие ценовых трендов на мировом молочном рынке будет оказывать 
соответствующее влияние на ситуацию в Украине. В частности, сохранение активного 
спроса на сливочное масло и молочные жиры будет стимулировать рост объемов экспорта 
данной продукции», - сказала она. Как ранее сообщала Ассоциация производителей молока, 
в 2017 г. Украина вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла. По 
словам Анны Бурки, Украина сохранит эти позиции, поскольку экспорт сливочного масла и 
молочных жиров из Украины в последние годы демонстрирует стабильный рост. В 
частности, в апреле этого года объем экспорта составил рекордные для этого месяца 1,9 
тыс. тонн против 506 тонн за апрель 2016 года. По сравнению с мартом 2017 г. экспорт 
увеличился на 17%. Таким образом, за январь-апрель т.г. из Украины было экспортировано 
5,5 тыс. тонн сливочного масла и молочных жиров, что является абсолютным максимумом 
для данного периода. Основными покупателями этой продукции были Марокко (23% или 
4,5 млн долл.), Казахстан (13% или 2,5 млн долл.), Молдова (11% или 2,3 млн долл.). Как 
отметила аналитик UFEB, росту экспорта будет способствовать положительный ценовой 
тренд на мировом рынке. На конец мая экспортные цены Новой Зеландии, США и 
Австралии колебались в пределах 4700-5700 долл. за тонну, в то время как в мае прошлого 
года цены Новой Зеландии и Австралии составляли около 2700 долл./т, а США - 4500 
долл./т. При этом экспорт сливочного масла из основных стран-поставщиков продолжает 
сокращаться. В первом квартале текущего года объем экспорта сливочного масла из Новой 
Зеландии сократился на 12% относительно аналогичного периода 2016 года (до 117,2 тыс. 
тонн), в то время как из ЕС - на 27% (до 45,6 тыс. тонн), из США - на 46% (до 5,7 тыс. тонн) и 
из Австралии - на 56% (до 2 тыс. тонн). За январь-март 2017 Китай и США уменьшили 
объемы импорта сливочного масла соответственно на 15% и 31% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, до 24 тыс. тонн и 10,9 тыс. тонн. Кроме того, в 
ЕС объем импорта масла сократился на 61%, до 2,8 тыс. тонн. В то же время Австралия 
продолжает увеличивать объем импортных поставок, которые в указанном периоде 
выросли на 60% по сравнению с январем-мартом 2016 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам marketing.rbc.ua 
 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Хлебпром внедрил автоматизацию  
прямых продаж 

04.06.2017 
ЧАО «Концерн «Хлебпром» первый среди хлебопроизводителей 

успешно внедрил комплексный проект по автоматизации мобильной 
работы торговой команды. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

«Для компании, которая ежедневно обслуживает около 5500 торговых точек в 8 
областях страны, автоматизация - это вопрос прежде всего сервиса и эффективности, - 
комментирует коммерческий директор ЧАО «Концерн «Хлебпром» Игорь Юдин. - Это шаг 
навстречу всем клиентам - от крупных сетевых ритейлеров до мелких торговых точек в 
формате «магазин у дома». К тому же мы отмечаем и внутренние изменения - прозрачность 
каждого маршрута положительно влияет на формирование культуры высокой 
результативности, которая вдохновляет нашу профессиональную команду. Вооруженные 
планшетами, онлайн-сервисом от компании PRADATA и благодаря недорогим и 
скоростным технологиям 3G-связи, торговые представители получили оперативный 
доступ к широкой базе информации и аналитики, быстрый и прозрачный сторчек, удобную 
отчетность и экономию времени на обслуживание клиентов». В компании также отметили 
такие преимущества внедренного программного продукта, как формирование и 
достижения оперативных целей, повышения качества информации в коммуникации с 
партнерами, постоянный контроль оплат, остатков и ассортимента в торговых залах. «В 
целом процесс внедрения данного ИТ-решения занял у нас примерно 3 месяца, - 
комментирует директор по информационным технологиям ЧАО «Концерн «Хлебпром» 
Андрей Гудков. - Наиболее ресурсозатратными были этапы интеграции с учетной базой 1С 
8 и обучение пользователей. Но в итоге была существенно уменьшена нагрузка на 
операторов call-центров при приеме заказов от торговых агентов, что высвободило в 
общем до 20 рабочих часов центра вдень. Оцифрованный поток данных автоматически 
передается между информационными системами - быстро и без возможных ошибок, 
вызванных человеческим фактором, что позволило значительно повысить качественный 
уровень обслуживания клиентов». Для справки: частное акционерное общество «Концерн 
Хлибпром» входит в группу крупнейших производителей хлеба в Украине и объединяет в 
своем составе 8 производственных подразделений во Львовской и Винницкой областях. 
Компании принадлежат торговые марки - «Хлибна хата», «Винницахлеб», «Хлеб по-
львовски», «Любляна», Bandinelli, Panerini. Основным направлением деятельности 
предприятия является производство хлеба, кондитерских изделий и хлебных 
полуфабрикатов. 
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ПАТ «Київхліб» перейшов на сучасні 
Mercedes-Benz Sprinter 

05.06.2017 
На території ПАТ «Київхліб» відбулася передача великої партії 

автомобілів Mercedes-Benz Sprinter для доставки хлібобулочної 
продукції на підприємствах столиці та області. 

Це безпрецедентний випадок в Україні, коли підприємство хлібопекарської 
промисловості почне вибирає таку велику партію автомобілів марки Mercedes-Benz. У 
п’ятницю, 26 травня на території ПАТ «Київхліб» пройшла передача 25 автомобілів 
Mercedes-Benz Sprinter. Машини поставив ПрАТ «АТП Атлант», офіційний дилер Mercedes-
Benz в Україні. Всі вони будуть працювати в ТОВ «Кіевтранслогістік», який є офіційним 
перевізником «КиївХліб». Автомобілі Mercedes-Benz придбано на умовах заводського 
фінансування Mercedes-Benz. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

В Украине падают объемы производства  
муки и выпечки хлеба 

23.06.2017 
В январе-мае 2017 г. производство хлеба и хлебобулочных изделий в 

Украине снизилось на 7,6%, в сравнении с аналогичным периодом 2016 
года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Госстат Украины. 

За первые 5 месяцев 2017 года в Украине официально выпекли 431 тысячу тонн. В 
мае было поставлено 90 тысяч тонн хлеба или на 5,3% больше, чем в апреле. При этом в 
сравнении с маем 2016 года снижение выпечки составило 3%. Объем производства муки за 
указанный период составил 763 тысячи тонн, что на 1,5% меньше показателя за январь-
май 2016 года. При этом в мае 2017 года объем ее производства составил 139 тысяч тонн, 
что на 5,9% меньше апрельского показателя, но на 3,4% больше, чем было произведено в 
мае 2016 года. Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно 
оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также зоны проведения АТО. Как 
сообщала "Страна", в Украине резко подорожали овощи и фрукты, но подешевели яйца. 
Также на 2,9-0,8% повысились цены на мясо, продукты из мяса, а также рис и хлеб. 
Отметим, что в Украине массово закрываются пекарни из-за подпольного рынка хлеба. 
Ежегодно в Украине производится более 1,1 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а 
также более 0,11 млн тонн кондитерских изделий и тортов. При этом потенциальная 
ёмкость рынка составляет около 3,5-3,7 млн тонн хлебобулочной продукции в год. 
Напомним, что Кабмин отпустил в свободное плавание цены на продукты в Украине.  

 

Читать полностью >>>  
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Бізнесмен Ігор Бойко подав позов до  
Гаазького арбітражу 

30.05.2017 
Власник товариства з додатковою відповідальністю "Житомирська 

кондитерська фабрика" ЖЛ "Ігор Бойко на початку 2017 р. подав позов до 
Міжнародного арбітражного суду в Гаазі до держави Україна. 

"Ми подали позов до Гаазького арбітраж на початку 2017 р. Вже визначені арбітри, 
йде процес підготовки до суду", - сказав Бойко. За його словами, процедура підготовки до 
судового засідання буде тривалою. Україна поки не представила своїх юристів за кордоном, 
всі узгодження по ним йдуть через Міністерство юстиції, з яким дуже складно спілкуватися. 
"Держава Україна експропріювала мій бізнес. Ми подали позов про компенсацію і 
відшкодування збитків. Весь бізнес, який я мав в Україні та за кордоном, постраждав, мої 
фірми за кордоном, в тому числі в Швейцарії, - офіційні, не офшорні - видавали кредити в 
вигляді обладнання, сировини і грошовий коштів Житомирської кондитерської фабрики, 
зараз вона має проблеми, і ми не контролюємо підприємство ", - додав бізнесмен. Раніше 
директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник оцінив вартість 
фабрики в 2 млрд гривень. Як повідомлялося, в грудні 2015 року Ігор Бойко офіційно 
заявив про рейдерське захоплення Житомирської кондфабрики, організованим Сергієм 
Пашинським, Сергієм Тищенко, Павлом Петренко, Арсеном Аваковим за активної участі 
президента, в результаті якого підприємство було виключено з Єдиного державного 
реєстру, а пізніше - захоплено силовим шляхом. Кондитерська фабрика в Житомирі 
заснована в 1944 році, асортимент налічує понад 250 найменувань. Вона входила в трійку 
лідерів ринку, займаючи перше місце за показниками експорту продукції, поставляючи її в 
36 країн. Загальна виробнича потужність підприємства становить 80 тис тонн продукції в 
рік, на фабриці функціонує 28 виробничих ліній. Нагадаємо, що це не перший позов Бойко. 
До цього Бойко планував подати позов до міжнародного арбітражу з питання відновлення 
своїх прав на Житомирську кондитерську фабрику. 

 

Читати повністю >>> 
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У производителя "СуперКонтика" новый  

руководитель 
01.06.2017 

Генеральным директором ПАО "Конти" назначен коммерческий 
директор Андрей Усенин, сообщила компания в системе раскрытия 
информации НКЦБФР.  

Соответствующее решение было принято наблюдательным советом 31 мая. Ранее 
должность врио гендиректора занимала Татьяна Козодерова, которая пришла на этот пост 
в марте 2017 г. ПАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы 
"Конти", основанной в 1997 г. Основными производственными активами являются 
Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики 
в Курске (Россия). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", 
BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

"Nestle Украина" с 2017г экспортирует шоколадне 
 батончики в Бразилию 

16.06.2017 
"Nestle Украинаl"  начала экспортировать шоколадные батончики 

под брендом Lion в Бразилию, сообщил директор по экспорту и импорту 
Nestle в Украине Владимир Спивак на пресс-конференции во Львове. 

"На "Свиточе" мы производим продукцию под брендом Lion для Nestle в Бразилии. У 
нас есть на выходе и несколько проектов с другими странами. Речь идет о трех-четырех 
странах, среди которых европейские", - сказал он. По словам В.Спивака, на львовской 
кондитерской фабрике "Свиточ" также производятся для Nestle Венгрии шоколадные 
плитки под брендом Boci. "Большинство плиток по вкусу и типу похожи на наш шоколад 

"Свиточ". Плитки производятся под локальным брендом Восі, и для Nestle Венгрии в этом 
году мы станем главным производителем. Кондитерская фабрика "Свиточ" с 2016 года 
продает Восі в Венгрию. Мы договорились об увеличении ассортимента и количества 
позиций", - сказал он. Представитель компании заметил, что больше всего "Nestle Украина" 
экспортирует лапшу быстрого приготовления, при этом более 50% общего объема 
производства этой продукции экспортируется. "Украинскому потребителю продукция 
известна под брендом "Мивина". Аналогичные продукты, либо с другими вкусами, 
продаются более чем в 20 странах мира. Также наша фабрика в Харькове производит 
продукцию под брендом Maggi для других рынков Nestle", - отметил В.Спивак. "Nestle 
Украина" также экспортирует продукцию под брендом Winiary. "Мы производим в Украине, 
а Nestle Польша продает у себя под брендом Winiary красные соусы. Относительно общего 
объема производства экспорт не большой", - уточнил В.Спивак. 

 
 

Читать полностью >>>  
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Roshen обжалует продление ареста имущества  
Липецкой фабрики 

19.06.2017 
Украинская корпорация Roshen намерена обжаловать решение 

Басманного суда Москвы, который продлил арест имущества липецкой 
фабрики компании. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации Roshen. 

«Стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы 
причиненного ущерба, о чем каждый раз заявляют адвокаты. Тем не менее судья Ленская 
добросовестно проигнорировала постановление пленума Верховного суда РФ от 1 июня 
2017 года № 19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд при рассмотрении нашей 
апелляционной жалобы», - сообщил гендиректор липецкой фабрики компании Roshen Олег 
Казаков. Апелляция будет подана во временных рамках, которые предусмотрены для этого 
законодательством, уточнила RNS начальник отдела по связям с общественностью и 
коммуникациям Roshen Екатерина Македонская. Ранее Басманный районный суд Москвы 
продлил до 13 сентября 2017 года арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, 
которая входит в корпорацию Roshen, основанную президентом Украины Петром 
Порошенко. В декабре 2016 года суд наложил арест на 14 объектов недвижимости, в 
частности на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь 
земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м. Федеральная налоговая служба 
(ФНС России) требует от ООО «Рошен» дополнительно уплатить более 150 млн руб. с 
дивидендов, направленных липецкой «дочкой» на Украину. 20 января 2017 года Roshen 
объявила о прекращении работы фабрики в Липецке по «экономическим причинам».  

 

Читать полностью >>>  
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 РИНКИ 

Обзор рынка мучных кондитерских  
изделий Украины 

06.06.2017 
В 2016 г. емкость рынка мучных кондитерских изделий с начинкой 

выросла в Украине на 12% по сравнению с результатами 2015 г., и составила 
почти 64 тыс тонн. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting. 

В 2014-2015 годах на рынке отмечалось падение показателей сегмента на 14% и 6% 
соответственно. Среди основных причин сокращения объемов рынка указанного периода – 
девальвация национальной валюты, падение покупательской способности, конфликт на 
востоке страны, а также прекращение торговли на рынке РФ. Изменения в сегменте 
повлекли за собой и пересмотр стратегий работы основной массы производителей 
кондитерских мучных изделий – предприятия переформатировались на выпуск более 
доступных товаров. Импорт мучных кондитерских изделий с начинкой в Украину на 
сегодняшний день достаточно незначительный и составляет около 1-2% от общего объема 
представленной продукции. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОКІВ  

 
Соковый завод в Кодыме планирует запустить  

новую линию по переработке ягод 
19.06.2017 

ООО "Соковый завод Кодымский" планирует запустить новую линию 
по переработке ягод в следующем году, сообщает собственный 
корреспондент информагентства "Трасса Е-95". 

В 2018 году руководство предприятия планирует начать прием от частных хозяйств 
ягод на переработку. Для этого здесь будет открыта еще одна технологическая линия. 
Новое оборудование позволит увеличить объемы выпуска плодово-ягодной продукции в 
два раза. Пока же одним из динамично развивающихся и модернизирующихся сегментов 
является производство фруктово-ягодного пюре и яблочного сока. "Завод производит 
фруктово-ягодное антисептическое пюре. Мощность линии составляет 100 тонн в сутки. 
Также мы производим яблочный концентрированный сок. Мощность производственной 
линии по его изготовлению - 60 тонн в сутки. За сезон производится до 6 тыс. тонн", - 
отметила управляющая предприятием Татьяна Майданская.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 РИНОК СОУСІВ (в т.ч. КЕТЧУП, МАЙОНЕЗ, ГІРЧИЦЯ) 

 
ЧАО "Волыньхолдинг" выплатит 88,4 млн грн  

дивидендов за 2016 г. 
13.06.2017 

ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин", Волынская обл.), 
принадлежащее компании Nestle, выплатит 88,43 млн грн дивидендов за 
2016 год. Об этом сообщает портал bin.ua 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решение приняло годовое общее собрание акционеров 25 апреля. Выплата дивидендов 
будет осуществляться частями пропорционально всем акционерам, которые имеют право 
на ее получение, 23 июня, 21 июля, 18 августа 2017 года. "Волыньхолдинг" в 2016 году 
увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до 88,43 млн грн, чистый доход от реализации - на 
12%, до 1,22 млрд грн по сравнению с 2015 годом. Nestlе начала деятельность в Украине в 
1994 г. с открытия представительства. На украинском рынке продвигает такие бренды, как 
Nescafe, Nesquik, "Свиточ", Friskies, KitKat и др. В конце 2003 года Nestle S.A. приобрела 100% 
акций предприятия "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"). В его состав входят фабрика по 
производству холодных соусов под ТМ "Торчин" и фабрика по производству пищевых 
продуктов в Луцком районе Волынской области. … 
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 ІНШЕ 
 РИНОК СНЕКІВ & РИНОК СУХОФРУКТІВ  

 
Вкусный лён: как заработать на  

полезных чипсах 
08.06.2017 

Несколько лет назад киевский предприниматель Павел Себастьянович 
управлял интернет-магазином для приверженцев здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Об этом пишет kfund-media.com  

В планах было открытие магазина хлебцов и снеков. Задумывался и о производстве 
полезных чипсов совместно с донецким бизнесменом  Сергеем Шаколой. Идею создания 
полезных чипсов одобрил и политтехнолог Сергей Гайдай - общий знакомый Шаколы и 
Себастьяновича. Если чипсы любят все, почему бы не сделать их из полезного сырья? 
Предприниматели остановились на льне – старом проверенном продукте, который обычно 
используют для изготовления масла. На старт компании предприниматели вложились в 
равных долях, потратив 1,2 млн грн собственных накоплений. Закупили оборудование, и в 
сентябре 2014 открыли предприятие по изготовлению чипсов изо льна. Компанию назвали 
«Фьючефуд». Дело закипело. «Аналогов нашей продукции нет нигде. Фьючипсы – новая 
категория продукта. Если брать пошагово, то все просто: семя льна размололи и размочили, 
чтобы его было удобно принимать в пищу. Получился суперфуд – вроде бы и чипсы, но на 
самом деле полезный продукт», – рассказывает Себастьянович. По его словам, рецепт 
несколько раз менялся. Раньше в составе фьючипсов был ещё и арахис. Однако семечки 
тыквы как оказалось, лучше сочетаются со льном. Сейчас в линейке компании 4 вида 
фьючипсов: классические из чёрного льна, золотые, из светлого льна, а также оба вида 
снеков с добавлением итальянских трав. «В будущем будут еще сладкие снеки, но они 
требуют дополнительного оборудования», - говорит Гайдай. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kfund-media.com 
 

Viteo построит в Украине завод по производству  
сушеных овощей 

14.06.2017 
Украинская компания Viteo намерена построить завод по производству 

сушеных овощей и фруктов. Об этом со ссылкой на сообщение компании 
пишет «Интерфакс-Украина». 

Планируется, что первая линия завода будет функционировать уже с 2018 г. Первый 
этап производства предусматривает изготовление сушеных овощей. В дальнейшем Viteo 
планирует увеличивать производственные мощности и расширять возможности завода. В 
частности, речь идет о производстве пектина, сублимации и расширении ассортимента 
сушеной продукции. Сейчас компания активно внедряет первый этап проекта и ведет 
переговоры с инвесторами по привлечению средств на следующие этапы. Среди 
потенциальных регионов, где может появиться производственный комплекс, - Винницкая, 
Киевская и Херсонская области. «Следует отметить, что организация собственного 
производства создаст дополнительный спрос на свежие овощи на внутреннем рынке. По 
предварительным прогнозам, завод будет перерабатывать около 30 тыс. т сырья в год», - 
уточнили в компании. Основной задачей Viteo является обеспечение национального рынка 
сушеными овощами местного производства. «Сегодня более полусотни компаний, 
работающих на отечественном рынке, импортируют сушеную продукцию из Индии и 
Китая, поскольку не имеют альтернативы. Только за прошлый год Украина импортировала 
около 4,5 тыс. тонн сушеных овощей на сумму $13,8 млн. Спрос на импорт сушеной 
продукции заметно возрастает, тогда как национальное сырье не перерабатывается в 
полном объеме», - сообщили в компании. Для справки: Viteo является международным 
инвестиционным проектом. Компания создана в 2017 году и осуществляет деятельность в 
двух направлениях: экспорт украинской овощной и фруктовой продукции, а также 
производство сушеных овощей. Своим основным заданием компания видит развитие 
новых направлений в отрасли сельского хозяйства Украины.  

 

Читать полностью >>>  
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Генпрокурор: Підприємство Рибалки у Липецьку  
виводить в офшори мільйони 

23.06.2017 
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції 

"Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському 
Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень. 

"Група його (Рибалки - ред.) компаній дійсно перевіряється на ухилення від сплати 
податків в особливо крупних розмірах. Ідеться про сотні мільйонів", - сказав він на прес-
конференції за підсумками зустрічі з прокурорами. "Дуже дивно, що людина, яка пікетувала 
трибуну Верховної Ради про офшори президента, сама має такі ж самі офшори. Знаєте де? 
Підприємство його знаєте де? У місті-герої Липецьку. Теж його фірма, і виводить мільйони 
через роялті на офшорні компанії", - заявив Луценко. Як повідомлялося, у квітні 
правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить 
родичам народного депутата Сергія Рибалки. Раніше в жовтні 2016 року стало відомо, що 
бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює 
офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців.  

 

Читати повністю >>>                                                                           © Олег Твердь, для УП 
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 

 
 

Производство водки в мае  
сократилось на 3,1% 

23.06.2017 
Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине 

в мае 2017 г. к соответствующему месяцу 2016 г. уменьшилось на 3,1%, 
составив 847 тыс. дал.  

Отметим, данные без учета временно оккупированной территории Автономной 
Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической 
операции. При этом к апрелю 2017 г. производство водки выросло на 23%. За 5 месяцев 
было произведено 5 млн 501 тыс. дал (-21,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2016). Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием 
алкоголя менее 0,5%, в мае 2017 г. в годовом исчислении увеличилось на 5,8% — до 18,6 
млн дал, в месячном — выросло на 10,1%. За 5 месяцев — 68,9 млн дал (-1,9%). 
Производство коньяков и бренди в мае 2017 г. выросло на 15,1% по сравнению с маем 2016 г. 
и составило 128 тыс. дал, по сравнению с апрелем 2017 г. — уменьшилось на 22,4%. За 5 
месяцев — 781 тыс. дал (-24,9%). Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых 
настоек и других спиртных напитков в мае 2017 г. против мая 2016 г. увеличилось на 1,8% 
и составило 545 тыс. дал, по сравнению с апрелем 2017 г. — уменьшилось на 5,8%. За 5 
месяцев — 2 млн 356 тыс. дал (+7,8%).  

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 

В Україні повернуть у держвласність Кременчуцький  
лікеро-горілчаний завод 

12.06.2017 
Господарський суд Полтавської обл. задовольнив позовну заяву, 

пред’явлене Кременчуцької місцевою прокуратурою в інтересах держави. 
Про це повідомила заступник керівника Кременчуцького місцевої 
прокуратури Юлія Ребрик. 

Заява пред’явлено ТОВ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод». Рішенням суду 
товариство зобов’язане виплатити понад 230 тис. грн. боргу орендної плати, пені на суму 
понад 38 тис. грн. і повернути цілісний майновий комплекс ДП «Кременчуцький лікеро-
горілчаний завод» вартістю понад 5 млн. грн. орендодавцю – Регіональному відділенню 
Фонду державного майна по Полтавській області. За словами Юлії Ребрик, через порушення 
відповідачем істотних умов договору оренди, в бюджет не надійшли кошти за 
користування державним майном.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

ПрАТ «Одеський коньячний завод» торгової марки Shustoff  
експортує коньяк в Австралію 

13.06.2017 
ПрАТ «Одеський коньячний завод» розпочав поставки вітчизняного 

коньяку на ринок Австралії. Про це заявив глава заводу Едуард Городецький, 
передає Національний промисловий портал. 

«Ми уклали вигідні контракти на експорт кращих марочних коньяків ТМ Shustoff в 
Австралію, домовилися про поставку 800 кейсів коньяків «Золотий Дюк» та «Одеса», вже 
відправили першу партію». – заявив глава заводу Едуард Городецький. Інтерес іноземних 
споживачів свідчить про високу якість продукції Одеського коньячного заводу. «Продукція 
ОКЗ успішно пройшла ряд перевірок, необхідних для постачання коньяку за кордон, і 
отримала документальне підтвердження високої якості», – зазначає Едуард Городецький. А 
досягти таких результатів вдалося завдяки виробництву продукції за принципом повного 
циклу і використання власних коньячних спиртів». Крім того, глава заводу повідомив про 
початок поставок до Франції коньячного спирту, виробленого на ОКЗ. «Процес 
виробництва коньяку в Одесі повністю відповідає класичним французьким канонам», – 
підкреслив відомий французький технолог і власник компанії з виробництва коньячних 
спиртів Merlet & Fils Жан Мерле під час свого візиту на ОКЗ.  

 

Читати повністю >>> 
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СБУ припинила масштабне виготовлення та реалізацію  
контрафактного неякісного алкоголю 

16.06.2017 

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність 
організованого угруповання, яке налагодило виробництво та реалізацію 
контрафактного неякісного алкоголю по всій території України. 

Під час одночасної операції у Київській, Житомирській, Запорізькій, Рівненській, 
Луганській, Херсонській, Чернівецький та Чернігівській областях правоохоронці затримали 
двадцять учасників угруповання. У столиці «взяли» організатора нелегального бізнесу. 
Співробітники СБ України встановили, що контрафактна продукція транспортувалася 
ділками через легальну логістичну компанію та реалізовувалась з підробленим акцизними 
марками або без них оптовим та роздрібним торгівцям. За інформацією спецслужби у 
регіонах підпільний бізнес «кришували» окремі представники місцевої влади та 
правоохоронних органів. У Херсоні правоохоронці виявили склади з фальсифікованою 
продукцією та обладнання для розливу та фасування контрафакту. Під час обшуків 
оперативники СБУ виявили продукцію на понад п’ять мільйонів гривень. За висновками 
експертів, вилучена алкогольна продукція, виготовлена із недоброякісної сировини, 
становить загрозу для життя та здоров’я громадян. Відкрито кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 204  Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. 

 

Читати повністю >>> 
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 

 
За три года экспорт вина из Украины 

упал в 3 раза 
30.06.2017 

В 2016 году Украина экспортировала вина на $24,7 млн, что в три 
раза меньше, чем в 2013 году. Об этом сообщает Государственная 
фискальная служба Украины, передает delo.ua 

При этом основной страной-импортером украинского вина в 2016 г. была РФ. За год 
в Россию было поставлено вина на общую сумму $11,6 млн. В течение отчетного периода 
импорт вина в Украину также был сокращен. Так, в 2016 году Украина импортировала вина 
на $85,2 млн, что на 48,8% меньше, чем в 2013 году, а основным поставщиком выступала 
Италия. В 2016 году поставки вина из этой страны в Украину составляли $24,46 млн. 
Добавим, что в 2015 году Украина импортировала 23,3 млн литров вина, а в 2016 году — 
43,1 млн литров вина. Вместе с тем, по словам генерального директора компании Eastern 
Beverage Trading Ольги Ивушкиной, отечественное виноделие имеет хорошие шансы 
выхода на международную арену. Эксперт отметила, что статистика последних лет говорит 
о том, что ценителей винных напитков среди украинцев становится все больше, и 
потребители предпочитают вино слабоалкогольным напиткам и даже шампанскому.  
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Как Львовская фабрика табачный рынок  
обскакала 

15.06.2017 
В распоряжении ЭП оказались данные из налоговой отчетности 

Львовской табачной фабрики, косвенно свидетельствуют об использовании 
компанией акцизных марок не по назначению… 

Последние 1,5-2 года между крупными табачными компаниями шли ценовые войны. 
Пока акцизы росли, цены на некоторые дешевые сигареты, вопреки логике потребителя, 
падали. Войны не прошли бесследно для табачных производителей - они понесли 
серьезные потери. Так, в 2016 году убыток "Филип Моррис Украина" превысил 1 млрд грн, 
хотя годом ранее компания была "в плюсе", хоть и небольшом - 5,4 млн грн. Еще один 
крупный игрок - компания Japan Tobacco International (JTI) - в прошлом году потеряла на 
украинском рынке 48,13 млн грн после прибыли в 1,06 млрд грн годом ранее. По оценкам 
главы правления Центра гражданского представительства "Жизнь" Андрея Скипальского, 
табачные корпорации в прошлом году потеряли примерно 7 млрд грн в "ценовых войнах". 
"Все компании работали в убыток, чтобы отсрочить повышение цен. Акциз увеличивался 
на 40%, а они продолжали держать старую цену, уменьшая маржу", - констатирует он. 
Крупные табачные корпорации готовы были работать в убыток, чтобы не потерять свою 
долю на рынке и по возможности даже ее увеличить. Тем не менее, значительно выросла 
доля только у одной компании, которая напрямую не участвовала в "ценовых войнах". Речь 
о местном игроке - Львовской табачной фабрике, которая выпускает недорогие сигареты 
таких торговых марок как "Strong", "Jinling", "Lifa" и другие. По данным ЭП, за второе 
полугодие 2016 г. доля ЛТФ на украинском рынке выросла с менее чем 1% до 5%. В 2017 г. 
доля львовской компании, согласно среднемесячным показателям, оценивается уже в 6,3%. 
Достичь такого показателя непросто, особенно в условиях "ценовых воен", ведь фабрика в 
тот период должна была, как и другие участники рынка, работать в убыток, продавая 
сигареты ниже себестоимости. Что же позволило ЛТФ нарастить за относительно короткий 
период времени долю на рынке в пять раз? Как оказалось, успех львовских табачников 
может быть напрямую связан с недопоступлениями в госказну. Так, в распоряжении ЭП 
оказались данные из налоговой отчетности ЛТФ за ІІ полугодие 2016 г., которые косвенно 
свидетельствуют об использовании компанией акцизных марок не по назначению, из-за 
чего государство могло потерять сотни миллионов гривень. …  
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Польская компания Barlinek расширяет производство в Украине  
за счет Европейского банка реконструкции и развития 

14.06.2017 
ЕБРР может выделить кредит до PLN200 млн (≈$53,5 млн) 

польской компании Barlinek на расширение его производственных 
мощностей в Украине и инвестиции в энергоэффективность в Польше. 

В сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) уточняется, что 
речь идет о мощностях по производству паркета. Непосредственным получателем кредита 
выступит Barlinek Invest LLC - часть Barlinek S.A., контролируемого Михалом Солововым. 
Отметим, что Соловов также является владельцем крупного производителя керамики и 
сантехники Rovese (выпускает в Украине продукцию под ТМ Cersanit). Forbes оценивает 
капитал поляка в $2,7 млрд. Отметим, с декабря 2016 г. в Украине действует рассрочка по 
уплате НДС на ввозимое в страну деревообрабатывающее оборудование. Barlinek Group в 
2007 г. с финпомощью ЕБРР запустила в Виннице завод по производству трехслойной 
паркетной доски стоимостью $75 млн и мощностью 2 млн м² продукции в год. В 2013 году 
Barlinek решила закрыть деревообрабатывающий завод в Косове (Закарпатская обл.), так 
как попытки оптимизировать деятельность с использованием различных вариантов 
изменений и модификаций производственных процессов не привели к ожидаемому 
улучшению рентабельности. Предприятие в Косове производило заготовку (средний слой) 
для основного производственного актива Barlinek в Украине - завода по выпуску паркетной 
доски в Виннице, а также с 2009 выпускало топливные пеллеты. После этого производство 
заготовки было отдано на аутсорсинг. Barlinek владеет производствами в Польше, Украине 
и Румынии общей мощностью свыше 9 млн м² в год. Продает свою продукцию в 55 стран. 
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Швейцарська фірма відкриє на Львівщині  
деревообробне підприємство 

20.06.2017 
Будівельна компанія зі Швейцарії планує відкрити на Львівщині 

підприємство з обробки деревини за технологією, яка в області ще не 
представлена.  

Про це стало відомо під час зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з 
директором та засновником «Tehnica Sсhweiz Impex» Сімоном Краттігером. Як повідомив 
іноземний гість, майбутнє підприємство займатиметься виготовленням конструкцій зі 
зрощеного клеєного бруса, який використовується для спорудження різноманітних 
будівель: відпочинково-розважальних закладів (готелів, спа-центрів, спортзалів, басейнів, 
торгових центрів, ресторанів і т.д.), будівель для сільського господарства, великих залів для 
зібрань, будинків приватного типу тощо. Крім того, директор компанії розповів про проект 
впровадження лінії із виготовлення дерев’яних кількашарових плит X-LAM для 
спорудження багатоповерхових будинків. Олег Синютка запевнив Сімона Краттігера, що 
Львівщина – комфортний регіон для інвестування. “Ми зацікавлені, щоб ви розвинули 
виробництво в нашій області. Усі, хто починає сьогодні працювати в галузі деревообробки, 
стають успішними”, – підкреслив голова Львівської ОДА. 
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Українська деревообробка відроджується на  

Рівненщині 
27.06.2017 

Мораторій на експорт кругляка продовжує рухати вперед українську 
деревообробну галузь - йдеться вже не лише про короткостроковий 
економічний ефект, а й про довгостроковий вплив на ринок у цілому.  

Компанія зі скандинавськими інвестиціями "Українські лісопильні"  оголосила про 
наміри  будівництва на Рівненщині ще одного заводу з переробки деревини. Нове  
підприємство, потужністю 250 000 м³  продукції на рік планують зводити у Сарненському 
районі. Воно  спеціалізуватиметься на виготовленні соснових пиломатеріалів (обрізних 
дощок) для столярної, меблевої  та будівельної галузей. Завод побудують на майданчику 
поблизу села Немовичі, що розміщене на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів у 
12 км від райцентру Сарни. Договір про оренду землі вже підписано, і нині інвестори 
приступили до розробки проекту будівництва. Розпочнеться воно вже цьогоріч і займе 
близько двох років. До роботи залучатимуть місцеві будівельні компанії. «Мораторій на 
експорт лісу-кругляка став для нас два роки тому вирішальним фактором на користь 
роботи в Україні - говорить співзасновник ТОВ "Українські лісопильні" Йохан Дунбек. - Адже 
це створює для наших інвестиційних проектів економічну перевагу.  Реалізовувати проекти 
лісопильного виробництва з нуля є складним процесом у будь-якій країні. Але ми вже 
маємо досвід роботи у зведенні першого лісопильного заводу у Костополі, тому 
використаємо його  під час будівництва об’єкту на Сарненщині. Нині на костопільському 
підприємстві завершуються  пусконалагоджувальні роботи, активно іде процес набору та 
навчання персоналу. Ми пропонуємо можливості для роботи таких фахівців як інженери з 
автоматизації, електрики, механіки, оператори, водії автонавантажувачів тощо. І сьогодні з 
радістю підтверджуємо наміри далі розвивати бізнес в Україні. Ми розглядали кілька 
варіантів для розміщення нового виробництва, і в підсумку обрали Сарненський район. 
Місцева влада та громада підтримали наші наміри збудувати тут деревообробне 
підприємство , надали ділянку під спорудження об’єкту. Щойно запустимо перший завод у 
Костополі - починаємо будувати новий у Немовичах». Голова Сарненської РДА Ярослав 
Яковчук розповідає, що те,що інвестори  обрали саме їхній район – є показником соціально-
економічного розвитку та стабільності регіону. «Наш район зручний для розміщення 
такого виробництва насамперед із логістичної точки зору: Сарненщина - це центр Полісся, 
вона знаходиться на перехресті автодоріг до західного та північного кордонів України, - 
пояснює Ярослав Яковчук. - По-друге, в районі працює два потужних держлісгоспи, які 
щороку виробляють 150 тисяч кубометрів деревини. Зважаючи на нинішню заборону 
експорту лісу-кругляка, це дає перспективу отримання місцевими держлісгоспами 
постійного ринку збуту продукції. З точки зору соціально-економічного розвитку району, 
відкриття заводу "Українських лісопилень" стане насамперед потужним джерелом 
податкових надходжень до місцевих бюджетів. Перші такі суттєві кошти вже отримала 
Немовицька сільська рада, на землях якої буде побудоване підприємство. Це близько 
півтора мільйони гривень надходжень від оренди земельної ділянки на рік. У разі 
подальшого викупу земельної ділянки бюджет буде мати надходження від  земельного  
податку, а, згодом, після відкриття заводу - сподіваємось і на  інші податкові надходження 
вже від діяльності підприємства. Окрім того -  це робочі місця: прямі й непрямі. Йдеться 
мова про створення нових 65 висококваліфікованих робочих місць та ще до 300 непрямих. 
Адже робота такого підприємства сприятиме  розвитку інфраструктури району вцілому, це 
будівельні компанії, транспортні перевезення, підрядні обслуговуючі організації тощо. 
Загалом, сподіваємось, що відкриття другого заводу "Українських лісопилень" на 
Сарненщині стане не лише новим поштовхом до розвитку економіки району, а й 
позитивним сигналом для інших потенційних інвесторів». … 
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Українські м’які меблі будуть продавати  

в 80 країнах світу 
29.05.2017 

У селі Лозино Яворівського району Львівської області на цьому тижні 
відбулося відкриття нового корпусу меблевої фабрики датської компанії 
Kragelund Furniture Holding and Innovation Living. 

Новий корпус фабрики має площу 7200 кв. м. Після розширення виробничих 
потужностей заводу, який спеціалізується на виготовленні м’яких меблів, обсяги 
виробництва збільшаться в 5 разів, а продукцію експортуватимуть в 80 країн світу. Якщо в 
2015 році обороти меблевої фабрики склали понад 13 млн грн, в 2016 році – 25 млн грн, то у 
2017 році планують вийти на 35 млн грн, а в 2018 році – 58 млн грн. Крім звичайних 
диванів і м’яких крісел бренду «Kragelund», на фабриці відтепер вироблятимуть дивани, які 
трансформуються в ліжка бренду «Innovation Living». Зараз підприємство в основному 
орієнтовано на продаж продукції за кордон. 
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Рубежанский картонно-тарный комбинат за 4 мес. удержал  
лидерство по выпуску гофротары в Украине 

01.06.2017 
Рубежанский КТК, с учетом продукции принадлежащего ему 

Трипольского упаковочного комбината (ТУК, Киевская обл.), за 4 мес. 2017 
года выпустил 66,25 млн кв. м гофроящиков. 

Согласно данным профильной ассоциации "УкрПапир", таким образом, комбинаты 
смогли удержать первую позицию среди украинских производителей этой продукции, на 
которую вышли по итогам І квартала, обойдя Киевский картонно-бумажный комбинат 
(ККБК). Как сообщалось, в январе-марте 2017 г. комбинаты нарастили выпуск гофротары 
на 10% к тому же периоду 2016 г. По итогам января-апреля в натуральных показателях 
комбинаты на 49% нарастили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага 
для гофрирования) - до 90 тыс. тонн. С учетом производственных показателей суммарный 
объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 47,7% - до 1 
млрд 319 млн грн. В целом, согласно данным "УкрПапир", производство картонной тары в 
Украине (с учетом непрофильных производителей) за четыре месяца возросло на 6,2% - до 
290 млн м². РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 г., специализируется на выпуске 
составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для 
тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его 
продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет 
и других изделий. Как сообщалось, в 2016 году объем товарной продукции двух 
комбинатов в денежном выражении возрос на 14,4% - до 3 млрд 311 млн грн, при этом 
выпуск гофроящиков вырос на 10%, до 205,79 млн кв. м.  
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ПАО "Славянские обои-КФТБ" за 5 мес. замедлило темп  
падения выпуска обоев до 8% 

20.06.2017 

ПАО "Славянские обои - КФТБ", крупнейший украинский 
производитель обоев, в январе-мае 2017 года сократила их выпуск на 
8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 9,8 млн усл. кусков. 

Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", таким образом, по итогам 
пяти месяцев фабрика еще немного замедлила темп падения выпуска продукции к 
аналогичному периоду прошлого года (в январе-апреле он составил 9,1%, в январе-марте - 
16% к аналогичному периоду 2016 г.), в том числе, с учетом спроса на продукцию, который 
имеет сезонный характер. С учетом производственных показателей сократился и темп 
снижения объема товарной продукции фабрики в денежном выражении до 5,5%, составив 
385,8 млн грн. По данным ассоциации, в целом за этот период производство обоев в 
Украине возросло на 7% к январю-маю-2016 - до 23 млн усл. кусков. При этом в мае их 
выпуск сократился на 9,6% к маю-2016, и на 0,6% к апрелю 2017 г., до 5,43млн усл. кусков. 
"Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, 
акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит 
более 2500 дизайнов продукции. Как сообщалось, в 2016 году фабрика сократила выпуск 
обоев на 27,3% по сравнению с 2015 г. - до 28,53 млн усл. кусков. В денежном выражении 
объем производства снизился на 23,4% до 1,08 млрд грн. Ранее около двух третей 
производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений 
на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.  
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Тяжка втрата легкої промисловості:  
загинув Дмитро Червонюк 

08.06.2017 
В четвер, 8 червня, близько 12:20 на трасі Київ-Чоп поблизу міста 

Коростишів сталася ДТП, в якій загинув 23-річний Дмитро Червонюк – 
син власника Рівненського льонокомбінату Олега Червонюка.  

Відомо, що Дмитро їхав на мотоциклі і врізався у вантажівку КРаЗ, яка здійснювала 
розворот із лівого ряду. Саме Дмитро Червонюк очолював на Рівненському льонокомбінаті, 
котрий належить його сім’ї, проект Goldi Jeans, був його ініціатором і керівником. Дмитро 
навчався на технолога легкої промисловості у Ройтлінгенському університеті (Німеччина). 
Тож проект запуску перших українських джинсів під ТМ «Льонокомбінат-Goldi» мав стати 
водночас і його курсовою роботою. Як повідомила керівник медіа групи Рівненського 
льонокомбінату Світлана Герасимчук, в Україні Дмитро Червонюк перебував саме через це, 
адже працював над інженерним проектом із розміщення обладнання для обробки джинсів. 
Жодних додаткових коментарів на підприємстві поки не надають. Редакція висловлює щирі 
співчуття сім’ї Дмитра Червонюка та колективу компанії. 
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На Херсонщине открылась новая 
швейная фабрика 

17.06.2017 
В Каховке начала работу новая фабрика «Skanditex», которая шьет 

детские сумки-кенгуру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил 
городской председатель Каховки Андрей Дяченко. 

«Штат фабрики насчитывает 75 человек, в основном это выпускники Каховского 
лицея. Владелец производства Фредерик хвалит наших специалистов и признается, что они 
слишком внимательны и скрупулезны. От этого страдает скорость производства, но это 
дело наживное», - рассказал Дяченко. Согласно сообщению городского головы, владелец 
фабрики настроен оптимистично и планирует увеличивать производство в 
арифметической прогрессии: в следующем году трудоустроят 150 человек, затем 300 и т. д. 
Также будет расширяться ассортимент продукции: вслед за кенгуру будут шить чехлы для 
салонов авто и медицинский текстиль. 
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Армія дала монополісту «Таланлегпром» 159 мільйонів  
на зимові черевики з нульовою економією 

29.06.2017 
Міністерство оборони України 22 червня за результатами тендеру 

уклало п’ять угод із ТОВ «Таланлегпром» про закупівлю взуття на 
загальну суму 159,20 млн грн. Про це повідомляється в «Прозорро». 

Закупівлю провели з третьої спроби. Перші два тендери були відмінені через нестачу 
учасників. До листопада у військові частини Києва, Харкова, Хмельницького та Одеси 
поставлять 100 тис пар зимових утеплених хромових черевиків із високими берцями типу Б 
із литтєвою підошвою за ТУ 15.2-072-00034022:2016 по 1 592 грн. У серпні 2016 року армія 
замовляла їх у цієї ж фірми на 6% дешевше – по 1 500 грн. Сума нинішніх угод на 0,001% 
нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 159,20 млн грн. Єдиним конкурентом із 
нижчими на 1-6% цінами було криворізьке ТОВ «Промтехснаб КР» Євгена Труша зі 
статутним капіталом 1 200 грн. Воно не завантажило в систему жодного документу і не 
надало забезпечення, тож його відхилили. Компанія «Таланлегпром» належить Оксані та 
Андрію Лаврику, сину екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, 
який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка». 
Фірма Лаврика стала основним постачальником взуття для військових України після 
початку бойових дій на Донбасі. Нині очікується рішення Міноборони про визнання її 
переможцем тендеру щодо поставки черевиків типу В на 135,00 млн грн. – теж без 
конкуренції та з нульовою економією. Крім того, триває подача заявок на торги щодо 
закупівлі черевиків типу Б на очікувану суму 159,20 млн грн. Таким чином, фактичний 
монополіст може отримати замовлень ще на 294,20 млн грн. Нагадаємо, торік львівський 
підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо 
черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії 
залишився лише «Талан». Останніми роками «Таланлегпром» став одним з найбільших 
постачальників армії. У 2015 році компанія отримала від Міноборони замовлення на 451,91 
млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн. 
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Секторальний форум бізнесу легкої промисловості, ініційований  
Асоціацією «УКРЛЕГПРОМ» спільно з УСПП 

 
Секторальний форум бізнесу легкої промисловості, ініційований 

Асоціацією «Укрлегпром» спільно з Українським союзом промисловців і 
підприємців (УСПП), відбувся 8 червня 2017 року у Чернігові. 

У роботі Форуму взяли участь: Прем’єр-міністр України В.Б.Гройсман, Перший віце-
прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі С.І.Кубів, Міністр соціальної 
політики А.О.Рева, заступник Міністра фінансів С.М.Марченко, заступник Міністра освіти 
Р.В.Греба, в.о.Голови Держслужби зайнятості В.О.Ярошенко, Президент УСПП А.К.Кінах, 
Голова Чернігівської ОДА В.П.Куліч, Чернігівський міський голова В.А.Атрошенко, 
представники Нацгвардії України МВС, Міністерства оборони, а також широке коло 
керівників провідних галузевих підприємств Чернігівщини та 15 областей України, 
організацій, учбових закладів, представників місцевих органів виконавчої влади, 
громадських організацій, національних та місцевих ЗМІ. Прем’єр-міністр України зауважив 
наполегливість Української асоціації підприємств легкої промисловості у необхідності 
секторальної зустрічі бізнесу із владою, з огляду на те, що це галузь, яка має особливо 
важливе значення для національної економіки. В.Гройсман з приємністю відзначив, що у 
складних економічних умовах легка промисловість змогла стабілізувати виробництво та 
відновити його нарощування у 2016-2017 рр. Завдання Уряду створити сприятливі умови 
для розвитку національної економіки, і в т.ч. легкої промисловості, як галузі, що має 
серйозний потенціал у виробництві товарів з високою доданою вартістю для внутрішнього 
та зовнішніх ринків. Передусім, необхідно посилити конкурентність продукції на 
внутрішньому ринку, попрацювати над спрощенням митних процедур, вартістю імпорту, 
зупинити контрабанду. Прем’єр-міністр відмітив, що хотів би від представників бізнесу з 
місць почути про конкретні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення, підкресливши, що 
Уряд готовий підтримати те, що в їхніх силах. Потрібно відновлювати нашу легку 
промисловість. Розвиток національної промисловості один з пріоритетів КМУ, що є 
запорукою економічного зростання і благополуччя населення. Губернатор Чернігівської 
області В.П.Куліч представив промисловий потенціал регіону, зазначивши, що легка 
промисловість завжди була базовою для розвитку області. Нині Чернігівщина займає 7 
місце за обсягами реалізованої продукції легкої промисловості України. У Чернігові 
розташовано ПрАТ «КСК «Чексіл» - потужне текстильне виробництво вовняних тканин, на 
якому раніше працювало більше 11 тис.чол., нині – понад 600 чоловік. Загалом в області 
працює більше 50 підприємств, на яких зайнято понад 4 тис. чоловік. Є потенціал для 
нарощування виробництва асортименту тканин пальтової та костюмної груп, взуття, 
швейних виробів. Президент-голова правління Асоціації «Укрлегпром» Т.Л.Ізовіт - 
модератор Форуму - привітала працівників легкої промисловості України з професійним 
святом, подякувала Прем’єр-міністру України, членам Уряду і місцевій владі за зустріч у 
форматі прямого діалогу галузевого бізнесу із владою з обговорення актуальних питань і 
перспектив розвитку індустрії. Презентувала поточний стан і потенціал легкої 
промисловості, зупинилася на основних перешкодах, що стримують ефективний розвиток 
галузі (презентація додається). Висловила сподівання, що дана зустріч започаткує 
постійний конструктивний діалог легкої промисловості з Урядом і дасть поштовх реалізації 
першочергових заходів стратегічного розвитку галузі, спрямованих на кадрову і 
технологічну модернізацію, детінізацію ринку, конкуренцію, залучення інвестицій, 
впровадження інновацій, популяризацію продукції легкої промисловості в Україні і в світі. 
Президент УСПП А.К.Кінах наголосив, що саме в режимі діалогу уряду і організацій, 
асоціацій бізнесу вдасться поновити сучасну промислову політику, перейти до 
економічного росту. Легка промисловість з її доброю виробничою базою, встановленими 
традиціями, швидким обігом капіталу може стати флагманом індустріального зростання. 
Потрібне саме державне сприяння у вирішенні питань модернізації галузі, адаптації до 
стандартів і регламентів ЄС, розширення експорту, доступу виробників до фінансових, 
кредитних ресурсів, підготовки кваліфікованих кадрів. У ході промислового діалогу 
О.М.Барсук ПП «Ярослав», І.М.Кістечко ТОВ «Возко», А.М.Лаврик ТОВ «Таланлегпром», 
О.О.Сергеєва ПрАТ «Астра-Люкс», О.Б.Соколовський група компаній «Текстиль-Контакт», 
Є.М.Дирдін ПрАТ «Санта-Україна», В.В.Шитіков ПрАТ «КСК «Чексіл» та інші керівники 
підприємств легкої промисловості окреслили досягнення та ключові проблеми, що на 
даному етапі перешкоджають ефективному розвитку легкої промисловості, зокрема: 
застосування ПДВ на обладнання і неможливість його розстрочки, дефіцит обігових коштів 
та доступних кредитів для модернізації виробництва; нерівні умови конкуренції на 
внутрішньому ринку, контрабандна продукція, ввезення готової продукції за цінами 
нижчими, ніж сировина, з якої вона виробляється; відсутність державної підтримки на 
системну промоцію виробничого потенціалу галузі щодо участі у міжнародних виставкових 
заходах;  дефіцит кваліфікованих виробничих кадрів усіх рівнів, недосконала система 
підготовки і перепідготовки працівників;  недостатній рівень взаємодії сторін в системі 
постачання речового майна для силових структур та дискримінація платників ПДВ у 
державних закупівлях;  відсутність держпідтримки розвитку власної сировинної бази 
(вовна, льон, шкірсировина); зарегульованість санітарно-епідеміологічних процедур із 
ввезення дефіцитної сировини та хімматеріалів, що використовуються у виробництві 
готової продукції; необхідність прискорення системного приведення національних 
стандартів до міжнародних вимог; необґрунтоване контрольне втручання держави у 
господарську діяльність підприємств, що офіційно сплачують податки; бюрократично 
зарегульований та надмірно фінансово затратний механізм підключення виробництва до 
електромереж та інших. Підводячи підсумки діалогу з промисловцями, Прем'єр-міністр 
України запевнив, що згідно з наданим Асоціацією «Укрлегпром» до Кабміну проекту 
рішення Форуму, буде дано доручення відповідним міністерствам і відомствам у місячний 
термін опрацювати пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань легкої 
промисловості. Зокрема, глава уряду доручив Міністерству фінансів України розробити 
проект закону із запровадження 36-місячної розстрочки на сплату ПДВ для промислових 
підприємств усіх галузей при імпорті обладнання, яке не має аналогів в Україні. «Це 
рішення виважене, і вже довело свою ефективність в різних галузях промисловості, зокрема 
у фармацевтиці та деревообробці», - зазначив В.Гройсман. Асоціація «Укрлегпром» 
опрацьовує остаточний варіант першочергових пропозицій щодо ефективного розвитку 
галузі для їх подання до Кабінету Міністрів України. Окремі питання будуть вирішуватися 
Укрлегпромом з відповідними міністерствами та відомствами в робочому порядку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Асоціації «Укрлегпром» 
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https://bin.ua/companies/206570-slavyanskie-oboi-kftb-za-5-mes-zamedlila-temp.html
http://erve.ua/news/society/tyazhka-vtrata-lehko-promislovosti-zahinuv-dmitro-chervonyuk-.html
https://knk.media/obshchestvo/16459-na-khersonshchine-otkrylas-novaya-shvejnaya-fabrika-foto.html
http://nashigroshi.org/2017/06/29/armiya-dala-monopolistu-talanlehprom-159-miljoniv-na-zymovi-cherevyky-z-nulovoyu-ekonomijeyu/
http://ukrlegprom.org.ua/news/ukrlegprom_-promisloviy-dialog-z-uryadom_-_-sektoralniy-forum-biznesu-legkoi-promislovosti_-initsiyo/
http://cosmeticsukraine.org/uk/
http://www.slav-oboi.com.ua
http://www.rv-tstyle.com.ua/
http://www.talan.in.ua/
http://ukrlegprom.org.ua/
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Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину,  
якими користується фірма голови РДА 

07.06.2017 
Рівненська облрада відмовила в погодженні надання в користування 

ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» надр для 
видобутку бурштину. 

Депутати відмовили «Українським поліметалам» через відсутність у підприємства 
інвестиційних угод з сільрадами Рокитнівського району. В прес-службі стверджують, що 
через цю причину також відмовили в наданні погодження приватним фірмам «Ред.Мет» та 
«СХ СІМ». За даними видання «Рівне вечірнє», перед засіданням облради відбулися акції 
протесту мешканців села Томашгород, що на Рокитнівщині, проти передачі «Українським 
поліметалам» 1300 га.  За даними видання, більшість цих селянських паїв вже знаходяться в 
оренді у ПВТП «Імпульс», співвласником якої є дружина голови Рокитнівської РДА Миколи 
Кушніра – Ірина. Сам він раніше був бенефіціаром цієї фірми, а нині відстоює позицію 
протестувальників, хоча очолювана ним РДА і підписала з держпідприємством угоду про 
наміри з держпідприємством. На ділянках, на яких хотіло провести роботу «Українські 
поліметали», нині вже видобувається бурштин. В декларації про доходи Микола Кушнір 
вказав, що житловий будинок площею 295 кв м, в якому він проживає з дружиною, 
належить саме  ПВТП»Імпульс». Ірина Кушнір вказана бенефіціаром цієї фірми.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Особам, причетним до так званої «бурштинової мафії»,  
повідомлено про підозру 

20.06.2017 
Детективи НАБУ та прокури Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури повідомили про підозру шести особам, причетним до 
вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній 
компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.  

А саме: одному з охоронців народного депутата Бориса Розенблата повідомлено про 
підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 Кримінального 
кодексу України; іншому охоронцю народного депутата Бориса Розенблата повідомлено 
про підозру у скоєнні злочинів за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368, ч.2 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 КК 
України; помічнику-консультанту народного депутата Максима Полякова повідомлено про 
підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України; трьом представникам 
міжфракційного об'єднання Верховної Ради України «Депутатський контроль» повідомлено 
про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України. 
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Нагадуємо, 19 червня 
детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва 
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 7 осіб, причетних до 
вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в 
здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за 
пособництва народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох 
народних обранців. Дана операція відбувалась за співпраці з Федеральним бюро 
розслідувань (США). Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, 
в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, 
отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму 
понад 300 тис. дол. США.  Ці кошти використано для підготовки законопроектів, 
незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр 
України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного 
ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії. Коло питань, у вирішенні яких 
народні обранці України обіцяли сприяння «за винагороду», включало в себе:  внесення до 
Верховної Ради України проектів законів, спрямованих на запровадження пільгових умов 
для здійснення діяльності з видобутку бурштину (в частині оподаткування діяльності з 
видобутку, а також із звільнення від оподаткування з ввезення на територію України 
обладнання для промислового видобутку бурштину); вплив на прийняття посадовими 
особам Держлісагентства України наказу про затвердження переліку замель 
лісогосподарського призначення, в межах яких є частини, які порушені внаслідок 
незаконного видобутку бурштину і потребують рекультивації; вплив на прийняття 
посадовими особами Держгеокадастру України рішень, пов’язаних із визначенням 
координат та наданням погоджень на відведення земель лісогосподарського призначення, 
у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і 
потребують рекультивації; вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави – посадових осіб органів прокуратури та суду, спрямованих на 
скасування спеціальних дозволів на користування надрами, виданих низці приватних 
компаній; вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави – посадовими особами Державної служби геології та надр України та органів 
місцевого самоврядування, спрямованих на видачу спеціальних дозволів на користування 
надрами та відповідних погоджень суб’єкту господарювання, необхідних для здійснення 
видобутку бурштину. Осіб затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального 
кодексу України, 6 із них - за підозрою у скоєнні кримінальних корупційних 
правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 369-2, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 369-2 
Кримінального кодексу України. Стосовно двох народних депутатів України, задіяних, за 
версією слідства, в корупційній схемі, детективи НАБУ та прокурори САП підготували 
проекти подань до Верховної Ради про надання згоди на притягнення їх до кримінальної 
відповідальності, затримання та арешт. Під час проведення слідчих дій вилучено понад 100 
кг бурштину, вогнепальну зброю, набої до неї, комп’ютерну техніку, чернетки та копії 
документів, які містять інформацію щодо вчинення злочину.  

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 

 

За матеріалами прес-центру НАБУ 
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Кабмин упростил ряд процедур  
в строительстве 

07.06.2017 
Кабинет министров Украины принял пакет подзаконных актов, 

обеспечивающих выполнение Закона №1817 относительно 
совершенствования градостроительной деятельности. 

Как сообщает пресс-служба правительства, принятые документы направлены на 
дерегуляцию строительной деятельности, улучшение условий ведения бизнеса, 
уменьшение злоупотреблений контролирующими органами в выдаче разрешительных 
документов, устранение коррупционной составляющей, а также на повышение 
ответственности застройщиков. В частности, отменены категории сложности, которых 
было 5, и перешли к классу последствий, определение которых сейчас урегулировано. 
Отменена декларация на начало выполнения строительных работ. Отныне строительство 
объектов с незначительными последствиями (СС1) будет осуществляться по сообщениям, а 
объектов со средними и крупными последствиями (СС2 и СС3) - по разрешениям. 
Установлены рамки и критерии для проверок - в зависимости от степени риска объекта. В 
частности: с высокой степенью риска (СС3) - не чаще одного раза в два года; средней 
степенью (СС2) - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью (СС1) - не 
чаще одного раза в пять лет. Также утвержден перечень строительных работ, не 
требующих получения разрешений на начало их выполнения и принятия в эксплуатацию. 
Среди таких работ возобновление благоустройства, детских и спортивных площадок, 
перепланировка не несущих стен в квартирах, замена покрытия кровель домов, монтаж 
технических средств телекоммуникаций и антенных сооружений связи, обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов, строительство фортификационных сооружений. 
Закреплена норма о привлечении общественных инспекторов, в том числе из числа лиц с 
инвалидностью, к принятию объектов в эксплуатацию и осуществлению государственно-
архитектурного строительного контроля для определения норм для беспрепятственного 
доступа к объектам строительства. Предусмотрена возможность получения сертификата 
(принятие в эксплуатацию) через электронную систему.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

В Україні ввели заборону на  
використання азбесту 

26.06.2017 

Міністерство охорони здоров'я України заборонило виробництво та 
використання усіх видів азбесту, азбестових виробів і матеріалів в 
технологічних процесах, а також при проведенні будівельних робіт.  

"Мета прийняття наказу – захист здоров'я працюючих та населення через зниження 
рівня захворюваності та смертності від хвороб, викликаних впливом азбестовмісного пилу. 
Ухвалення документу дозволить привести нормативно-правові акти МОЗ України у 
відповідність до міжнародного та європейського законодавства", - йдеться у повідомленні. 
Зазначається, що за даними ВООЗ у всьому світі наразі приблизно 100 тис. осіб вмирає 
щорічно від хвороб, викликаних дією азбесту. Як свідчать наукові дослідження 
європейських, українських та російських учених, використання азбесту та продукції, в якій 
він міститься, може стати причиною таких захворювань як азбестоз, мезотеліома та рак 
легенів. Повідомляється, що зараз в Україні існує сім підприємств, які використовують у 
виробництві даний матеріал, на них працюють близько чотирьох тисяч осіб. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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ФГВФЛ продает Мокрянский гранитный карьер 

за 24,75 млн грн 
12.06.2017 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины продает 
актив, который находится на балансе Актабанка - Мокрянский гранитный 
карьер за 24,75 млн грн. 

"Выставлен на продажу имущественный комплекс Мокрянский гранитный карьер, 
расположенный в Запорожье, поселок Кремено, на месторождении гранита Мокрянский-II. 
Месторождение гранита расположено на восточной окраине Запорожья. Впервые он был 
обследован в 1928-1929 гг. В геологическом строении месторождения принимают участие 
породы четвертичного, неогенового и докембрийского периодов. Балансовые запасы 
месторождения по состоянию на 1 января 2013 г. составили 18966,82 тыс. м³.", - говорится в 
сообщении. Комплекс включает в себя, кроме самого карьера, завод по производству 
щебня, склады готовой продукции и склад ГСМ с подземными емкостями, а также 
электроподстанцию. Территория охраняется, оборудована системой видеонаблюдения. В 
состав имущественного комплекса также входят основные средства, в том числе - 
оборудование для ведения производства. На территории находится железнодорожный 
подъездной путь, дает возможность отгружать продукцию сразу в вагоны. Площадь 
земельного участка карьеру - 53,6152 га, завода и отвалов - 72,2780 га. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finclub.net 
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http://nashigroshi.org/2017/06/07/rivnenski-deputaty-vidmovyly-derzhavi-v-rodovyschah-burshtynu-yakymy-korystujetsya-firma-holovy-rda/
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-ta-sap-vykryly-posobnykiv-tak-zvanoyi-burshtynovoyi-mafiyi
https://nabu.gov.ua/novyny/osobam-prychetnym-do-tak-zvanoyi-burshtynovoyi-mafiyi-povidomleno-pro-pidozru
http://biz.liga.net/keysy/nedvizhimost/novosti/3683143-kabmin-uprostil-ryad-protsedur-v-stroitelstve.htm
http://tyzhden.ua/News/195358
https://finclub.net/news/fgvfl-prodaet-mokryanskij-granitnyj-karer-za-24-75-mln-grn.html
http://noblesfortune.com/calendar/2017/4-directors-forum/
http://www.kievbuild.com.ua/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://msm.ua/ru/about-company/
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 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 

 
Чи загрожує Україні дефіцит  

цементу 
26.06.2017 

Цемент - найпоширеніший будівельний матеріал в Україні. Ресурсу 
для росту галузі більш ніж достатньо. Що ж стримує ріст обсягів 
виробництва цементу та бетону? 

 

Цемент - найпоширеніший будівельний матеріал в Україні. Окрім 
безпосереднього використання при будівництві, він є головною складовою бетону. У 
масі бетонної суміші цемент займає приблизно 14%, але його вартість набагато 
більша за вартість інших заповнювачів, тому частка цементу у собівартості 
сировини для бетону може сягати 50% і вище. 

 

Запас копалин на сторіччя, але поки виробляємо менше, ніж споживаємо. 
Добра новина - ресурсу для росту галузі більш ніж достатньо. Наша країна за теперішніх 
темпів видобутку забезпечена цементною сировиною на 320 років. Навіть якщо українська 
цементна промисловість вийде на рекордний видобуток 2017 року в обсязі майже 20 
мільйонів тон - наша будівельна галузь отримуватиме вітчизняний цемент щонайменше 
протягом найближчих 100 років. Державний баланс запасів корисних копалин станом на 
2014 рік містив записи про 47 родовищ і 6 об'єктів обліку цементної сировини, які сумарно 
мають запаси від 3,2 до 4,0 млрд тон. Видобуток вже ведеться на 32 родовищах та на 5 
об'єктах обліку, ще три родовища розвідують. За даними асоціації "Укрцемент", яка 
об'єднує понад 95% виробників цементу в Україні, наша країна виробила у 2016 році 9,1 
млн тон цементу, а спожила - 9,45 млн тон. Різниця компенсується за рахунок імпорту. При 
цьому за даними Європейської економічної комісії ООН, у щорічному виробництві цементу 
на душу населення Україна все одно знаходиться на передостанньому місці в Європі з 
показником 206 кг. Для порівняння: у Польщі він становить 489 кг, у Німеччині - 342 кг. 

 

Вимушений дефіцит на ринку цементу та профіцит на ринку бетону. Що ж 
стримує ріст обсягів виробництва цементу та бетону? Характерною ознакою для цих ринків 
наявність значних бар'єрів для входу. Основна причина - вартість виробничого обладнання. 
Саме тому ці ринки є дуже концентровані - на них працює обмежена кількість переважно 
крупних гравців. Також поєднує ці ринки фактор затрат на виробництво. І цементний, і 
бетонний ринки - енергозатратні. Питання застарілості виробничих потужностей та 
енергоефективності при виробництві виступає стримуючим фактором розвитку для обох. 
Промовиста цифра: у 2016 році в Україні працювали лише 9 із 27 обертальних печей для 
виробництва цементного клінкеру, який є першим кроком для виробництва цементу. 
Ринок вимушено створює дефіцит продукції. При постійному рості попиту на цемент, 
рівень використання навіть працюючих потужностей з виробництва цементного клінкеру у 
2016 році становив 88,5%. Сьогодні цементна промисловість України переважно 
використовує застарілий "мокрий" спосіб виробництва клінкеру і є дуже залежною від цін 
на енергоносії. З іншого боку, ринкові ціни на продукцію будівництва суттєво тиснуть на 
рівень цін на будівельні матеріали, у тому числі цемент. Щоб рости, галузь потребує 
енергоефективної модернізації. Інша ситуація на ринку бетону. В Україні - профіцит 
виробництва бетону. Але цей ринок територіально розділений на сегменти. Кожен сегмент 
являє собою територію з точкою у вигляді бетонно-змішувального вузла (БЗВ) всередині і 
радіусом максимум до 100 км. На більші відстані возити бетон неможливо - він просто 
застигає. Отже, конкурентність ринку бетонних сумішей діє виключно у локальних 
географічних сегментах, а не в цілому по країні. Виробники бетону дуже залежні від стану 
будівельної активності в тих локальних регіонах, де вони розміщені. Обидва ринки, логічно 
пов'язані виробничим ланцюгом, мають схожі регуляторні проблеми. При цьому можливі 
рецепти для вирішення проблем можуть біти різними. І не всі проблеми можуть бути 
вирішені регуляторними інструментами.  

 

Бетон: державні програми будівництва доріг та соціального житла. Щоб 
забезпечити розвиток ринку бетону, на думку експертів, необхідно активізувати 
будівельну галузь. Реальним шляхом може стати державна стратегія, яка передбачає 
запровадження нових технологій у спорудженні інфраструктурних об'єктів (в першу чергу, 
бетонних доріг, які через навантаження затребувані в південних областях України) та через 
створення програм промислового будівництва соціального житла. Обидві проблеми - 
дороги і доступне житло - це вже означені державні пріоритети. Необхідно лише 
налагодити співпрацю між представниками ринку та державою. Абсолютно логічно, що за 
умов росту ринку бетону, галузь потребуватиме нових обсягів цементу. І дефіцит сировини 
стане перешкодою. 

 

Цемент: стимулювання нових технологій та розвитку міні-заводів. Саме з 
метою збільшення виробництва цементу необхідно передбачити державну підтримку для 
"цементних" виробників, але - ринкову підтримку, яка базуватиметься на взаємовигідній 
співпраці. І це мусить стати результатом діалогу та компромісу між бізнесом, державою та 
споживачами. Заявлений державний пріоритет в напрямку підвищення енергоефектив-
ності дозволяє говорити про можливість стимулювання програм модернізації цементних 
підприємств, що працюють в Україні. Метою таких програм мусить стати перехід від 
енерговитратних технологічних процесів та технологій до нових, сучасних та ефективних. 
Шляхи співпраці бізнесу та держави можуть бути різними - від податкових пільг на часи 
реконструкції до пільгових проектів та грантів. При цьому виробники, які отримають 
підтримку держави, повинні гарантувати ріст кількості робочих місць і відсутність 
необґрунтованого росту ціни на цемент. На часі розвиток локальних цементних міні-
заводів, механізми стимулювання їх мають бути як на центральному, так і на місцевому 
рівні. Це абсолютно відповідає стратегії підтримки СМБ в Україні. Держава має сформувати 
нові правила доступу до сировини, які допустять до родовищ малі підприємства, та 
підготувати програми для підтримки малих підприємств у цьому сегменті (грантові 
програми, пільгові моделі кредитування, лізингові схеми тощо). А місцева влада, яка 
повинна бути зацікавленою в розвитку підприємництва та створенні робочих місць у 
регіонах, може запропонувати спрощений доступ для таких міні-заводів до замовлень та 
тендерів. 

 

Побороти контрафакт зможе державно-приватне партнерство. Одночасно 
за умови розвитку конкуренції може постати по-новому питання, яке надзвичайно турбує 
цементну галузь не лише України, а й по всьому світі. Я маю на увазі системну проблему 
фальсифікації та контрафактного виробництва. Ця проблема - хронічна. Її вирішення 
потребує не лише будівельна галузь, а й харчова промисловість, легка та й багато інших. Це 
- величезний виклик для наших державних органів, який потребує системної міжгалузевої 
співпраці. На мою думку, першими кроками повинні стати скоординовані дії щодо: 
посилення кримінального та адміністративного законодавства в частині виробництва та 
збуту контрафактної продукції; відповідати повинні всі: і реалізатор, і виробник; тісної 
співпраці державних регуляторів, органів сертифікації, професійних об'єднань, легальних 
виробників, імпортерів, органів захисту споживачів, правоохоронних органів та окремих 
споживачів із метою виявлення і вилучення контрафактної продукції; системного 
роз'яснення ризиків та підвищення грамотності споживачів через ЗМІ; створення єдиного 
державного електронного реєстру сертифікатів та сертифікованої продукції, де кожен може 
одразу отримати вичерпну інформацію про товар. Звичайно, запровадження системи 
контролю за контрафактом потребуватиме додаткових витрат. Лише на ведення одного 
реєстру, за підрахунками експертів, держава витрачає 21 млн грн на рік. Але за умов, коли 
лише на роздрібному ринку майже 50% цементу - фальсифікат, втрати бізнесу шалені. Це - 
прекрасне підґрунтя для державно-приватного партнерства при подоланні проблематики.  

 

Для розвитку галузь потребує нових стандартів. Усі озвучені нагальні гострі 
питання - від переоснащення виробництв до боротьби з контрафактом - неможливо 
вирішити ефективно без вирішення проблеми технічного регулювання та стандартизації. 
Зобов'язання, які прийняла на себе Україна в рамках Асоціації з ЄС в частині гармонізації 
технічного регулювання, повинні бути виконані. І виробники, і державні органи 
стандартизації, і експерти, і законодавча та виконавча гілки влади повинні працювати 
злагоджено при вирішенні цієї проблеми. Перш за все треба остаточно імплементувати 
положення Регламенту ЄС 305/2011 Про встановлення гармонізованих умов для 
поширення на ринку будівельної продукції. Одночасно треба інтенсифікувати розроблення 
національних стандартів, гармонізованих з європейською нормативною базою, з метою 
забезпечення впровадження європейських стандартів із проектування будівельних 
конструкцій (Єврокодів). Отже, як підсумок, для ринків цементу та бетону важливо, на мій 
погляд: "вичистити" регуляторне поле і провести інвентаризацію норм; забезпечити 
осучаснення технічного регулювання в Україні; створити умови для конкурентного 
розвитку СМБ на ринку цементу і забезпечити його розвиток; запустити механізми для 
підтримки модернізації цементної галузі в Україні; створити системні та дієві механізми 
для боротьби з контрафактною продукцією; запровадити нові технології та програми в 
будівництві для забезпечення розвитку бетонної галузі. Це не прості, але реальні кроки, які 
допоможуть повернути темпи росту будівельній галузі України, створити нові робочі місця, 
нові дороги та доступне житло. У межах короткої статті я не можу претендувати, що 
гарантовано даю дієвий рецепт. Я ділюся своїми думками після системного аналізу 
регуляторного поля двох ринків. Моя мета - ініціювати діалог між усіма зацікавленими 
групами та зробити перші кроки в напрямку ефективного регулювання галузі та розвитку 
сучасного будівництва в Україні. Запрошую всіх - давайте попрацюємо і зробимо нашу 
державу сильнішою! 
 

Читать полностью >>>  
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Як українським виробникам плитки отримати  
«королівський» статус в Європі 

30.06.2017 
Україна володіє вагомими запасами глини. Ми знаходимося зовсім 

поруч з потужним за обсягами попиту і збуту європейським ринком. При 
цьому Україна здатна конкурувати з такими європейськими лідерами у цій 
галузі, як Іспанія, Італія, Польща.  

Потенційно країна може збільшити обсяги виробництва у десять разів, тобто 
довести потужність українських керамічних підприємств до 500 млн кв. м продукції на рік. 
За тих умов валовий національний продукт України може збільшитися на 8%,  вже не 
кажучи про десятки тисяч новостворених робочих місць. З огляду на ці перспективи, 
важливі не тільки для галузі, а й країни у цілому, наше підприємство постійно розвивається 
та збільшує виробничі потужності. Як нам це вдається? Особливих таємниць немає. По-
перше, ми уважно вивчаємо кон'юнктуру попиту й збуту, для чого постійно комунікуємо з 
нашими клієнтами, які купують нашу продукцію. Це, наприклад, мережі будівельних 
гіпермаркетів "Епіцентр" та "Лєруа Мерлен", у яких ми отримуємо інформацію про те, яка 
саме продукція користується найбільшим попитом й на підставі отриманих даних вносимо 
корективи у виробництво. Варто зауважити, що своїм клієнтам ми постійно надаємо 
інформацію, які новинки на ринку керамічної плитки можемо запропонувати. Адже 
технології змінюються швидко. Тому, по-друге, ми намагаємося найширше втілювати у 
виробництві саме інноваційний підхід. Нам допомагає розвиватися й здорове конкурентне 
середовище, і це дуже важливо. Адже всі виробники керамічної плитки є моїми друзями та 
колегами, за яких я вболіваю і прагну, щоб вони збільшували свій потенціал. Кожне з цих 
підприємств має своє ноу-хау і цікаві розробки. Окремо хотів би зупинитися на 
перспективах повномасштабного виходу підприємств галузі на європейський ринок, тобто 
планах на майбутнє. Україна рухається у напрямку Європи. Потенційні ринки країн, на яких 
ми прагнемо бути присутніми – це Польща, Німеччина, Франція та Велика Британія. Там 
нам доводиться конкурувати з "королями" виробництва, а це італійські, іспанські, турецькі 
компанії-виробники керамічної плитки. Ми прагнемо до того, аби Україна також отримала 
«королівський» статус і зайняла гідну торговельну нішу в Європі. Для цього треба 
максимально задіяти наші конкурентні переваги і невикористані поки що можливості. 
Окрім вищезгаданих запасів сировини та вдалого географічного розташування, особливий 
наголос, вважаю, треба зробити на культуру виробництва. Якщо людина не має належної 
мотивації, відповідно, вона не буде випускати гідну продукцію і якісно виконувати свої 
професійні обов'язки. Тому працівники мають відчувати повагу до своєї праці, для чого 
власникам і керівникам підприємств вкрай необхідно застосовуються як матеріальні, так і 
моральні стимули. Але, на жаль, не все залежить тільки від бізнесу. На шляху розвитку, 
включаючи, звичайно, й вихід на зовнішні ринки нам, в першу чергу, заважає чиновницька 
бюрократія. Колосальна кількість владних і контролюючих структур нерідко не дають 
бізнесу дихати. Навіщо, наприклад, молодій людині, яка має гарну освіту та ідею стартапу в 
Україні, витрачати значну кількість часу і ресурсів на подолання бюрократичних перешкод, 
якщо у будь-якій європейській країні зробити це буде набагато простіше і з меншими 
ризиками? І все ж таки я залишаюсь оптимістом й вірю у майбутнє економіки України. ... 
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 ПРОЕКТНО-АРХІТЕКТУРНІ 

 
Уплотнять существующую настройку 

в Киеве уже некуда 
31.05.2017 

Уплотнять существующую застройку Киева уже не позволяют ни 
жители, ни строительные нормы. Об этом рассказал Сергей Броневицкий, 
начальник коммунальной организации «Киевгенплан».  

По его словам, чтобы ликвидировать дисбаланс, который сложился в городе, когда 
40% населения проживает на левом берегу Днепра, а ездит на работу на правый, придется 
ограничить строительство жилья на левом берегу. «Там можно будет построить дома 
только на Осокорках Центральных, Южных и в промзоне вдоль улицы Закревского. А 
строить жилье в ближайшие 20 лет планируется на правом берегу, на имеющихся 
свободных территориях, в том числе, занятых заброшенными промышленными 
предприятиями. Это, например, территории на Теремках-3, ул. Северной, Виноградаре», – 
отметил Сергей Броневицкий. Напомним, что расширять границы Киева не планируют.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 

https://delo.ua/business/betonni-riki-v-cementnih-beregah-332117/
http://fru.ua/ua/media-center/blogs/shevetovsky/yak-ukrainskym-vyrobnykam-plytky-otrymaty-korolivskyi-status-v-yevropi
http://www.zagorodna.com/ru/stati/uplotniat-suschestvuiuschuiu-zastroyku-v-kieve-uzhe-nekuda.html
http://www.plitka.kharkov.ua/
http://kievgenplan.grad.gov.ua/uk/
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 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ 
 

 
 

Холдинговая компания "Киевгорстрой" выплатит акционерам 
 почти 35 млн грн дивидендов за 2016г 

08.06.2017 
ПАО "ХК "Киевгорстрой" (Киев) передаст акционерам 35% своей 

прибыли за 2016 г. в качестве дивидендов, сообщает пресс-служба 
Киевского городского совета (Киевсовет). 

"Хочу отметить, что компания передаст акционерам 35% своей прибыли за прошлый 
2016 год. А это почти 35 млн грн. За последние два года это самые большие проценты 
отчислений на дивиденды", - цитируется в сообщении глава наблюдательного совета ПАО 
"ХК "Киевгорстрой" Владимир Слончак. Как отмечается в сообщении, "Киевгорстрой" в 
2016 г. бесплатно передал в коммунальную собственность столицы инженерные сети 53-х 
новостроек. Так, на баланс города были приняты объекты тепло- и электроснабжения, 
водопроводных и канализационных сетей, газоснабжения и освещения общей стоимостью 
67 млн грн. Как сообщалось, ХК "Киевгорстрой" по итогам 2016 г. увеличила объем чистой 
прибыли на 9,8% по сравнению с 2015 г. - до 99,885 млн грн. ХК "Киевгорстрой" создана на 
базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" 
в 1994 г. путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 
предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет 
акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного 
члена. По словам главы правления - президента ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, 
компания по итогам 2016 г. ввела в эксплуатацию более 300 тыс. м² жилой недвижимости, а 
также паркинги и коммерческие площади. В 2017 г. "Киевгорстрой" планирует начать 
строительство новых объектов жилой недвижимости общей площадью около 700 тыс. м². 
Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 27 марта 
2017 года являлся Киевский городской совет (80%). Зарегистрированный капитал ПАО "ХК 
"Киевгорстрой" на 27 марта 2017 года составлял 16,535 млн грн. К концу 2014 года, помимо 
Киевсовета, акционерами "Киевгорстроя" являлись также член его ревизионной комиссии 
Валентина Ляшенко (0,004%), глава ревкомисии Ольга Мельник (0,003%) и глава 
правления-президент Игорь Кушнир (20 шт. акций). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Суд забрав 94 гектари землі у родича прем’єра Росії  
Медведєва і повернув громаді Броварів 

07.06.2017 
Колегія Київського апеляційного господарського суду 6 червня 

витребувала на користь територіальної громади в особі Броварської 
міської ради 94,67 га держпідприємства «Радіопередавальний центр». 

Вказана ділянка опосередковано належала родичеві прем’єра Росії Медведєва 
Віктору Поліщуку. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Київської 
області, рішення суду набуло законної сили з моменту проголошення. Це судове рішення ще 
не з’явилося у Єдиному реєстрі судових рішень. У 2015 р. Шевченківський райсуд Києва 
арештував 94,67 га землі поблизу столиці України, яка опосередковано належить власнику 
супермаркетів електроніки «Ельдорадо» Віктору Поліщуку. За повідомленнями ЗМІ, 
Поліщук одружений із племінницею дружини прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. 
Землі державного підприємства «Радіопередавальний центр» були виведені на структури 
Поліщука через схему, описану в розслідуванні телепрограми «Наші гроші». Спочатку 
місцеві депутати проголосували за передачу земель в оренду 48 громадянам для сільського 
господарства. Згодом всі вони в один день і за допомогою одного нотаріуса передали свої 
ділянки приватному підприємству «Інтер-профіт». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Суд за поданням СБУ арештував землю, яку незаконно  
відібрали у Київської ГЕС 

20.06.2017 
Суд за поданням Служби безпеки України наклав арешт на 

земельні ділянки, які незаконно відібрали у ПАТ «Укргідроенерго». Про 
це повідомляє прес-служба відомства. 

Ці землі використовуються для гідроспоруд Київської ГЕС та перебувають у межах 
контрольованої зони гідроелектростанції. Арешт відбувся у рамках кримінального 
провадження, відкритого за фактом незаконного відчуження посадовцями управління 
земельних ресурсів Вишгородського району Київщини та Вишгородської міськради у 2011 – 
2015 роках земель на території лівобережної частини греблі Київської ГЕС. Повернення цих 
земель до державної власності дозволить забезпечити надійну експлуатацію гідроспоруд, 
що відносяться до об’єктів критичної інфраструктури та забезпечують функціонування 
Об’єднаної енергетичної системи України. Невідкладні слідчі дії тривають. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 
 

 
 ЖИТЛОВА 
 ПРИВАТНІ БУДИНКИ. КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА. БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ 

 
Як київська влада "закопала" 370 мільйонів  

в "Парковому містечку" 
26.05.2017 

Київ може втратити 370 мільйонів гривень через багатоходову 
оборудку за участі житлового комплексу "Паркове містечко", колишніх 
власників банку "Хрещатик" та київських чиновників. 

Рік тому збанкрутував банк "Хрещатик", одним із акціонерів якого спільно з 
приватними особами була і київська громада. Місту належала чверть акцій фінансової 
установи. Найбільшими акціонерами банку на той момент були дві особи: перший -давній 
бізнес-партнер київського мільйонера Василя Хмельницького - Андрій Іванов та один з 
колишніх власників "Запоріжсталі" Микола Солдатенко. В банку традиційно зберігались 
кошти десятків комунальних підприємств Києва. Проте, напередодні введення тимчасової 
адміністрації рахунки десятків таких підприємств, в тому числі Київського метрополітену, 
різко спорожніли. Рятуючи кошти, два десятки комунальних підприємств в один день 
вирішили надати поворотну фінансову допомогу комунальній компанії з управління 
активами - "Житло-Інвест". Та в свою чергу за ці гроші купила у компаній згадуваних 
акціонерів "Хрещатика" Іванова-Хмельницького 160 квартир у ЖК "Паркове містечко". Уже 
більше року квартири простоюють: "Житло-Інвест" так і не вдалося продати жодної з 
квартир, тож іншим комунальним підприємствам КУА досі не повернула поворотну 
фінансову допомогу. Столичні "комунальники" ризикують втратити близько 370 млн грн. ...  

 

Читати повністю (документи) >>>                                                  © Олександр Мойсеєнко 
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KAN Development: В основе проекта “Файна Таун” –  
единое пространство для общения 

30.05.2017 
В новом проекте компании KAN Development ЖК “Файна Таун” будет 

воссоздан прототип жилого двора. Об этом рассказал почетный Президент 
KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов. 

“Мы решили воссоздать тот прототип жилого двора, в котором соседи общаются и 
взаимодействуют. К сожалению, современные люди одиноки, это факт. У нас нет 
понимания community. Ведь это, по сути, мини-модель демократического общества, 
которое своим общественным собранием принимает решения. Мы хотим научить людей 
слышать друг друга, понимать, уважать, дружить. Поэтому в основе проекта Файна Таун - 
единое пространство для общения. Здесь будут открытые дворы с большой кольцевой 
зоной для променада — порядка 3 км. Это огромная озелененная территория (12 га) с 
магазинчиками, кафе, местами для развлечений, 24 детскими и спортивными площадками, 
местами для отдыха пожилых людей”, - рассказал Никонов. Также по его словам девелопер 
стремится предоставить для людей прежде всего высокий уровень качества жизни, дабы 
они чувствовали  желание возвращаться в свой дом. “Как только люди чувствуют себя не 
временщиками, а хозяевами жилья, они включаются в процесс, принимают решения и 
переживают за судьбу района. Фактически застройщику нужно объединить людей, 
показать им пример, как можно сообща изменить свою жизнь. Нам удалось это сделать в 
“Комфорт Тауне”. Показатель повторных сделок в этом проекте очень высокий. Многие 
приобретают квартиры для родителей, родственников, приводят друзей. Люди довольны 
тем, что они купили, включается сарафанное радио, а для нас это лучший показатель успеха 
и правильного пути”, - резюмировал он. Напомним, 17 мая в конференц-холле IQ Business 
Center компания KAN Development представила общественности свой новый, амбициозный 
и инновационный проект строительства - ЖК “Файна Таун”. Жилой комплекс расположен 
на правом берегу Киева в пределах жилого массива “Нивки” (ул. Салютная, Щербаковского, 
Туполева, Эстонская).  В ЖК “Файна Таун” запроектированы квартиры площадью от 23 кв. 
м до 150 кв. м. В основном это будут эргономичные 2-3-комнатные квартиры бизнес-
класса. Стоимость их будет стартовать от 17,5 тыс. грн за кв. м.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kievvlast.com.ua 
 

Почти 226 гектаров земли в Дарницком  
районе застроят 

01.06.2017 
Земельная комиссия Киевсовета согласовала ДПТ Дарницкого района 

в рамках Днепровской набережной, ул. Здолбуновской и пр. Петра 
Григоренко. Соответствующий ДПТ охватывает территорию 226,97 га.  

Проектная территория делится на 6 кварталов, образованных магистралями 
районного значения и улицам Канальная, Клеманская, Здолбуновская, Причальная и 
Сортировочная. Предполагается формирование комплексной застройки для 
ориентировочной численности населения – 35 тыс. человек. Для этого планируется 
строительство жилья, девяти детских садов, трех общеобразовательных школ I-III 
степеней, а также еще одной начальной школы. Количество мест на расчетный период в 
общеобразовательных школах составит 4 тыс. 640, в детских садах – 1 тыс. 380. Кроме 
этого, предусмотрено строительство бизнесово-торговых развлекательных центров. 
Документом также запроектировано создание больницы на 330 коек со станцией скорой 
помощи. Ранее сообщалось, что депутаты Киевгорсовета утвердили детальный план 
территории в пределах улицы Саперно-Слободской и проспекта Науки в Голосеевском 
районе. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета. Согласно 
сообщению, территория соответствующего ДПТ охватывает площадь 90,3 га. Согласно ДПТ, 
как отмечается, запланировано строительство нового детского дошкольного учреждения 
(на 112 мест) и реконструкция с достройкой корпуса школы-гимназии № 59 (на 840 мест). 
ДПТ предусмотрено создание в первых этажах жилых домов зоны повседневного 
обслуживания, включающей аптеки, библиотеки, кафе, предприятия связи, бытового 
обслуживания, офисных помещений, торговых заведений, офисов семейного врача. Кроме 
этого, по данным пресс-службы, депутаты по рекомендациям профильной комиссии 
функциональное назначение территории, ограниченной улицей Саперно-Слободской, 
переулками Феодосийским и Серпуховским, изменили с территории жилой многоэтажной 
застройки на территорию общественного назначения, предусмотрев вместо размещения 
высоток – заведение торговли средней этажности.  

 

Читать полностью >>>  
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Киевлянам не вернули отобранное ранее  
недвижимое имущество 

05.06.2017 
Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска 

киевской прокуратуры, которая требовала расторгнуть договор аренды 
земельного участка в Подольском районе, где строится жилой комплекс 
Rybalsky, и вернуть его общине. 

Как сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на реестр судебных 
решений, судья Виктория Сивакова отказала в иске прокуратуре Киева, которая требовала 
расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 4,5659 га на улице Электриков, 
23-б, заключенный между Киевским городским советом и публичным акционерным 
обществом "Киевский речной порт" и обязать ОАО "Киевский речной порт" вернуть 
Киевскому городскому совету земельный участок. Прокуратура Киева заявила о 
необходимости возвращения земельного участка в собственность в конце марта, 
обосновывая это тем, что "в нарушение условий договора земельный участок используется 
не по назначению, а для строительства жилых домов". Это произошло за полтора месяца 
после того, как в своем расследовании журналисты "Схем" установили, что жилой комплекс 
Rybalsky не соответствует решению Киевсовета и условиям договора аренды земельного 
участка, а ОАО "Киевский речной порт" не выполняет обязательства по использованию 
земельного участка, целевое назначение которого "для эксплуатации и обслуживания 
имущественного комплекса", а не для строительства. ПАО "Киевский речной порт" - 
компания с орбиты народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича и 
экс-главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского. Директор ОАО "Киевский 
речной порт" - руководитель киевской региональной организации "Партии свободных 
демократов" Бродского. Отмечается, что на одно из пяти заседаний по делу о возврате 
участка общине Киева не явился представитель департамента по вопросам 
государственного архитектурно-строительного контроля КГГА. Заседание, на котором 
принято решение об отказе, датировано 25 мая, хотя на предыдущем заседании 16 мая 
было вынесено постановление о продлении сроков рассмотрения 15 дней, то есть 
заседание должно было состояться 1 июня. 
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Скандал в історичній місцині києва: забудова загрожує  
унікальній земляній фортеці 

08.06.2017 
Забудовник планує звести чотири мікрорайони з 

багатоповерхівками на території, де зараз фруктові сади та єдина у Європі 
земляна фортеця. Саме цим невдоволені активісти. 

Крім того, вони наголошують: урочище внесене до реєстру пам'яток археології 
національного значення. Загальна площа запланованої забудови сягає 58 гектарів, а це 
близько шістдесяти багатоповерхівок. "Це масштабна багатоповерхова забудова, яка 
фактично знищить урочище та три пам'ятки археології національного значення. Знищить 
весь Китаївський монастирський комплекс та суперечить усім чинним нормам 
законодавства", – стверджує виконавчий директор Українського комітету Міжнародної 
ради з питань пам’яток Олена Сердюк. Місцеві мешканці побоюються, що усі стічні води від 
нових будівель підуть в озера, які розташовані в урочищі Китаєво. Окрім того, зведення 
будинків заблокує під'їзні дороги до вузьких вулиць мікрорайону. "Ми вимагаємо скасувати 
договори оренди з сільськогосподарським підприємством "Київська овочева фабрика". 
Створити робочу групу, до якої залучити громадських активістів та зацікавлених 
державних осіб. І до затвердження рішення громадської групи заборонити будь-які дії 
стосовно майбутньої забудови, тобто видання і розгляд містобудівних умов", – сказала 
активіст ГО "Громада Китаєво" Марина Коваленко.  
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Музей "Пирогово" удалось спасти от  
массовой настройки 

21.06.2017 

Киевсовет не поддержал проект решения о выделении 
коммунальному предприятию "Спецжилфонд" участка в почти 10 га прямо 
рядом с Нацмузеем "Пирогово". Таким образом, пока что музей останется в 
окружении привычных лесов и полей. 

Кроме того, депутаты не поддержали проекты еще двух решений, предлагавшие 
выделить "Спецжитлофонду" участки в Киеве. Первый – на ул. Кирилловской (Фрунзе), 
85/87 в Подольском и Шевченковском районах для эксплуатации и обслуживания жилого 
дома (набрал только 57 голосов). Второй – между улицами Жулянской и Чабановской в 
Голосеевском районе для строительства, обслуживания и эксплуатации жилых домов и 
объектов социальной сферы (набрал 42 голоса "за"). Выступая против этих проектов, 
депутат Киевсовета Владимир Назаренко отметил, что частные компании могут получить 
землю в аренду или собственность только на конкурсной основе, путем участия в торгах, 
тогда как коммунальному предприятию почему-то предлагается просто выделить землю 
напрямую. Такую ситуацию нельзя назвать рыночной и конкурентной. В свою очередь, 
депутат Киевсовета Святослав Кутняк накопил ряд претензий непосредственно к КП 
"Спецжитлофонд". По его словам, КП незаконно проводит реконструкции задний – без 
решения Киевсовета, только по решению городского головы. В качестве примера он привел 
проекты на ул.Дмитриевской (60/19 – ABCnews), где, с его слов, застройщик снес 5-этажку и 
построил полностью новое здание, и по ул.Майбороды 25-Б, где над домом 1911 года КП 
намерено построить очередную свечку впритык к другому дому. Причем, напомнил он, дом 
на ул.Майбороды дважды горел – с его слов, это были поджоги. "Никому кроме 
"Спецжитлофонда" это было неинтересно", - заявил депутат. Резюмируя, Святослав Кутняк 
предложил проверить деятельность руководства КП "Спецжитлофонд" и провести 
серьезные аудиты этого предприятия. "Прикрываясь АТОшникам или социальным жильем, 
они строят там свечки", - подчеркнул он, добавив, что сами участники АТО квартиры там не 
получают. Впрочем, наиболее бурные обсуждения вызвал именно проект решения, 
предлагавший выделить "Спецжитлофонду" участок в почти 10 га для строительства 
крупного ЖК непосредственно у границ музея "Пирогово" на ул.Ак.Заболотного, 29. 
История, как рассказывает активист Михаил Погребиський, началась летом прошлого года, 
когда в срочном порядке был разработан и согласован ДПТ по этому участку. Затем в конце 
осени была предпринята первая попытка вынести проект о выделении участка 
"Спецжитлофонду" на голосование Киевсовета. Тогда она не увенчалась успехом. Второй 
раз голосование запланировали на 20 июня. Накануне заседания Киевсовета активисты 
достаточно громко заявляли о своих претензиях к этому проекту решения, на заседание 
они также пришли с плакатами. По данным активистов, в соответствии с заключением 
№1416 экспертного комплексного культурологичного исследования зон охраны Нацмузея 
"Пирогово", составленным 02.03.2010 года, окружающая среда вокруг музея, составляет 
исключительное значение для раскрытия содержания представленного в экспозиции 
музея этнокультурного наследия украинского народа, и в этом контексте представляет 
историко-культурною ценность. Также, по их словам, на охранных зонах запрещена 
деятельность, которая вредит или может повредить соблюдению режима использования 
таких земель. Указанный земельный участок с кадастровым №8000000000:79:101:0009, в 
соответствии со ст.178 ГКУ обладает статусом с ограниченной оборотоспособностью. 
"Участок находится в поле, прямо вдоль подъездной дороги, ведущей от ул.Ак.Заболотного 
к центральному входу в музей Пирогово. Это буквально естественное продолжение музея. 
Строительство высоток на этой территории прямо противоречит нормам закона и 
здравому смыслу", - говорит Михаил Погребиський. Кроме того, активисты обращают 
внимания на экологический аспект проблемы. Поле около Пирогово, на котором 
планируется построить жилье, они называют единственным естественным коридором, по 
которому животные из Голосеевского леса мигрируют на другие территории, в частности, в 
урочище Лесники. Если поле уничтожат застройкой, лес национального природного парка 
"Голосеево" окажется отрезанным от других экосистем и будет деградировать. ...  
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Компания BD Holding намерена оспорить в суде отмену  
градостроительных условий ЖК «Европейка» 

26.06.2017 

Строительная компания BD Holding намерена оспорить в суде 
решение Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) 
Киевской области об отмене действия градостроительных условий и об 
ограничении застройки земельного участка ЖК «Европейка». 

«В результате давления активистов на сотрудников ГАСИ Киевской области 
последняя была вынуждена вынести решение об отмене действия градостроительных 
условий и об ограничении застройки земельного участка ЖК «Европейка». Для нас данное 
решение стало абсолютно неожиданным. Мы понимаем, что оно было принято под 
давлением конкретных заинтересованных лиц. Считаем данное решение неправомерным и 
в ближайшее время намерены оспаривать его в суде», - говорится в заявлении BD Holding, 
текстом которого располагает Бизнес-портал UAprom. В документе напоминается, что 
несколько дней назад представители компании вышли к активистам с предложением 
урегулирования вопроса путем переговоров с целью снижения социального напряжения в 
с.Петропавловская Борщаговка, а именно среди представителей активистской организации 
во главе с Валентиной Аксеновой, которые регулярно выступают в прессе и осуществляют 
давление на сотрудников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). 
«В телефонном режиме представители активистской организации, а именно – Юрий 
Николаевич Ефремов и Александр Юрьевич Синчугов, подтвердили желание идти на 
переговоры, выдвинув в качестве условия, - приостановить стройку одного из объектов 

компании, а именно «Пражский квартал. Вторая очередь». Компания, несмотря на ущерб, 
который может нанести приостановка процесса строительства, пошла на этот шаг и 
согласилась на выдвинутые условия», - говорится в заявлении. Но, как уточнили в BD 
Holding, в пятницу (23 июня) представители данной активистской организации несколько 
раз нанесли визит в ГАСИ Киевской области с целью давления на уполномоченных лиц 
организации. «Основным требованием активистов была остановка строительных работ, но 
теперь уже на другом объекте компании - ЖК «Европейка» (с.Софиевская Борщаговка, 
Киевская область). Напомним, что ранее активисты были против застройки ЖК Echo park, 
немного позже против – ЖК «Пражский квартал. Вторая очередь», - подчеркивается в 
заявлении. BD Holding считает, что он не первый на строительном рынке, который 
подвергся подобному давлению со стороны общественных организаций. Кроме того, 
компания призвала представителей активистской организации во главе с Валентиной 
Аксеновой прекратить порочить репутацию BD Holding и осуществлять давление на 
государственные инстанции и инвесторов. … 
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 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

В Украине появились два новых  
индустриальных парка 

14.06.2017 
Минэкономики зарегистрировало Каменка-Бугский индустриальный 

парк в одноименном городе Львовской обл, а также индустриальный парк 
"Винницкий кластер холодильного оборудования".  

Каменка-Бугский индустриальный парк площадью почти 25 га предназначен для 
размещения производств сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и электрон-
ной промышленности, комбинированной логистики, производства мебели и стройматери-
алов, деревообработки. "Винницкий кластер холодильного оборудования" занимает 
площадь в 19,3 га, из которых 8,4 га принадлежит территориальной общине города 
Винница в лице винницкого городского совета, а еще 10,9 га - частная собственность 
Украинской пивной компании. Участки находятся на границе города вдоль автомагистрали 
Немировское шоссе к основному въезду в Винницу. Основным видом деятельности парка 
будет производство холодильного оборудования и комплектующих к нему. Ранее 
сообщалось, что под Львовом построят огромный индустриальный парк Sigma Park Yarychiv  
на 25 га. Здесь построят помещение для 10 крупных и 30 малых предприятий. На 
территории будут располагаться предприятия пищевой, фармацевтической и легкой 
промышленности (швейные цеха и галантерея). Напомним, руководитель Центра 
мониторинга рынка труда Алексей Зволинский рассказал ABCnews о перспективах 
создания индустриальных парков на месте закрытых шахт, а также о препятствиях, с 
которыми сталкиваются инвесторы, желающие вложить деньги в этот бизнес в Украине.  
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В Києві на Троєщині з’явиться  
«Київська бізнес-гавань» 

16.06.2017 

Київське інвестиційне агентство (КІА) має намір до літа 2017 року 
підготувати документацію для реєстрації індустріального парку «Київська 
бізнес-гавань», який розташується в Деснянському районі Києва. 

За словами заступника генерального директора КІА Богдана Чорного, інвестор для 
парку поки не знайдений, але вже готується землевідведення. Ми хочемо його 
зареєструвати в Мінекономрозвитку, таким чином пройти перший етап, після чого робити 
конкурс на вибір керуючої компанії. Ми повинні підготувати містобудівну документацію, 
зробити землевідведення ділянок, щоб потім робити відкрите роад-шоу, їздити в Європу, 
можливо, в Китай, для пошуків інвестора, – зазначив він. Щоб зробити проект більш 
привабливим для інвесторів, київська влада за рахунок коштів, раніше залучених КІА, 
повинні підготувати ділянку, забезпечивши його комунікаціями. Згідно з даними сайту КІА, 
проект будівництва індустріального парку «Київська бізнес-гавань» на ділянці до 220 га на 
вул. Пухівській у виробничо-складської та рекреаційній зоні, що межує з ТЕС, передбачає 
будівництво нових об’єктів для легкої промисловості, фармацевтики, переробки, проектів з 
енергоефективності, логістики, науки та ін. Проект передбачає 63 га під промисловість, 28 
га – офіси, науку, 66 га – комерційні споруди, 11 га – житло, 50 га – відпочинок. 
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 ОФІСНА. ТОРГОВА 

 
В Киеве появится новый многофункциональный  

спорткомплекс с торговыми площадями 
30.05.2017 

Бизнесмен Вагиф Алиев стал владельцем земельного участка с 
Ледовым стадионом в Голосеевском районе Киева, а на месте старой 
постройки будет возведен крупнейший в Украине ТРЦ со спортивным 
комплексом. 

О планах бизнесмена, который выкупил земельный участок по адресу Глушакова, 9, 
у Сергея Таруты. «Мы построим там большой многофункциональный спортивный 
комплекс на 450 тысяч м², со спортивной ареной и торговыми площадями. Там также будет 
большая развлекательная зона - около 100 тысяч», - заявил председатель правления ЧАО 
«Мандарин Плаза» Александр Черницкий, представляющий бизнес Вагифа Алиева. «Там 
будут проходить спортивные соревнования: баскетбол, хоккей, все спортивные события, 
которые проходят в закрытом формате. Более того, там, скорее всего, будет проходить 
Евробаскет». Стоит отметить, что Ледовый стадион в Киеве был построен в 1975 году. На 
арене тренируются спортсмены-конькобежцы из Федерации конькобежного спорта 
Украины и проводят время киевляне - любители катания на коньках. В советские времена 
на ледовом стадионе проводились соревнования всесоюзного уровня. Отметим, в 2016 г. 
Вагиф Алиев запустил самый большой в столице торгово-развлекательный центр Lavina 
Mall общей площадью в 140 тыс. кв. м. Разработчик концепции ТРЦ и эксклюзивный брокер 
объекта компания UTG рассчитывает, что Lavina Mall будет привлекать до 100 тыс. 
посетителей в день. Чтобы завершить строительство объекта, в 2015-м бизнесмен продал 
развлекательный комплекс Аrena Entertainment в самом центре Киева, а чуть позже и 
бизнес-центр «Сенатор». Кроме того, к 2020 г. Алиев собирается построить ещё семь ТРЦ. 
Ключевые из них - Blockbuster Mall и вторая очередь ТРЦ Ocean Mall. Подготовка к их 
строительству пока осуществляется за счёт финансовых потоков от БЦ «Парус» и ЖК 
Diamond Hill. А в конце сентября 2016 года появилась неподтверждённая информация о 
том, что Алиев собирается выкупить у своего бизнес-партнёра Дмитрия Фирташа (№9 в 
рейтинге Фокуса) 50% акций «Паруса» и таким образом стать единоличным владельцем 
бизнес-центра. При этом в качестве расчёта по сделке Алиев должен был погасить 
задолженность перед компанией Фирташа в размере $50 млн. Правда, уже в конце 
прошлого года Алиев заявил о готовности продать «Парус», если не удастся привлечь 
кредитные средства в размере $50–60 млн на завершение строительства Blockbuster Mall.  

 

Читать полностью >>>  
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Суд отменил арест ТРЦ "Караван"  
Ярославского 

07.06.2017 
Суд отменил арест торгово-развлекательного центра "Караван" в 

Киеве, который принадлежит ЧАО "Лекс Холдинг", конечным 
бенефициаром которого является бизнесмен Александр Ярославский. 

Арест был наложен 24 февраля постановлением Красногвардейского районного суда 
Днепропетровска на недвижимость Лекс Холдинга: торгово-развлекательный комплекс, 
площадью 46 780,5 кв. м в Киеве на ул. Луговая, 12А и торгово-офисное здание площадью 
10,5 тыс. кв. м по ул. Луговая, 12. Арест был наложен по ходатайству прокурора 
Днепропетровской местной прокуратуры из-за возникшей задолженности компании Лекс 
Холдинг по кредитному договору. Лекс Холдинг отмечает, что необходимость ареста 
недвижимости отпала в связи с изменением правоотношений между компанией и банком 
по кредитному договору. Так, 27 марта 2017 года ВТБ Банк и ВТБ Банк (Дойчланд) АГ 
(Германия) заключили договор о продаже и уступке прав требования по данному кредиту и 
договорам обеспечения. Из материалов суда следует, что ВТБ Банк, ВТБ Банк (Дойчланд) АГ 
и Лекс Холдинг договорились продлить срок погашения кредита до 26 марта 2018 года. 25 
мая старший следователь Национальной полиции в Киеве закрыл уголовное производство 
за отсутствием состава преступления. 29 мая Красногвардейский районный суд 
Днепропетровска решил отменить арест недвижимости. Напомним, что в феврале 2017 г. 
Голосеевский районный суд Киева и Красногвардейский райсуд Днепропетровска 
арестовали ТРЦ Караван из-за задолженности Лекс Холдинг по кредиту перед ВТБ Банком. 
В мае Ярославский заявил, что погасил долг перед ВТБ Банком в размере 76 млн долларов.  

 

Читать полностью >>>  
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Старовинний Гостинний двір хочуть перетворити 
на черговий молл 

15.06.2017 
"Укрреставрація" планує продовжити реконструкцію Гостинного 

двору. Там переконані, що 200-річна будівля на Подолі не є пам'яткою 
архітектури, а тому за дивним збігом обставин за часів президентства 
Януковича її позбавили охоронного статусу і дозволили перебудувати. 

Уже четвертий рік поспіль Гостинний двір у серці Подолу стоїть пусткою: 
обшарпаний, без даху та вікон. Щоб оцінити стан пам'ятника архітектури, нещодавно 
фахівці провели обстеження. Результати експертизи стануть відомі через кілька місяців. 
Тим часом, за словами активістів, старовинна споруда продовжує руйнуватися. Адвокат 
Ірина Невмержицька бореться за Гостинний двір уже понад шість років. Вона розповідає, 
що громадськість зібрала півмільйона гривень на консервацію пам'ятки, та зробити це не 
може. На заваді орендар – компанія "Укрреставрація". Нині між компанією та Фондом 
держмайна – судова тяганина про розірвання договору оренди. "Зараз справа в суді 
апеляційної інстанції. У справі призначена судово-будівельна експертиза. Ми маємо надію, 
що саме на цій стадії ми виграємо процес і нарешті хоч щось зможемо зробити з нею", – 
каже Ірина. Доки Фонд держмайна намагається розірвати договір оренди "Укрреставрації" у 
суді – компанія чекає дозволу на продовження робіт від Державної будівельно-
архітектурної інспекції. Директор "Укрреставрації" Іван Клочко запевняє: старовинну 
будівлю знесли ще на початку 1980-х років. Нинішня цегла та фундаментні блоки – початку 
ХХ століття. У компанії пояснюють, що Гостиний двір почали реконструювати ще 2012 
року. Однак через тиск громадськості та за рішенням суду через два роки роботи 
заморозили. Нині чекають на дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції. За 
підрахунками компанії, на завершення ремонту необхідно 300 мільйонів гривень. 
Орендатори запевняють: реконструйована будівля стане перлиною Подолу. Тут розмістять 
магазини, ресторани, кафе та мистецькі галереї. Якщо роботи почнуть найближчим часом – 
реконструкцію завершать за два роки, прогнозують в "Укрреставрації". Водночас, у мерії 
запевняють, що будівлю можна лише реставрувати. Реконструкція ж може її знищити. Що 
загрожує будівлі та якою її хочуть бачити усі сторони конфлікту – детальніше у сюжеті ... 

 

Читати повністю >>> 
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В Киеве хотят построить ТРЦ с тоннелями  
для трамваев 

26.06.2017 
В Киеве на конечной станции скоростного трамвая №3 "Кольцевая 

дорога" (проспект Леся Курбаса) может появиться необычный ТРЦ, через 
который будут проходить трамваи.  

На днях концепция проекта появилась на сайте компании, являющейся брокером 
уже готового ТРЦ, который находится в нескольких десятках метров от "Кольцевой дороги" 
и был открыт в 2014 г. Новый ТРЦ, а точнее его вторую очередь, планируют открыть в І 
квартале 2018 г. Общая площадь будущего трехэтажного центра составит 30 тыс. кв. м, а 
рядом с ним обустроят паркинг на 598 машиномест. "Трамваи будут проходить через 
здание торгового центра по специально оборудованному и хорошо освещенному тоннелю. 
Первая очередь ТРЦ также будет реконструирована, в основном это коснется второго этажа 
комплекса (ее объединят со второй очередью). Планируется реконструкция трамвайных 
путей, благоустройство территории, самой станции и посадочной платформы", - рассказала 
"Сегодня" директор компании Евгения Локтионова. По ее словам, работы по возведению 
ТРЦ уже ведутся, а в конце этого года планируется начать строительство подобных 
объектов на станциях "Гната Юры", "Ромена Роллана", "Полевой". На самой же "Кольцевой 
дороге" активных стройработ в минувший четверг не наблюдалось. Тут уже возвели два 
этажа будущего ТРЦ вплотную к станции, а в центре разворотного кольца забили сваи. Эти 
два участка огорожены стройзабором, а рядом установлен и паспорт объекта, 
информирующий о том, что строительство началось еще в 2016 году, а заказчиком 
выступает "Киевпастранс". В КП "Киевпастранс" подтвердили информацию о том, что они 
являются заказчиками строительства, и добавляют: "Есть все разрешительные документы, 
в том числе от ГАСК. Работы ведутся за деньги инвестора, и никакие интересы местных 
жителей мы не затрагиваем. Если есть заминка в работах, то заключается она, скорее всего, 
в том, что инвестор поменял подрядчика. Когда-то планировалось построить по ТРЦ на 
каждой станции скоростного трамвая от "Старовокзальной" до "Кольцевой дороги". Что же 
касается возведения подобных объектов на станциях "Ромена Роллана" и "Полевой", уже 
были проведены все необходимые обследования, получены разрешения. Если у инвестора 
будут средства, то начнутся работы", - рассказали в дирекции по строительству и 
содержанию объектов транспорта и допинфраструктуры КП "Киевпастранс". В соцсетях 
между местными жителями разгорелся спор по поводу целесообразности строительства 
ТРЦ. Многие уверены, что уж лучше возвести торговый центр, чем заставить все остановки 
МАФами, другие же утверждают, что город уже перенасыщен торговыми центрами. "Если 
строят, то есть спрос!" - считает Александр Яничар. "Какой спрос? Многие ТРЦ и так 
полупустые стоят", - отвечает ему Александр Юрченко. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания FM Logistic завершила строительство  

новой складской платформы 
22.06.2017 

Логистический оператор FM Logistic завершил строительство пятой 
секции складского комплекса класса А в с. Дударков Бориспольского района 
Киевской области. 

Площадь новой секции составляет 7000 кв. м. Она вошла в третью очередь 
строительства складского комплекса, которая также включает 6-ю секцию. Завершение ее 
строительства планируется в 2017 году. Инвестиции составят порядка 3,7 миллиона евро. 
Арендатором новых секций станет компания METRO Cash & Carry (Украина). С введением в 
эксплуатацию новой очереди общая площадь складского комплекса увеличится до 42 000 
кв. м. Общий объем инвестиций FM Logistic в складской комплекс в с. Дударков составил 
около 40 миллионов евро. «В целом, под складские помещения в с. Дударков отведено 20 
гектаров земли, что позволяет нам продолжить строительство до 14 секций», – сообщил 
Себастьян Ларделье, генеральный директор FM Logistic в Украине. В настоящее время 
арендаторами комплекса являются METRO Cash & Carry, Yves Rocher, Philips, Henkel, 
Schwarzkopf. Специальные холодильные помещения FM Logistic арендуют 
фармацевтические компании Bayer, Biocodex, др. При этом компания планирует 
дальнейшее строительство подобных помещений в зависимости от потребностей 
фармкомпаний. Первые складские платформы логистического комплекса FM Logistic в с. 
Дударков построены в 2008 году. 
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ДАК «Автомобільні дороги України» здійснюватиме  

всі закупівлі через PROZORRO 
26.06.2017 

З першого серпня ДАК «Автомобільні дороги України», яке займається 
утриманням та дрібними ремонтами доріг, переводить усі свої закупівлі на 
електронну систему PROZORRO.  

Наразі заплановано проведення інтенсивного навчання з підготовки фахівців в 
областях. До співпраці у цьому питанні  будуть залучені Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України, ІССUkraine, Transparency,  «Ейдос: Центр політичних студій та 
аналітики», міжнародні та вітчизняні громадські організації.  
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Стало известно, кому задолжал «Альтком»  
Александра Тисленко 

30.06.2017 
Кредиторы обступили ООО «Дорожное строительство «Альтком» со 

всех сторон, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Владислав Боровиков в 
статье «Альтком» Александра Тисленко сбился с дороги». 

Райффайзен Банк Аваль требует от компании и связанных с ней предприятий  около 
300 млн гривен, уточняет автор материала. В апреле Высший хозсуд отказал одной из фирм 
из орбиты «Альткома», которая пыталась признать недействительными кредитные 
договоры. Долг перед ПУМБом скромнее, но он подтвержден судами. «Задолженность в 
размере 17,4 млн грн, которая подтверждена постановлением Высшего хозяйственного 
суда Украины, постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда, 
решением хозяйственного суда Донецкой обл, постановлениями исполнительной службы 
об открытии исполнительного производства», - говорится в заявлении ПУМБа. Но больше 
всего корпорация, принадлежащая выходцу из Донецка и бизнесмену Александру 
Тисленко, должна Проминвестбанку, подконтрольному властям РФ через Внешэкономбанк, 
отмечает Владислав Боровиков. Как сообщает автора материала, общая сумма кредитов 
ПИБа по предприятиям группы «Альтком», выданных в 2008-2013 гг., достигает 10 млрд 
грн., и большую их часть уверенно можно считать безнадежными. Почти все юрлица-
должники до сих пор прописаны в Донецке и зарегистрированы на местных жителей. Во 
многом благодаря «Альткому» Проминвестбанк за 2016 г. получил убыток 5,8 млрд грн, в 
2015 г. - 20,27 млрд грн. «Еще год назад часть долгов этот банк переуступил малоизвестной 
московской фирме «КапиталЮгИнвест», - пишет Владислав Боровиков. - Она, по данным 
«ОЛИГАРХА», оформлена на Дениса Новикова, работавшего ранее замглавы департамента 
корпоративного контроля Внешэкономбанка. Судя по всему, это было сделано с целью 
списать такую задолженность, чтобы не надо было под нее формировать резервы. По 
многим другим безнадежным задолженностям до сих пор идут суды». Как сообщалось 
ранее, в ближайшее время в отношении ООО «Дорожное строительство «Альтком» - одного 
из крупнейших дорожных подрядчиков Украины - может быть открыто дело о банкротстве. 
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 ПРОЕКТИ 

Что сделают в Киеве со склонами  
Днепра и островами 

14.06.2017 
В Киеве презентовали концепцию развития инфраструктуры 

прибрежных территорий – островов, пляжей, набережных, склонов Днепра. 
Презентацию проводил лично мэр столицы Виталий Кличко. 

 
Презентация от мэра. "Ни у кого нет сомнения, что эта территория не должна 

застраиваться, но ее крайне необходимо привести в порядок. Наша туристическая 
инфраструктура неразвита, и пока не дает возможности использовать весь потенциал", – 
отметил Виталий Кличко, представляя концепцию. В качестве позитивного примера, как 
должны развиваться территории, мэр привел парк "Наталка". "Это наш золотой стандарт. 
Мы показали, какими должны быть парки. Ландшафтные работы, видеонаблюдение, полив. 
Ничего фантастического, но это работает", – подчеркнул он. Именно в таком формате будут 
обустроены днепровские склоны и острова, на каждой локации появятся объекты, которые 
будут привлекать киевлян и гостей города. "Мы говорим о канатной дороге, о мостике, 
который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов, о паркингах, о десятках 
проектов, которые разрабатывались десятилетиями, а сейчас объединены в одну 
концепцию", – подчеркнул мэр. Предполагается, что в городе найдется место и для такого 
туристического атрибута как колесо обозрения. Его локация еще обсуждается, но лично 
мэру нравится Гидропарк. "Я не скрываю своего желания превратить этот остров в 
современную рекреационную зону, где будет комфортно всем, и прежде всего – семьям с 
детьми. Мы сделали в этом году элементарные шаги – пару аллей – и уже есть позитивный 
эффект. Но мечтаю я о том, чтобы зона аттракционов превратилась в аналог 
"Диснейленда". Именно здесь возможно установка колесо обозрения. Но есть и те, кто 
считает, что лучшее место для него – на правом берегу", – рассказал Виталий Кличко. В 
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самых ближайших планах – завершение реконструкции Владимирской горки и Пейзажной 
аллеи. "К маю следующего года мы свяжем лестницей Пейзажку с Андреевским спуском, 
сделаем аллею художников от фуникулера к Андреевской церкви, сделаем Контрактовую 
площадь. Это все должно стать большим туристическим хабом. У нас есть и возможность, и 
желающие это сделать", – заявил Виталий Кличко. 

 

Пешеходный маршрут от Лавры к Подолу. Главный архитектор Киева Александр 
Свистунов напомнил о том, как давно ведутся разговоры об объединении всей прибрежной 
зоны – от музея истории Украины во Второй мировой войне до Почтовой площади – в 
единую пешеходную зону, с точками-акцентами вдоль всего маршрута. "Почему именно 
рядом с Родиной-матерью определено место для нового символа – 75-метрового 
флагштока? Этот флаг должен быть не на фоне нашей застройки. Эта точка не 
накладывается ни  на одну точку комплекса – ни на колокольню Лавры, ни на Родину-мать. 
Это акцент, который не противоречит, не разрушает то, что было сделано до нас", – говорит 
Александр Свистунов. Еще один значимый проект – вторая очередь мемориала Голодомора. 
Его более подробно обещают рассмотреть на следующих заседаниях градсовета. "Музей 
запланирован в нижней части мемориала. Немного изменена концепция, решено 
отказаться от кричащей архитектуры. Это будет максимально щадящий проект, вписанный 
в склон, этакая эко-архитектура", – рассказал архитектор Андрей Миргородский. Далее по 
маршруту – Аллея соборности. "Конкурсы давно проведены, но их результаты должны 
быть актуализированы. Напомню, каждую обзорную площадку будет делать область, это 
будут своего рода визитки", – пояснил Александр Свистунов. Ключевая точка – Арка 
Дружбы народов. Именно здесь планируют сделать стартовую точку многих маршрутов. 
Сюда с Владимирской горки перекинут пешеходный мост, здесь же расположат одну из 
станций будущей канатной дороги. 

 

Канатная дорога свяжет Почтовую площадь с левым берегом. "Канатная 
дорога не станет дублером пешеходного моста, но будет продолжением туристического 
маршрута", – сообщил Виталий Кличко. Мэр надеется, что она будет пользоваться не 
меньшим спросом, чем фуникулер, перевозящий 1,5 млн пассажиров в год. "Как минимум 
впятеро больше, чем фуникулер", – оценивает потенциал работы канатки мэр. Маршрут 
канатки уже очерчен: Почтовая – Смотровая площадка у Арки Дружбы народов – Труханов 
остров, далее до Гидропарка и затем на левый берег. Общая длина дороги составит около 7 
км. Протяженность первой очереди от Арки до пляжа на Трухановом составит около 600 м, 
стоимость ее реализации оценивается в 15-20 млн евро, но, как подчеркнул мэр, 
строительство будет осуществляться за инвесторские средства. "Канатная дорога для кого-
то может быть и аттракционом, а для кого-то, особенно при возвращении с Труханова в 
город – и транспортом. Мы очень надеемся, что запустим ее в течение года, максим – двух", 
– сказал мэр. Оценить, во сколько обойдется этот транспорт пассажиру, Виталий Кличко 
отказался. "Мы не вмешиваемся в рынок, но высказали наше пожелание, чтобы цена была 
доступна самым широким слоям населения", – объяснил он Виталий Кличко. 

 

Где паркинги. Проблема доступа прибрежных зон усугубляется увеличивающимся 
автомобильным потоком. Уменьшить количество автотранспорта на Трухановом 
предлагают путем обустройства перехватывающего паркинга под пешеходным мостом. По 
оценке Андрея Миргородского, там необходим паркинг на 1,5 машиномест, но в имеющихся 
условиях реально создать только 900. На станции канатной дороги есть возможность 
разместить паркинг на 100 машиномест. На Почтовой площади – на месте двухэтажного 
домика, не представляющего, по словам архитекторов, ценности есть возможность 
организовать хорошую парковку до 300 машиномест. Из инфраструктурных проектов уже 
на этот год планируется реконструкция парковой дороги с расширением и обустройством 
велосипедной дорожки. От Днепровской набережной до Аскольдовой могилы есть 
возможность расширить дорогу на две полосы, от Аскольдовой могилы до Крещатика – на 
одну. Давно обещанный мостик свяжет Владимирскую горку с Аркой Дружбы народов. Его 
длина составит 210 метров, а "поломанная" зигзагообразная форма выполняет две 
функции. С одной стороны, она психологически более приемлема, с другой – ее отрезки-
направления показывают на туристические достопримечательности. "Мы только начинаем 
обсуждение. Здесь собраны материалы разных конкурсов и архитекторов. Мы их 
объединили в одну концепцию под лозунгом "Вернуть парки киевлянам". И мы это 
сделаем", – резюмировал Владимир Кличко. 
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ТПВ 
 

 
У Києві запрацювала станція глибокого 

сортування втор сировини 
29.05.2017 

У Києві почала працювати станція глибокого сортування 
вторсировини. Про це повідомила голова громадського проекту “Україна без 
сміття” Євгенія Аратовська в ефірі телеканалу “112 Україна“. 

«До нас можна принести всю упаковку, яку можна переробити: металеву, скляну, 
пластикову. Також можна принести речі, батарейки, маленькі гаджети та зарядні пристрої і 
покласти на спеціальну полицю речі, які ви хочете віддати комусь, книги, декоративні 
елементи. Чому ми створили цей простір, тому що сьогодні, на жаль, є проблема з 
сортуванням сміття в Україні, пункти прийому вторсировини не приймають все, 
контейнери не працюють. Це можливість порахувати, чи справді можна заробити на смітті. 
Ми будемо звітувати суспільству, скільки збираємо вторсировини, скільки продаємо, кому і 
скільки це коштує», - зазначила вона. 
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До кінця 2017 року на Вінничині мають намір запустити  
шість сміттєсортувальних станцій 

25.06.2017 
До кінця 2017 року на території Вінницької області мають намір 

запустити шість сміттєсортувальних станцій. Про це повідомляє Укрінформ, 
передає ecotown.com.ua 

Запровадження кардинальних змін передбачає власна стратегія поводження з 
твердими побутовими відходами регіону. Як зазначив голова Вінницької обласної ради 
Анатолій Олійник, дo пoчaтку 2018 рoку в усіх районах області організують переробку 
сміття. «З 1 січня 2018 року законодавчо буде заборонено захоронення на сміттєзвалищах 
несортованих відходів: статтею 32 Закону України "Про відходи" передбачений обов'язок 
створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів, а з початку 
наступного року встановлюється заборона на захоронення не перероблених 
(необроблених) побутових відходів, - пояснює чиновник. - Ми плануємо кaрдинaльнo 
змiнити ситуацію зі сміттям вже у 2017 році». Для Вінничини найбільш вигідна 
стовідсоткова переробка твердих побутових відходів, наголосив Анатолій Олійник.  
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
Украинские авиакомпании увеличили пассажиропоток  

в 1,5 раза в январе-мае 
16.06.2017 

Украинские авиакомпании по итогам работы в январе-мае 
увеличили перевозку пассажиров на 42,5% до 3,471 млн человек по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Международный пассажиропоток вырос еще больше - на 45,1% до 3,127 млн 
человек. За пять месяцев украинские авиакомпании выполнили 33,3 тыс. коммерческих 
рейсов, что на 24,7% больше, чем за такой же период прошлого года. Число международных 
перелетов увеличилось на 22,9% до 27,9 тыс. Аэропорты Украины в январе-мае обслужили 
5,497 млн пассажиров (+34,1%), в том числе на международных рейсах - 4,800 млн (+36,2%). 
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 АЕРОПОРТИ 

 
Херсонський аеропорт підписав договір з авіакомпанією  

«Українські вертольоти» про надання послуг 
31.05.2017 

Херсонський аеропорт підписав договір з авіакомпанією 
«Українські вертольоти» про надання послуг з організації аеропортового і 
наземного обслуговування.  

«Завдяки унікальному природному комплексу Херсонської області авіакомпанії 
мають можливість проводити тренувальні рейси по аварійно-рятувальної підготовки, 
підготовку екіпажів для виконання пошуково-рятувальних робіт, підготовку екіпажів для 
виконання медичної евакуації», – розповів в.о. директора аеропорту Віталій Кучерук. 
Додамо, що вертолітний парк авіакомпанії «Українські вертольоти» налічує 28 повітряних 
суден Мі-8, які виконують роботи в рамках миротворчої місії ОНН (Республіка Судан, 
Демократична Республіка Конго, Сомалі, Південний Судан).  
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Аэропорт "Борисполь" в 2017г намерен выйти  
на 1,5 млрд грн чистой прибыли 

07.06.2017 
ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) намерено в 2017 

г. получить 1,508 млрд грн прибыли, что на 8,8% превышает фактический 
показатель 2016 года, сообщается в пресс-релизе предприятия. 

Согласно ему, соответствующий документ утвержден на заседании КМУ. Согласно 
финплану, чистый доход аэропорта "Борисполь в текущем году составит 3,929 млрд грн - на 
17% выше фактического показателя в 2016 году. Показатель EBITDA запланирован на 
уровне 2,629 млрд грн (на 7,2% больше). В то же время в пресс-релизе отмечается, что 
показатели прибыльности могут быть пересмотрены с учетом новой тарифной политики 
аэропорта. "Утвержденный правительством план развития дает возможность 
финансировать необходимые капитальные инвестиции. При корректировке финплана на 
2017 год и при разработке финплана на 2018-й аэропорт будет исходить из новой 
тарифной политики, предусматривающей уменьшение доходов из-за снижения ставок 
авиационных сборов", - цитируется в сообщении генеральный директор "Борисполя" Павел 
Рябикин. Согласно ему, предприятие намерено инвестировать 851 млн грн на ряд 
инфраструктурных изменений, в частности, на достройку многоуровневого паркинга 
терминала "D", расширение трансферной зоны, создание дополнительных автобусных 
выходов на перрон. Пассажиропоток в 2017 году планируется на уровне 10,16 млн чел., что 
на 18% больше фактического показателя в 2016 году. 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. 
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Все рейсы одесского аэропорта переведут в  
новый терминал летом 2018 г. 

30.06.2017 
В Международном аэропорту "Одесса" планируют перевести все 

рейсы в новый терминал летом 2018 года. Об этом сообщил директор ООО 
"Международный аэропорт "Одесса" Виталий Портянко. 

Портянко планирует летом 2017 г. перевести в новый терминал все рейсы на 
прилет: и внутренние, и международные. А рейсы на вылет переведут в новый терминал 
после начала реконструкции взлетно-посадочной полосы, ориентировочно летом 2018 
года. "Начало реконструкции полосы позволит нам решить вопрос с наполнением этого 
терминала. Мы ограничены этим", - сказал Портянко. Новый терминал одесского аэропорта 
начал работу в апреле 2017 года после нескольких лет реконструкции. В начале июля 2011 
года Одесский горсовет согласился участвовать в совместном предприятии ООО 
"Международный аэропорт "Одесса", созданном для реконструкции КП "Международный 
аэропорт "Одесса". Вторым участником СП стало ООО Odessa Airport Development Ltd. с 
уставным капиталом около 1 тыс. грн. Доля Одесского горсовета в СП составила 25%, при 
этом горсовет внес в уставный капитал имущество одесского аэропорта общей стоимостью 
118,4 млн грн. Уставный капитал СП должен был составить 473,4 млн грн. Оставшуюся 
часть должна была внести частная компания. Однако в итоге работы по строительству 
нового терминала проводились за кредитные средства, полученные под залог имущества 
коммунального предприятия. Реконструировать же взлетно-посадочную полосу частный 
инвестор вовсе отказался, после чего Мининфраструктуры заявило, что необходимые 
средства - более 1,6 млрд грн - будут выделены из госбюджета или привлечены под 
госгарантии, однако эти средства так и не были выделены. С 2014 по 2016 гг. перспективы 
реконструкции и развития аэропорта были неясны из-за расследований Одесской 
областной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины обстоятельств передачи 
аэропорта в совместное предприятие. Кроме того, Одесский горсовет длительное время 
судился за возврат имущества КП "Международный аэропорт "Одесса" в коммунальную 
собственность. В итоге судебные разбирательства закончились мировым соглашением. В 
январе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания 
фонда с кредитным бюджетным финансированием для реконструкции Одесского 
аэропорта с тем, чтобы соответствующие работы были окончены до конца года. В феврале 
министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о намерении начать реконструкцию 
ВПП Одесского аэропорта в 2017 году. … 
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Авиакомпания "Днипроавиа" в 2016г. сократила  

чистый убыток по МСФО на 38% 
08.06.2017 

Авиакомпания "Днипроавиа" (Днепр) по итогам 2016 года сократила 
чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), на 38% по сравнению с 2015 годом - до 478,2 млн грн. 

Согласно годовому отчету авиаперевозчика, обнародованному в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за 
2016 год вырос на 45,5% - до 493,2 млн грн. Основной статьей расходов компании является 
себестоимость реализованных услуг, которая составила 471 млн грн. "Днипроавиа" 
осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, 
СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков. Компания управляет 
аэропортом Днепра. ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО 
"Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет финансово-промышленная 
группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский. Как 
сообщалось со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко. решением хозяйственного суда по 
представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта решено 94,5% акций 
ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства. По данным 
прокуратуры Днепропетровской области, общество, которое приобрело компанию 
("Галтера" - ИФ) не выполнило пункты договора и концепцию послеприватизационного 
развития "Днипроавиа" о передаче государству искусственной взлетно-посадочной полосы, 
радиомаячной системы и земельных участков, на которых они расположены, для создания 
на их базе государственного предприятия, а также не уплатило сумму инвестиций в 
размере 739 млн грн. "Днипроавиа" сочла решение суда о возврате ее в госсобственность 
незаконным, подлежащим обжалованию. 

 

Читать полностью >>>  
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МАУ обвинило министра инфраструктуры в коррупционной  
лояльности к лоукосту Ryanair 

08.06.2017 

Компания «МАУ» обвиняет министра инфраструктуры Владимира 
Омеляна в предоставлении незаконных преференций ирландскому лоукост-
перевозчику Ryanair. 

"Авиакомпания МАУ выступает против лоббизма и создание министром 
привилегированных условий для одного субъекта бизнеса, лоукост-перевозчика. Из 
сообщений СМИ известно, что министр в марте 2017 тайно подписал меморандум с Ryanair, 
в котором вопреки закону этой компании предоставляются особые преференции, 
недоступные для других перевозчиков. МАУ считает эти действия министра незаконными, 
имеющими признаки коррупции и злоупотребления служебным положением в личных 
интересах и интересах третьих лиц", - говорится в официальном заявлении МАУ в ответ на 
обвинения министром В.Омельяном компании в монополизме. В МАУ отмечают, что не 
против прихода любой компании в Украине и никогда этому не препятствовала. В 
компании также настаивают на том, что на украинском авиационном рынке на сегодня не 
существует монополии одной компании, а, наоборот, существует жесткая конкурентная 
борьба. Кроме того, в МАУ убеждены, что на сегодня Украина находится в ТОП-20 стран с 
самыми низкими ценами на авиабилеты среди 80 исследованных стран. Одним из 
конечных бенефициаров компании МАУ является Игорь Коломойский. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 

Обанкротившийся "Аэросвит" Коломойского просит  
взыскать с "Приватбанка" списанные 9 млн. 

13.06.2017 

Обанкротившаяся авиакомпания "Аэросвит" просит Окружной 
административный суд Киева взыскать с "Приватбанка" списанные в ходе 
национализации 6,68 млн грн, 29,96 тыс. евро и $46,4 тыс. 

Как свидетельствуют материалы суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на 
Українські Новини, 22 мая суд открыл производство по иску компании "Аэросвит" к НБУ, 
Минфину, "Приватбанку" и Фонду гарантирования вкладов. В частности, "Аэросвит" просит 
суд признать противоправными решения НБУ о признании авиакомпании связанной с 
"Приватбанком" лицом и решение Фонда гарантирования о списании средств со счетов 
"Приватбанка" – 6,68 млн грн, 29,96 тыс. евро и $46,4 тыс. Судебное заседание по делу 
назначено на 6 декабря. Напоминм, "АэроСвит" – украинская авиакомпания, 
обанкротившаяся в конце 2012 г. Была одним из основных украинских авиаперевозчиков. 
Компания контролировалась бывшим акционером "Приватбанка" Игорем Коломойским, 
что он лично признал. Компания оставила после себя 8,4 млрд грн долгов. 
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Китайская компания CNTIC поможет обновить флот 
Украинского Дунайского пароходства 

30.05.2017 
Компания China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) 

поможет УДП модернизировать флот. Между предприятиями подписан 
меморандум о сотрудничестве.  

Об этом заявил председатель правления ЧАО "Украинское дунайское пароходство" 
Дмитрий Баринов во время презентации Стратегии развития флота компании, передает 
корреспондент ЦТС. "Наша основная угроза - устаревание флота, поэтому мы разработали 
стратегию его развития", - отметил Дмитрий Баринов. Стратегия предполагает 
строительство 40 новых барж типа SLG и модернизацию 21 буксира. Строительство барж 
будет производиться на базе старых лихтеров, а модернизация буксиров предполагает 
замену двигателей. Общая стоимость работ оценивается в 50 млн долларов. Обновление 
флота должно завершиться к 2031 году. Указанную сумму пароходство планирует привлечь 
у иностранных инвесторов. "Мы провели переговоры с нашими партнерами - австрийской 
компанией Panta Rei и китайской China National Technical Import & Export Corporation 
(CNTIC). С последней мы подписали меморандум о сотрудничестве, а в июле наша 
делегация поедет в Китай", - заявил Дмитрий Баринов. Сейчас флот УДП насчитывает 466 
судов (буксиров и барж), большинство из которых устарели, а часть судов находится в 
отстое. Государственная компания China National Technical Imp.& Exp. Corp. (CNTIC) была 
основана в 1952 году. Она специализируется на инвестициях в технологии, продаже 
технических решений и пр. Ранее ЦТС сообщал, что 13 декабря 2016 года в Вене 
завершилась многолетняя эпопея по переводу барж типа "Европа-IIБ" в собственность 
группы компаний Украинского Дунайского пароходства. 
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АМПУ оновить природоохоронний і дно- 

поглиблювальних флот України 
22.06.2017 

АМПУ спільно з Американською торговою палатою в Україні (Палата) 
провела «День розвитку флоту» (Ukrainian ShipYard Day - 2017), в ході якого 
представила програму оновлення флоту підприємства до 2021 року.  

Серед учасників заходу були представники компаній-членів Палати, а також 
найбільші іноземні та українські суднобудівні компанії, яким фахівці АМПУ презентували 
перспективну програму придбання і будівництва суден підприємства на період 2017 - 2021 
років. «Розвивати власний флот для регулярних робіт державі набагато вигідніше, ніж 
залучати підрядників на ці ж обсяги. Тому Адміністрація буде інвестувати в цей напрямок і 
зробить це системно і прозоро», - заявив в ході виступу керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс. 
Адміністрація морських портів України має намір придбати 20 плавзасобів, в тому числі 
шість лоцманських катерів, сім багатофункціональних судів, сучасний криголам для 
забезпечення безпеки судноплавства на Азовському морі. АМПУ також планує оновлення 
днопоглиблювального флоту підприємства, зокрема, покупку промірного катеру, 
самовідвозного землесосу, грунтовідвозної самохідної шаланди. Це дозволить збільшити 
обсяги експлуатаційного днопоглиблення, яке АМПУ зможе виконувати власними коштами 
без залучення підрядних організацій. Президент Американської торговельної палати в 
Україні Андрій Гундер зазначив: «На даний момент, на жаль, АМПУ не володіє власними 
ресурсами для виконання всіх днопоглиблювальних робіт, що призводить до збільшення їх 
вартості і строків виконання. Саме тому бізнес підтримує ініціативу оновлення та розвитку 
українського флоту. Суднобудування зараз знаходиться в стані стагнації через нестачу як 
державної підтримки, так і інвестицій. Важливим фактором на даному етапі є підтримка 
бізнесом АМПУ в складанні чіткої стратегії дій, залученні компаній з міжнародним досвідом 
і прозорих процедур проведення тендерів». АМПУ вже залучила на основі конкурсу Prozorro 
як контрагентів провідні світові компанії China Harbour Engineering Company і Novadeal 
LTDдо днопоглиблення в порту «Южний», веде процес вибору підрядника з реконструкції 
причалу № 7 в Одеському порту. «Раніше ми довели, що наші слова про прозорість та 
відкритість тендерних процедур не розходяться з ділом. У питанні флоту ми також 
очікуємо чесну, дійсно міжнародну конкуренцію. Всі контрагенти, які нам будуть постачати 
або виробляти судна, будуть обрані за допомогою системи електронних закупівель Prozorro 
- в чіткій відповідності до вимог законодавства, прозоро, відкрито, конкурентно», - 
зазначив Райвіс Вецкаганс. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Правление "Укрзализныци" в 2016г заработало  
19,2 млн грн – аудированный отче 

08.06.2017 
Компенсации управленческому персоналу ПАО "Укрзализныця" в 

2016 г. составили 19,2 млн грн. Данные содержатся в консолидиро-
ванной финансовой отчетности ПАО "Укрзализныця" за 2016 г. 

Согласно документу, до реорганизации ведущим управленческим персоналом 
"Укрзализныци" считались члены ее совета в количестве 11 человек. Начиная с 1 декабря 
2015 года, ведущим управленческим персоналом считается правление ПАО "Укрзализныця" 
и наблюдательный совет в составе 7 человек и 11 человек соответственно по состоянию на 
31 декабря 2016 г. "За годы, которые закончились 31 декабря 2016 и 2015 гг., расходы на 
вознаграждение ведущему управленческому персоналу состояли в основном из заработной 
платы и соответствующих начислений и составили 19,24 млн грн и 2,724 млн грн, 
соответственно. Получение вознаграждения членами набсовета не предусмотрено", - 
говорится в отчете. Главой правления ПАО "Укрзализныця" является польский менеджер 
Войцех Балчун, членами правления - Ремигиуш Пашкевич, Александр Бужор, Иренеуш 
Василевский, Сергей Михальчук, Желько Марчек, Марек Залесный. Сообщалось также, что 
месячная заработная плата только В.Балчуна составляет 463 тыс. грн.  
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Почему пустует автовокзал на  
"Теремках" 

29.06.2017 
Мэр Киева Виталий Кличко 8 декабря 2016 г. тодаторжественно 

открыл новую автостанцию "Теремки". Однако вместо запланированных 200 
рейсов и 8,5 тыс. пассажиров ежедневно автостанция сейчас обслуживает 5 
рейсов в южном направлении.  

 
Delo.UA решило узнать, почему местным властям и владельцу новой 

автостанции не удалось реализовать столь амбициозный проект по выводу всех 
автостанций за Окружную 
 
Строительство автовокзала на Большой Окружной в Киеве началось еще в 1991 году. 

"Это была советская традиция. Тогда автовокзалы было принято выносить за пределы 
города. Считалось, что таким образом уменьшается поток автомобилей в центре города", — 
поясняет эксперт Александр Кава. Однако тогда достроить автовокзал не успели и со 
временем о нем забыли на целых 15 лет, пока в 2006 году Фонд госимущества признал 
недостроенное здание объектом незавершенного строительства, не подлежащим 
приватизации. Но уже через год Киевсовет продал земельный участок под автовокзалом 
фирме "Торговый дом "Феникс" за 28 млн грн, который в свою очередь передал участок 
Родовид Банку под залог кредита в размере 38,76 млн грн. Но когда подошел срок 
возвращения займа, средств у "Феникса" не оказалось. Поэтому в начале 2008 года участок 
с объектом незавершенного строительства и купила фирма "Мегаполисжилстрой", 
связанная с бизнесменом Дмитрием Фирташем. Однако в 2011 году Хозяйственный суд 
Киева признал незаконной продажу Киевсоветом крупного земельного участка на окраине 
столицы и обязал владельца земли — фирму "Мегаполисжитлобуд" — вернуть землю 
государству. Тогда поясняли, что закон запрещает продажу земельных участков, где 
находятся государственные объекты незаконного строительства. К последним и 
принадлежал недостроенный автовокзал "Теремки". Однако суд удовлетворил ходатайство 
лишь частично — землю вернули городу, но само здание осталось в собственности 
компании "Мегаполисжитлобуд". Она и продолжила строительство автовокзала, который 
обошелся застройщику в 40 млн грн. Кроме автовокзала, компания "Мегаполисжитлобуд" 
планировала построить огромный ТРЦ "Respublika" площадью почти 300 тыс. кв. метров. 
 
 

 

https://bin.ua/companies/206083-aviakompaniya-dniproavia-v-2016g-sokratila.html
http://biz.nv.ua/economics/mau-obvinjaet-ministra-infrastruktury-v-nezakonnoj-lojalnosti-k-loukosta-ryanair-1282415.html
https://biz.censor.net.ua/news/3027740/obankrotivshiyisya_aerosvit_kolomoyiskogo_prosit_vzyskat_s_privatbanka_spisannye_9_millionov
https://bin.ua/companies/205815-kitajskaya-kompaniya-cntic-pomozhet-obnovit-flot.html
http://uprom.info/news/ships/prezentatsiya-ampu-onovit-prirodoohoronniy-i-dnopogliblyuvalnih-flot-ukrayini
https://bin.ua/companies/206082-pravlenie-ukrzaliznyci-v-2016g-zarabotalo-192-mln.html
http://dniproavia.com/ru/
http://www.flyuia.com/
http://www.aerosvit.ua/
http://oaoudp.com.ua/
http://uspa.gov.ua/index.php?lang=ua
http://www.uz.gov.ua/
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Также в этом районе предусматривали строительство дорожной развязки, двух 
станций метро и нового микрорайона на 50 тыс. жителей. Открыть автовокзал 
планировали в ноябре 2013 года, но не успели сделать это вовремя из-за политической 
ситуации в стране, хотя само здание уже было построен. Тогда же в период Евромайдана 
было заморожено и строительство ТРЦ "Республика". При мэре Виталии Кличко на 
Крещатике, 36 несколько раз возвращались к вопросу автовокзала на Теремках. 9 декабря 
2014 года Киевсовет решил принять в коммунальную собственность автовокзал на 
Теремках. Объект должны были закрепить за КП "Киевпастранс". За это город предлагал 
уменьшить размер паевого участия для компании "Мегаполисжитлобуд". При этом 
конкретной суммы не указано: это должна была сделать "Киевэкспертиза". Важную роль в 
этом проекте должно было сыграть закрытие других автовокзалов в столице, которые 
принадлежат ГП "Киевпассервис". Сейчас ему в Киеве принадлежит 6 автостанций в разных 
районах города — "Дачная", "Полесье", "Дарница", "Подол", "Южная" и Центральный 
автовокзал "Киев" на Демеевской площади. Даже был составлен график закрытия этих 
автовокзалов. Так, в этом году планировали закрыть автостанции "Подол", "Южная" и 
"Автовокзал Киев". А в 2018-2019 гг. думали закрыть автостанции "Дарница" и "Дачная". Но 
никто не сообщал, как местные власти смогли бы повлиять на закрытие государственных 
автостанций. В самом "Киевпассервисе" отрицают закрытие автостанций, так как власти 
столицы владеют только землей, а не зданиями. "Город не имеет никакого отношения к 
нам. Мы сейчас на балансе Фонда госимущества. Также мы вовремя платим арендную плату 
за землю, где находятся наши автовокзалы", — сообщили Delo.UA в "Киевпассервисе". К 
тому же за полтора года автовокзал "Теремки" так и не был взят на баланс города. А 23 
декабря 2014 года КГГА своим распоряжением принял в собственность города не здание 
автовокзала, а внешние канализационные сети, построенные компанией 
"Мегаполисжитлобуд". Их оценили в 18 млн грн. Владельцем сетей должна была стать 
коммунальная компания "Киевводоканал". Таким образом за автовокзал застройщик 
должен был заплатить 38 млн грн (сума долевого участия строительстве ТРЦ "Республика" 
составила 56 млн грн). Согласно договору "Мегаполисжитлобуда" с КГГА, подписанным 16 
ноября 2015 году, деньги компания должна внести в бюджет Киева до 28 марта 2022 года 
по следующей схеме: по 40 тыс. грн каждый месяц с сентября 2017 года по февраль 2022 
года; 36 млн грн до 28 марта 2022 года. 14 июля 2016 года Киевсовет решил окончательно 
отменить передачу вокзала в коммунальную собственность. "Автостанция "Теремки" будет 
находиться в частной собственности. Такая схема для города более выгодна — мы не будем 
тратить средства на обустройство автовокзала и оплату труда персонала. Также, по моим 
подсчетам, ежегодно в бюджет города поступать около 200 тыс. грн в виде налогов на 
землю и налогов на предпринимательскую деятельность", — пояснил экс-директор 
Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель. Вместе с тем столичные 
депутаты разрешили открыть автостанцию "Теремки", которая на тот момент находилась в 
собственности "Дорожна карта". Эта компания получила земельный участок под 
автостанцией в аренду на 10 лет. "Дорожна карта" через кипрские офшоры может быть 
связана с бизнесменом Андреем Веревским. Согласно данным YouControl, конечным 
бенефициарным собственником ООО "Дорожна карта" (ЕГРПОУ 39968334) является 
компания "Кампиако Лимитед", зарегистрированная в городе Никосия на Кипре. 
Основатель компании — Терапон Теодосиоу. Он же является основателем кипрской 
компании "Трелок холдингс лимитед", которая является конечным бенефициарным 
собственником компании "Спортбизелект" (ЕГРПОУ 38704800). Среди собственников этой 
компании также числится кипрская "КДДЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ЛТД", которая является 
дочкой компании "Kyiv Donbas Development Group", зарегистрированной в 1994 году в 
Нидерландах. До 2011 года компанией владели братья Константиновские со своими 
партнерами, но шесть лет назад ее купил глава агрохолдинга Kernel Андрей Веревский. Его 
компания Groumon Development Ltd, зарегистрированная на Кипре, приобрела 68,2% акций 
KDD за $16 млн осенью 2011 года. Однако в "Дорожной карте" отрицают возможную связь с 
владельцем агрохолдинга. "Я никогда не слышал о таком человеке. Полтора года назад 
наше ООО выкупило автовокзал в "Мегаполисжитлобуд", однако полных подробностей 
сделки я не знаю. Я работаю здесь недавно", — сказал Delo.UA директор автостанции 
"Теремки" Александр Колосовский. 
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Суд разблокировал счета Киевского метрополитена и отказал  

в отсрочке выплаты долга "Укррослизингу" 
15.06.2017 

Хозяйственный суд Киева снял арест со счетов КП "Киевский 
метрополитен". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины 
Юрий Левченко. Такое решение суд вынес 14 июня 2017 года. 

"Хозсуд Киева снял трехмесячный арест со счетов КП" Киевский метрополитен ". 
Судья ... снял арест на основании того, что метрополитен заключил дополнительные 
соглашения с банком об использовании арестованных счетов в дальнейшем только для 
выплаты заработной платы своим работникам", - написал он. По словам Левченко, остается 
непонятным, каким образом метрополитен будет осуществлять другие необходимые 
расходы - такие как обслуживание, ремонт вагонов и тому подобное. "Сейчас коммунальное 
предприятие не может закупать необходимые запчасти для подвижного состава 
метрополитена. В результате этого, неотремонтированные вагоны остаются стоять в депо, 
из-за чего уже существенно увеличился интервал движения поездов в киевской подземке", 
- написал депутат. Он также добавил, что судья отказал в удовлетворении заявления 
"Киевского метрополитена" об отсрочке исполнения постановления Киевского 
апелляционного хозсуда о взыскании долга в размере 1000000000 924 миллиона гривен. 
Как известно, в 2009 году Киевсовет заключила с ООО "Укррослизинг" договор на закупку 
100 вагонов для киевского метрополитена. Согласно этой договоренности, метрополитен 
получил за период с 19.03.2010 по 28.02.2013 100 вагонов - 25 единиц производства КВСЗ, 
33 единицы "Вагонмаш" и 42 "Метровагонмаш". В то же время сумма лизинговых платежей 
с 2009 по 2014 гг. за вагоны так и не была выплачена в полном объеме. Сумма, необходимая 
для полного выполнения условий договора, выросла до 463 млн 378 000 882,37 грн. Она 
включала в себя предмет лизинга 353 млн 971 000 543,05 грн и проценты по платежам - 
109 407 000 339,32 грн. В то же время, по непонятным причинам 15.10.2009 г. руководство 
метро заключило дополнительное соглашение между КП "Киевский метрополитен" и ООО 
"Укррослизинг" на финансовые лизинговые услуги (вагоны метрополитена). Этим 
документом изменили определение лизингового платежа, в частности, то, что в 
лизинговый платеж входили суммы, скорректированные на коэффициент корректировки. 
Поэтому за несколько лет долг вырос почти в три раза - на 1000000000 74 миллиона 456 
000 739,77 гривны. Позже КП "Киевский метрополитен" обращалось в Хозяйственный суд 
Киева с иском к ООО "Укррослизинг" о признании недействительным дополнительного 
соглашения к договору на финансовые лизинговые услуги. В свою очередь, 
правоохранители открыли соответствующие уголовные производства, в т.ч. в отношении 
должностных лиц, которые подписали эту дополнительное соглашение. … 
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Україна наростила доходи від  
радіочастот 

03.06.2017 
Український державний центр радіочастот перевиконав план 

надходження доходів у І кварталі 2017 р. майже на 20%. Повідомляє 
Національний промисловий портал. 

На зростання доходів, за даними підприємства, вплинуло продовження активного 
розвитку мережі 3G мобільними операторами. Як результат – збільшилася проведення 
радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів (РЕЗ) цифрового стільникового 
радіозв’язку стандарту IMT-2000. Так, в першому кварталі оператори подали 1 525 заявок. 
Приріст доходів від здійснення моніторингу мереж електрозв’язку становить 17%. 
Поліпшенню фінансових показників підприємства сприяли також роботи з оцінки якості 
РЕЗ та випробування різного устаткування радіозв’язку. Нагадаємо, раніше Україна 
зробила ще один крок до впровадження 4g-зв’язку – Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) прийняла за основу зміни 
до постанови Кабінету Міністрів щодо розмірів плати за видачу ліцензій на користування 
радіочастотним ресурсом України в діапазоні 1800 МГц і схвалила пропозиції про внесення 
змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України.  
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IFC выдает первый гривневый  
кредит 

07.06.2017 
Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит 

первый кредит в национальной валюте Украине - гривне, получателем 
которого выступит компания Auchan Retail. 

Согласно сообщению, IFC предоставляет 8-летний кредит на сумму около 400 млн 
грн (примерно $15 млн) компании, чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную 
программу в Украине. Это поможет поддержать местных производителей и будет 
способствовать совершенствованию стандартов деятельности сектора розничной торговли 
в Украине. "Теперь мы готовы развернуть программу предоставления 
индивидуализированных финансовых продуктов украинским клиентам из различных 
секторов экономики и помогать продлевать сроки финансирования в гривне, что является 
чрезвычайно важным для модернизации экономики и поддержания роста", – заявил глава 
регионального офиса IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. Финансовый директор 
Auchan Retail в Украине Мишель Ларивьер отметил, что новая инвестиция IFC поможет 
компании минимизировать валютные риски. 
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ЕБРР выдал первый кредит 
в гривне 

08.06.2017 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал первый 

кредит в гривне. Об этом сообщил генеральный директор «ОТП Лизинг» 
Андрей Павлушин, передает finclub.net 

Лизинговая компания привлекла сумму, эквивалентную $20 млн (свыше 520 млн 
грн), сроком на три года. «Эти средства нам нужны для расширения бизнеса. Мы подписали 
ряд программ с агропроизводителями: предоставляем финансирование в гривне. Раньше 
мы привлекали средства в ОТП Банке, однако выбрали уже все лимиты, поэтому 
вынуждены были искать новых партнеров», - сказал FinClub Андрей Павлушин. По его 
словам, нынешняя сделка является исторической. «Это первый кредит в гривне», - пояснил 
топ-менеджер. 
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МВФ сменил своего постоянного  
представителя в Украине 

30.06.2017 
Международный валютный фонд (МВФ) в рамках ротации сменил 

своего постоянного представителя в Украине, сообщает "Интерфакс-
Украина" со ссылкой на пресс-службу Фонда. 

Вместо занимавшего этот пост четыре года француза Жерома Ваше в Киеве будет 
работать Йоста Юнгман из Швеции. Он приступит к исполнению своих обязанностей 3 
июля, говорится в заявлении МВФ. Ваше возвращается в штаб-квартиру МВФ. Фонд 
уточняет, что Юнгман получил диплом экономиста в университете города Упсала. Он 
сотрудничает с МВФ с 2007 года, ранее занимал должность в министерстве финансов 
Швеции. "Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и департаменте Ближнего 
Востока и Центральной Азии, Юнгман получил существенный опыт работы с 
восточноевропейскими и переходными экономиками", – отмечает пресс-служба Фонда. О 
намерении МВФ заменить своего посланника в Украине стало известно 26 июня. 
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Прокуратура: "АЛЬФА-БАНК" використав кредити НБУ 

не за призначенням 
02.06.2017 

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29 травня, 
прокуратура м. Києва здійснює досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №42015100000000381.  

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Національного 
банку України надано кредити рефінансування ПАТ «Альфа-Банк» при низькому рівні 
ліквідності зазначеної фінансової установи. Внаслідок зловживання владою службовими 
особами Національного банку України при наданні кредитів рефінансування не вжито 
жодних заходів щодо контролю за напрямами їх використання, внаслідок чого отримані 
кошти були використані не за призначенням. Зокрема встановлено, що Національним 
банком України 10.12.2014 надано кредит рефінансування ПАТ «Альфа-Банк» у сумі 329 
464.1 тис. грн. та 04.03.2015 у сумі 380 000.0 тис. грн., з метою підтримання ліквідності. 
Крім того, отримано інформацію щодо злочинної групи, яка розкрадає кредитні кошти 
Національного банку України шляхом проведення «фіктивних» фінансових операцій з 
подальшою їх легалізацією через переведення їх у готівку та зняттям у касах відділення 
ПАТ «Альфа Банк». До складу вказаної групи входять ОСОБА_5, який отримує готівку у касі 
відділення банку та здійснює її подальше перевезення та інші особи з числа працівників 
ПАТ «Альфа Банк», причетність яких на даний час перевіряється. Отримані готівкові кошти 
конвертуються у валюту та використовується, у т.ч. для розрахунку за товари, які ввозяться 
до України контрабандним шляхом ...  
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ВЭБ надеется в июле продать  
украинскую "дочку" 

02.06.2017 
Внешэкономбанк (ВЭБ) по-прежнему хочет определиться с судьбой 

своего украинского банка - Проминвестбанка, до конца первого 
полугодия. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков в интервью 
телеканалу РБК. 

"Мы планировали в первом полугодии этого года определиться с украинским 
банком. Первое полугодие не закончилось, мы в общем близки к этой задаче... Я надеюсь, 
что в июле, наверное, мы сможем реализовать сделку, но это зависит не только от нас. 
Регулятор имеет право 2-3 месяца рассматривать сделку. Это нормальный процесс, он идет 
в нормальном графике. Пока мы не испытываем проблему с затягиванием сроков", - сказал 
господин Горьков. Как сообщал FinClub, владелец группы DCH Александр Ярославский 
сделал предложение ВЭБу о покупке ПИБа. Кроме того, украинский застройщик Максим 
Микитась и российский застройщик Павел Фукс тоже хотят стать совладельцами 
Проминвестбанка. Напомним, президент Петр Порошенко ввел на один год санкции против 
пяти работающих в Украине структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, 
Проминвестбанка и ВиЭс Банка. Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в 
пользу связанных с ними лиц. 

 

Читать полностью >>>  
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Саид Гуцериев анонсировал закрытие сделки по украинскому  
Сбербанку после одобрения Нацбанком 

02.06.2017 
Сделка по продаже 100% акций украинского Сбербанка может быть 

закрыта в ближайшие два месяца, заявил "Интерфаксу" Саид Гуцериев - 
гендиректор "ФортеИнвеста", сын Михаила Гуцериева. 

"Мы примерно ожидаем сделку, если все пойдет в правильном русле, то в 
ближайшие 2 месяца", - сказал он. "Мы сейчас делаем due diligence актива и параллельно 
занимаемся с различными регуляторами для одобрения сделки и правильной структуры, 
чтобы выстроить диалог с регуляторами, чтобы структура сделки их устраивала", - добавил 
Гуцериев. Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен в скором 
времени вынести решение относительно представленных документов на согласование 
покупки ПАО "Сбербанк" (Киев). Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 
100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут 
латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и 
белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании 
"Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил 
об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом 
полугодии 2017 года. НБУ получил первый пакет документов для согласования 
приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев) 10 апреля. Документы подал гражданин 
Великобритании и РФ Гуцериев. Второй пакет документов, на покупку 22,5% акций ПАО 
"Сбербанк" вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ 
Гусельников. Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", 
до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является 
Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов 
(42,873 млрд гривен) он занимал седьмое место среди 90 действовавших в стране банков.  

 

Читать полностью >>>  
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У Києві затримано фігуранта справи про привласнення  
250 мільйонів гривень "Укргазбанку" 

03.06.2017 
Співробітники СБУ затримали у Києві одного з фігурантів 

кримінального провадження щодо привласнення 250 млн грн державного 
ПАТ АБ «Укргазбанк», що створило загрозу його фінансовій стабільності. 

"Правоохоронці встановили, що група зловмисників у 2015 році підробила листа від 
імені одного з керівників банку. За фальсифікованими документами ділки заволоділи 
частиною житлового комплексу в центральній частині Києва. Завдяки оперативному 
реагуванню СБ України на незаконно відчужене у держбанка майно було накладено арешт. 
Нерухомість повернеться у власність «Укргазбанку» після відповідного судового рішення. 
Затриманий правоохоронцями чоловік був активним учасником протиправної оборудки", - 
йдеться у повідомленні прес-центру СБУ. Зазначається, що зловмисник протягом тривалого 
часу ухилявся від проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого 
за фактом завдання збитків державному банку, та переховувався від слідчих органів. 
Півроку тому його було оголошено у державний розшук. Оперативники спецслужби 
затримали підозрюваного в одному з київських органів реєстрування шлюбів під час подачі 
документів для реєстрації. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство. Як 
повідомляв УНІАН, правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження проти 
колишніх посадових осіб "Укргазбанку" щодо привласнення у період 2008-2010 років 
кредитних коштів у розмірі 140 млн грн. Крім того, 25 травня 2017 р. прокуратура Києва 
повідомила про підозру колишньому заступнику голови правління «Укргазбанку» … 

 

Читати повністю >>> 
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В Україні вирішив самоліквідуватися  

ще один банк 
08.06.2017 

Український комерційний банк Фінансовий партнер заявив про 
припинення банківської діяльності без закриття юридичного особи. 
Про це йдеться в повідомленні банку. 

"На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ КБ Фінансовий партнер 7 червня 
2017 року прийнято рішення про прикращении банківської діяльності без закриття 
юридичного особи у відповідності з Законом України Про спрощену процедуру 
реорганізації та капіталізації банків", - йдеться в повідомленні. В результаті прийнятого 
рішення, банк повідомляє, що надалі не зможе виконувати проведення операцій 
держателям банківських платіжних карток MasterCard. "Пропонуємо Вам здійснити заходи 
по зняттю/перерахування коштів з карткових рахунків до дати блокування карток 
MasterCard", - зазначає банк. Також повідомляється, що датою блокування карток 
MasterCard буде 3 липня 2017 року. Після цієї дати зняття коштів з карткових рахунків буде 
можливо в касі банку після закінчення 45 днів у відповідності з умовами укладених 
договорів та у відповідності з правилами міжнародної платіжної системи MasterCard 
Worldwide. Нагадаємо, що в квітні 2017-го банк Фінансовий партнер заявив, що має намір 
припинити банківську діяльність шляхом самоліквідації. Раніше, в кінці лютого Фінбанк 
Олександра Грановського подав на розгляд НБУ заявку на самоліквідацію. 

 

Читати повністю >>> 
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Китайці купили український 
державний банк 

09.06.2017 
Фонд державного майна України та китайська товарна біржа 

Bohai Commodity Exchange Co., Ltd уклали договір купівлі-продажу 
99,9% акцій Українського банку реконструкції та розвитку. 

Компанія придбала пакет акцій УБРР за ціною 82,83 млн грн. «Тепер, коли у нас є 
банк, ми будемо плідно працювати над тим, щоб допомагати Україні проводити ефективну 
приватизацію, і поширювати інформацію про українські приватизаційні перспективи серед 
своїх клієнтів», - повідомив генеральний директор компанії Bohai Commodity Exchange Co. , 
Ltd Ян Дун Шенга. Глава ФДМУ Дмитро Парфененко зазначив, що Фонд розглядає цей 
проект як пілотний, після якого будуть реалізовані й інші, не менш важливі проекти в 
рамках подальшої співпраці. Нагадаємо, що держпакет акцій УБРР був проданий на аукціоні 
30 листопада BOCE за стартовою ціною - 82,827 млн грн. На аукціон були виставлені 
235,986 тис. Акцій банку (99,9945%) загальною номінальною вартістю 117,993 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 
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Из "Национального кредита" вывели $25 млн 
в пользу инсайдеров 

12.06.2017 
Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО "Банк 

Национальный кредит" была списана с корреспондентского счета в 
Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний. 

Фонд гарантирования вкладов заявляет, что это были вновь созданные фирмы, а их 
учредители – работники "Национального кредита". Речь идет о $25,47 млн, или в 
гривневом эквиваленте – более 0,5 млрд грн. Рыночная стоимость всех активов ПАО "Банк 
Национальный кредит" была определена независимыми оценочными компаниями на 
уровне 178 млн грн, что составляет 9% от суммы, указанной "на бумаге" - 1 943 млн грн (по 
состоянию на 1 декабря 2015 года). "Еще одной причиной такой разницы было заключение 
накануне введения временной администрации невыгодных для ПАО "Банк Национальный 
кредит" сделок. Например, были куплены права требования по завышенной стоимости, 
банк осуществил отчуждение имущества по ценам ниже обычных, а также есть случаи, 
когда банк отказывался от собственных имущественных требований", - говорится в 
сообщении. Во время работы временной администрации такие факты были установлены, а 
соответствующие сделки признаны ничтожными. Их общая сумма составляет 242,5 млн 
грн, $517,5 тыс. и 9 тыс. евро. По состоянию на сегодня балансовая стоимость кредитного 
портфеля "Национального кредита" составляет 1 270,8 млн грн, из которых 352,4 млн грн – 
это кредиты, которые были без залоговыми от начала. Кредитный портфель на 694,03 млн 
грн – это кредиты в залоге которых имущественные права и основные средства. При этом, 
большая часть имущества утрачена или украдена, а большинство имущественных 
поручителей невозможно найти. Таким образом, можно считать, что кредитный портфель 
банка на 82% является беззалоговым. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Суд разрешил взять под стражу экс-президента  
CityCommerce Bank Тумовса 

15.06.2017 
Апелляционный суд Киева 25 мая разрешил взять под стражу 

бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса, 
свидетельствуют материалы суда. Национальной полицией 
проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.  

Установлено, что в 2014 году руководство банка предоставило кредиты фиктивным 
фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В 
частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение 
имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Бывший президент банка, 
также являвшийся одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 
(хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а бывший председатель 
правления - по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. 30 декабря 2016 года Тумовсу было 
составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 года его объявили в международный 
розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры 
пресечения в виде содержания под стражей. 25 апреля Печерский райсуд Киева отказался 
взять под стражу банкира, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о 
подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 
года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года. 2 марта в 
генеральный секретариат Интерпола было внесено ходатайство о публикации красного 
сообщения о международном розыске с целью ареста и экстрадиции Тумовса. 25 мая 
Апелляционный суд Киева согласился с доводами следствия и избрал меру пресечения 
подозреваемому в виде содержания под стражей. 21 ноября 2014 года Фонд 
гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца. 
Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и 
ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank. 
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Марфин Банк сменил  
собственников 

19.06.2017 
Конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки 

стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров. Об этом 
финучреждение сообщает на официальном сайте. 

"14 июня состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, 
принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public сo (Кипр), конечным бенефициаром которого 
является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала 
компания Saggarko", - гласит сообщение. 15 июня в связи со сменой собственника было 
проведено внеочередное собрание акционеров Марфин Банка на котором был переизбран 
состав наблюдательного совета и отозван состав ревизионной комиссии. Ранее АМКУ 
разрешил кипрской компании Saggarco купить более 50% акций Марфин Банка. Игорь 
Згуров является членом правления компании Одессагаз. Михаил Партикевич совместно с 
Одессагазом является соучредителем компании Предприятие по закупке и реализации газа 
Одессагаз. 
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Физлицо сконцентрировало 100%  
акций банка "Портал" 

22.06.2017 
Физическое лицо увеличило участие в уставном капитала банка 

"Портал" (Киев) до 100% с 98,016%, сообщил банк в системе раскрытия 
информации НЦКБФР.  

НБУ зарегистрировал банк "Портал" 20 сентября 2013 года. Его крупнейшим 
акционером на 1 января 2017 года являлся Игорь Колосницын (98,016%). Согласно данным 
НБУ, к 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (156,043 млн грн) банк "Портал" 
занимал 86-е место среди 90 действовавших банков. 
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Пинчук докапитализирует свой банк  
на 1,2 млрд грн 

22.06.2017 
Банк Кредит Днепр увеличивает уставный капитал на 1,2 млрд 

грн, или на 78,8% - до 2,72 млрд грн. Соответствующее решение было 
принято акционером финучреждения 21 июня. 

"Акционер продолжает капитализировать банк, предоставляя системную поддержку 
его дальнейшего развития. Увеличивая капитал почти вдвое, мы в полном объеме и 
своевременно выполняем данные регулятору гарантии по итогам прошлогодних проверок 
и стресс-теста. И хочу отметить, что планы капитализации предусматривают 
дополнительное увеличение капитала до конца текущего года ", - заявила глава банка 
Кредит Днепр Елена Малинская. Согласно сообщению, дополнительная капитализация 
будет осуществляться путем частного размещения дополнительных акций существующей 
номинальной стоимости. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 

Тигипко и Мартыненко договорились о  
передаче Диамантбанка 

26.06.2016 
Сделка по передаче Диамантбанка принимающему ТАСкомбанку 

подписана 23 июня 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 

"23 июня 2017 был подписан договор о передаче части активов и обязательств 
неплатежеспособного ПАО Диамантбанк в пользу принимающего банка - АО ТАСкомбанк", - 
отметили в Фонде. По условиям соглашения ТАСкомбанк приобрел все права и обязанности 
должника перед вкладчиками (физическими лицами, в том числе физическими лицами-
предпринимателями) Диамантбанка по возврату денежных средств и уплаты процентов по 
договорам банковского счета/вклада (в том числе по именным сберегательным 
сертификатам), в пределах 200 тыс. грн. Общая сумма переданных обязательств составила 
около 1,1 млрд грн. При этом сам Диамантбанк ликвидируется. В пользу принимающего 
ТАСкомбанка также передана часть активов Диамантбанка. Речь, в частности, идет о части 
кредитного портфеля (преимущественно - кредиты юридических лиц), части 
недвижимости вместе с основными средствами и дебиторская задолженность одного 
клиента перед банком. Ликвидатором Диамантбанка назначен Александр Тимонин. 
Процедура ликвидации банка проводится с 24 июня 2017 года до 23 июня 2019 года. 
Напомним, что ранее Национальный банк Украины по предложению Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ликвидации Банка. Как 
сообщал НВ Бизнес, НБУ предоставил статус проблемного Банку из-за недостаточного 
уровня капитала. В феврале 2017 года банк заявил, что планирует в ближайшее время 
увеличить свой капитал на 750 млн грн за счет дополнительной эмиссии акций. Участие в 
апрельском размещении акций должен был принимать и Мартыненко.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 

Суд арестовал 17% акций Диви Банка, принадлежащих  
предправления Горбачевскому 

29.06.2017 
Печерский районный суд Киева арестовал 17% акций Диви 

Банка (Киев), которые принадлежат председателю правления Сергею 
Горбачевскому. Об этом свидетельствуют материалы суда. 

15 июня суд по требованию следствия наложил арест на 100 300 000 акций Диви 
Банка (17%), а также 50% уставного капитала ООО "Торговый Дом-система", которые 
принадлежат Горбачевскому. Кроме того, суд наложил арест на 1/2 квартиры общей 
площадью 72,6 кв. м и еще на 1/2 другой квартиры. Национальная полиция проводит 
расследование в отношении председателя правления Диви Банка. Следствие установило, 
что в январе 2015г. Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления 
служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-
банка совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен. В ноябре 
2015 он был назначен председателем правления Диви Банка, а в феврале совместно с 
родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения. 14 февраля 
2017 ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, 
одним из которых является Горбачевский, 280 млн гривен. В апреле Печерский районный 
суд Киева арестовал Сергея Горбачевского. Как сообщалось, Национальная полиция 30 
марта объявила в розыск бывшего председателя правления ликвидируемого Интеграл-
банка Станислава Михайлишина. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 
СК "Ренессанс Жизнь" лишили  

лицензии 
06.06.2017 

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых 
услуг (Нацкомфинуслуг) аннулировала лицензию на добровольное 
страхование жизни ЧАО "Ренессанс Жизнь". 

Данное решение было принято по заявлению компании 1 июня. "На основании 
заявления аннулировать ЧАО "Ренессанс Жизнь" (Киев)лицензию на осуществление 
хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), в части проведения 
добровольного страхования жизни", - говорится в документе. Ранее СК "Ренессанс Жизнь" 
передала свой страховой портфель ЧАО "Страховая компания "Форте Лайф". Реорганизация 
общества связанна с уходом российских акционеров. СК "Ренессанс жизнь" основана в 2005 
году, а лицензию на осуществление страховой деятельности получила в феврале 2006 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Страховой компании Тигипко  
аннулировали лицензию 

14.06.2017 

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых 
услуг аннулировала лицензию на предоставление финансовых услуг 
страховой компании «Ейгон Лайф Украина». 

Как говорится в распоряжении комиссии №2439 от 9 июня, лицензия компании 
аннулирована на основании заявления. Компании аннулирована лицензия на 
осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) в части проведения 
добровольного страхования жизни. СК «Ейгон Лайф Украина» на данный момент также 
имеет лицензию на страхование жизни. Напомним, группа «ТАС» в сентябре прошлого года 
купила 100% акций компании по страхованию жизни «Ейгон Лайф Украина», 
принадлежащей Aegon Group. Клиенты «Ейгон Лайф Украина» стали клиентами 
объединенной компании под брендом ТАС. Все договора страхования продолжили 
действовать в соответствии с правилами страхования компании «Ейгон Лайф Украина» (и 
предшественников), действительными на дату заключения таких договоров. Все активы и 
обязательства находятся под управлением страховой компании «ТАС».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finclub.net 
 

СБУ перекрила схему, за якою відмили  
4,5 млрд грн 

15.06.2017 
Співробітники Служби безпеки України припинили масштабну 

фінансову оборудку з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, 
наближеного до екс-президента Віктора Януковича.  

Оперативники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури викрили 
механізм виведення в "тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування 
ризиків. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для 
мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За 
попередніми оцінками, через оборудку ділки "відмили" майже 4,5 млрд грн. СБУ спільно з 
поліцією також заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах 
зловмисників приймали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом. За 
10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно 
доведених до банкрутства підконтрольних структурах. Згідно із законодавством, 
зобов’язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому 
відшкодуванню. Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ задокументували 
численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства у сфері 
надання фінансових послуг. За матеріалами СБУ винесено рішення Нацкомфінпослуг про 
скасування страховим компаніям ліцензій і накладання адміністративних штрафів. У ході 
обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка 
доводить проведення протиправних оборудок з фінансовими ресурсами, зокрема через 
страхові компанії, що перебувають тривалий час у процедурі ліквідації. У зловмисників 
також виявлено комп’ютерну техніку та серверне обладнання з доказами нелегальної 
діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з 
підписами і печатками. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, 
відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ  

 
Лотерейный оператор "М.С.Л." требует у СНБО  

исключить его из санкционного списка 
02.06.2017 

Лотерейный оператор ООО "М.С.Л." считает необоснованным его 
включение в санкционный список, заявил вице-президент "М.С.Л." Евгений 
Власенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". 

"В связи с отсутствием оснований для внесения оператора государственных лотерей 
"М.С.Л. " в так называемый "санкционный список", компания обращается к Совету 
национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с призывом исключить "М.С.Л." из 
перечня юридических лиц, в отношении которых применяются санкции", - сказал он. По 
словам Е.Власенко, лотерейный оператор "М.С.Л." оказался в санкционных списках уже 
третий раз (первый раз датируется 16 сентября 2015 года, второй - 17 октября 2016 года). 
По инициативе акционеров "М.С.Л." Службой безопасности Украины было открыто 
уголовное производство и проведено расследование по установлению наличия фактов и 
действий, которые могли бы стать основанием для применения к оператору санкций. В 
результате уголовное производство закрыто в марте 2017 в связи с отсутствием 
нарушений. Е.Власенко уточнил, что основным собственником ООО "М.С.Л." является Evolot 
Limited (Кипр), конечным бенефициаром - киприот Маркос Шиапанис, и компания не имеет 
"российских корней". Как сообщил Е. Власенко агентству "Интерфакс-Украина", доля 
"М.С.Л." на рынке в настоящее время составляет около 25%, тогда как в 2013 году – 80-85%. 
Сеть точек продаж лотерей "М.С.Л." - около 5 тыс. Как сообщила на пресс-конференции 
партнер юридической компании Jurimex Марина Слободниченко, почти полтора года 
компания пытается отстаивать свои права в Высшем административном суде Украины 
(ВАСУ). После многочисленных переносов судебных заседаний рассмотрение дела было 
приостановлено в связи с тем, что 26 мая ВАСУ принял решение обратиться в Верховный 
Суд для решения вопроса о внесении в Конституционный Суд представления о 
конституционности закона "О санкциях" от 14 августа 2014 года…. 
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Фінансові установи очима споживача:  
результати дослідження 

12.06.2017 
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» презентував 

результати дослідження «Небанківські фінансові установи України очима 
споживача. Обізнаність та досвід населення та МСБ України щодо 
використання послуг кредитних спілок, ломбардів, короткострокових 
кредитів та лізингу». 

З доповідями на презентації виступили: керівник Проекту USAID «Трансформація 
фінансового сектору» Роберт Бонд, голова Департаменту фінансових досліджень компанії 
GFK Україна Лідія Куліба,  керівник напряму небанківських фінансових установ Проекту 
USAID «Трансформація фінансового сектору» Наталя Ільїна, член Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг України Олександр 
Залєтов, представники  профільних асоціацій й, у тому числі, генеральний директор 
Об’єднання Фінансових Установ Вікторія Волковська. Цікаво відмітити, що згідно 
дослідження Проекту USAID, за 2016 рік кількість філій банківських установ в Україні 
скоротилася на 30%. У той час як кількість фінансових установ зросла на 56%. При чому 
філійна мережа ломбардів збільшилася на 23%, інших кредитних установ – на 92%. 
Закономірно, що це привело до росту видачі кредитів небанківськими фінансовими 
установами. Так, якщо в 2014 році ломбарди видали 8,4 мдрд грн кредитів, то у 2016 на 99% 
більше – 16,7 млрд грн. Те ж саме стосується інших кредитних установ. За два роки вони 
збільшили обсяги видачі кредитів на 161% – з 5,1 млрд до до 13,4 млрд грн. Однак, ці доволі 
оптимістичні показники все ще не змогли зламати необізнаності та деяких стереотипів, які 
сформувалися у споживача на рахунок кредитування у небанківських фінансових 
установах. Наприклад, як показало дослідження Проекту USAID, значна частка громадян та 
МСБ досі вважають, що оформлення кредиту у НБФУ обов’язково передбачає вищі 
відсоткові ставки та штрафні санкції, що їхні персональні дані буде використано не за 
призначенням. Крім того, потенційні клієнти, все ще бояться натрапити на 
псевдокредиторів чи шахраїв, від яких вони, впевнені, захищені у банках. Також існує певне 
нерозуміння самих принципів отримання кредитів у небанківських фінансових установах. 
Наприклад, багато хто з громадян рахує, що для того, щоб взяти кредит, наприклад, у 
кредитній спілці, необхідно спочатку вкласти свої кошти, або асоціюють кредити від спілки 
с кредитами «до зарплати». Ще більше у цьому випадку не пощастило ломбардам. Деякі 
українці досі вважають, що там займаються скупкою краденого й що звернутися у ломбард 
– це останні межа для людини. Що стосується лізингу, то, як показало дослідження, 
населення взагалі мало що знає про цей вид послуг. Більшість респондентів досі вважають, 
що лізинг – це послуга для бізнесу, в тому числі для агробізнесу. В то же час, громадяни, які 
скористалися цією послугою відмічають, що, наприклад, придбали авто на більш вигідних 
умовах, ніж у банку чи придбали у лізинг техніку, й це дозволило вкласти заощаджені 
кошти в бізнес-обіг і т.д. 

 

Читати повністю >>> 
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Крупный продуктовый ритейлер закрывает свои  
магазины в Киевском регионе 

01.06.2017 
Группа компаний "Евротэк", один из ведущих продуктовых 

ритейлеров Украины, сворачивает свою деятельность в Киевском регионе. 
Об этом пишет Аllretail.ua, передает delo.ua 

Прошлые выходные стали последними рабочими днями для 2 магазинов сети 
"Квартал" в Белой Церкви. На фасадах маркетов были вывешены объявления о финальной 
распродаже товаров в связи с грядущим закрытием точек. Начиная с 29 мая объекты уже не 
работают. Эконом-магазины сети "Квартал" (входят в портфель "Евротэка") начали 
появляться в Белой Церкви в конце 2007 года - часть из них открылась на месте бывших 
супермаркетов локальной сети "Юрьевский". В целом, общее число "Кварталов" в Белой 
Церкви было доведено до 5 объектов, но до сегодня "дожили" лишь 2 упомянутые точки, 
расположенные по ул. Леваневского и Вокзальной. Официальной реакции ритейлера по 
этому поводу нет, но эксперты рынка склоняются к мысли, что виной всему стала 
логистическая нецелесообразность - ведь это были 2 единственных объекта "Евротэка" в 
столичном регионе. Таким образом, после выхода из Киевской области, география 
покрытия компании "Евротэк" своими магазинами (кроме сети "Квартал", она управляет 
также сетями "Фреш", "Союз" и "Арсен") сократилась до 6 областей присутствия.  

 

Читать полностью >>>  
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Сеть «Таврия В» открыла в июне новый  

супермаркет в Одессе 
20.06.2017 

Ритейлер «Таврия В» увеличил в начале июня количество своих 
магазинов на еще один супермаркет. Новая торговая точка находится в 
Одессе, по адресу: пер. Ванный, 1.  

Новый супермаркет «Таврия В» - это просторный торговый зал с разнообразным 
ассортиментом свежих продуктов, оснащенный самым современным холодильным 
оборудованием украинского производства. В частности, по периметру которого 
расположены линии пристенных витрин с отборной гастрономией, молочной продукцией и 
напитками. В центре – остров холодильных витрин премиум класса с панорамными 
подъёмными стеклами, и модулями для продажи в режиме самообслуживания, которые 
предоставляют покупателю полный обзор выкладки продуктов с любой точки торгового 
зала. Кулинарный отдел супермаркета оснащен специализированной витриной для 
поддержания температуры, демонстрации и продажи готовых блюд. Замороженная 
продукция представлена в низкотемпературных бонетах с суперструктурой и 
энергосберегающими раздвижными стеклянными крышками "right/left". Всё холодильное 
оборудование в супермаркете оснащено LED-освещением, и интеллектуальным 
управлением температурным режимом и режимом оттаивания.  
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Ашан выкупил сеть гипермаркетов  

Караван 
20.06.2017 

Компания Ашан Ритейл Украина подписала соглашение о выкупе 
активов украинского дистрибьютора Караван. Об этом сообщает пресс-
служба Ашан, передает портал biz.liga.net 

Ранее Антимонопольный комитет одобрил проведение этой сделки, сообщают в 
компании. Сейчас Ашан Ритейл Украина насчитывает 11 гипермаркетов в пяти городах - 
Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Кроме того, компания занимается 
электронной коммерцией в Киеве и регионе. Сеть Караван оперирует 9 гипермаркетами в 
Украине. "Благодаря выкупу Ашан Ритейл Украина усилит свое присутствие в Киеве, а 
также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и 
Черновцах", - сказано в сообщении. Ашан Ритейл присутствует в 17 странах и по масштабам 
ведения бизнеса является 11-м дистрибьютором продуктов питания в мире. В сети Ашан - 
3715 точек продаж: гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома. Напомним, ранее 
сообщалось, что ритейлер Ашан планирует развивать в Украине сеть "магазинов у дома". 
Сеть "магазинов у дома" позволит Ашану решить проблему нехватки в Украине крупных 
площадок для открытия гипермаркетов, рассказывает партнер компании Atlas Advisors 
Алексей Ращупкин. Помещений и земельных участков в Киеве и городах-миллионниках 
немного, что может быть одной из причин медленного развития сети в Украине. Низкие 
темпы развития не позволяют компании нарастить свою долю на рынке. В 2015 году Ашан 
занимал 1,8% украинского рынка ритейла, свидетельствуют данные GT Partners Ukraine. 
Для сравнения: в этот же период Metro Cash & Carry контролировал 2,2%, Fozzy Group (сеть 
Фора, Сільпо, Fozzy C&C) - 9,7%, а АТБ - 9,8% рынка. Догнать конкурентов можно за счет 
развития нового формата, где стоимость открытия магазина ниже. В открытие одного 
"магазина у дома" в среднем нужно вложить около 1 млн грн, а в супермаркет - не менее 8 
млн грн, рассказывал LIGA.net управляющий партнер консалтинговой компании Retainet 
Александр Ланецкий. Определенная категория потребителей предпочитает делать покупки 
в "магазинах у дома", а не ездить в гипермаркет, отмечает Ращупкин. Даже немецкий 
ритейлер Rewe Group (сеть Billa) открывает торговые точки меньшей площади, чем 
обычно. "Эта практика применяется только в Украине", - уточняет Ращупкин. 

 

Читать полностью >>>  
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ГК "АТБ" завершила покупку логистического 
парка "Копылов" 

23.06.2017 
Группа компаний (ГК) "АТБ" (Днепр), развивающая одноименную 

торговую сеть в Украине, завершила сделку по покупке логистического 
парка "Копылов" категории "А", расположенного в Копылове (Макаровский 
р-н Киевской обл.). 

"Сделка по покупке компанией "АТБ" логистического парка "Копылов" состоялась", - 
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" проинформированный источник на рынке. По его 
словам, объект продан группе компаний "АТБ" бельгийской компанией Ghelamco Group. Он 
будет предназначен для обеспечения логистических нужд торговой сети "АТБ". В "АТБ" 
агентству "Интерфакс-Украина" пока не предоставили комментарии. Как сообщалось, ранее 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил ООО "АТБ-торгострой" (Днепр) 
приобрести активы ООО "Саксесс Инвест" (Киев) в виде целостного имущественного 
комплекса. В АМКУ ранее сообщили, что объект концентрации размещен по 
ул.Индустриальная, 6 в Копылове. По соответствующему адресу расположен логистический 
парк "Копылов" категории "А", введенный в эксплуатацию 31 октября 2008. Ранее со 
ссылкой на компанию DTZ (Киев, теперь - Cushman & Wakefield) сообщалось, что 
девелопером логистического парка "Копылов" выступила бельгийская компания Ghelamco, 
управлением и техническим обслуживанием логистического парка с момента его введения 
занималась DTZ. Согласно данным веб-сайта Ghelamco, объект состоит из двух зданий 
(дистрибьюторские помещения и офисы) общей площадью более 30 тыс. кв. и расположен 
на участке 5,7 га. ООО "АТБ-торгострой" создано в 2004 г. Основным видом деятельности 
является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного 
недвижимого имущества. Участниками ООО, согласно данным госреестра, являются ООО 
"Фирма "Элина" (68,28%, с. Слобожанское Днепропетровской обл.), ООО "АТБ-Инвест" 
(0,0016%, Днепр), Вег Холдингс Лимитед (31,712%, Никосия, Кипр). Размер уставного 
капитала составляет 1,17 млрд грн. ООО "Саксесс Инвест" создано в 2005 г. Основным видом 
деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или 
арендованного недвижимого имущества. Чистый убыток ООО в 2015 году вырос на 83% по 
сравнению с 2014 г. - до 113,3 млн грн, чистый доход увеличился на 76% и составил 65,44 
млн грн. Согласно данным Единого госреестра, собственником 100% уставного капитала 
предприятия является ООО "Корпорат Инвест" (Киев). Конечными бенефициарами 
выступают Стихтинг администртикантроорптер - Пол Хилаире Аугуста Гейсенс и Риа Анна 
Вандоорне (Бельгия). Размер уставного капитала составляет 350 тыс. грн.  
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Сеть «Билла» продаст супермаркеты на  
востоке и юге Украины 

27.06.2017 
Компания «Билла-Украина» намерена продать 8 супермаркетов 

BILLA в Днипре, Никополе (Днепропетровская обл.), Краматорске 
(Донецкая обл.), Кременчуге (Полтавская обл.), Одессе и Херсоне. 

Как говорится в сообщении Ассоциации ритейлеров Украины, «Билла-Украина» 
решила закрыть единственный в Запорожье супермаркет BILLA с 1 августа. В декабре 2016 
года АМКУ разрешил компаниям «ТД «Благовещенский» и «ТД „Павлопольский» (обе - 
Харьков) купить имущественный комплекс «Билла-Украина» в Харькове. Компания «Билла-
Украина» была создана в 1998 г. австрийской компанией BILLA - дочерним предприятием 
германской REWE Group. Сеть «Билла-Украина» состоит из 31 работающего супермаркета 
BILLA в таких городах, как Киев, Борисполь, Днипро, Одесса, Запорожье, Каменское, 
Никополь, Краматорск, Житомир, Кременчуг и Херсон.  

 

Читать полностью >>>  
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Поход на запад: сеть Колибрис  
выставлена на продажу 

27.06.2017 
Луцкая компания Avanta Group выставила на продажу девелоперский 

бизнес, продовольственные сети Колибрис и 555, сообщили LIGA.net два 
директора крупных сетей и банкир.  

"Предложения рассылаются очень активно", - рассказывает руководитель 
продовольственного ритейлера, пожелавший остаться неназванным. Инвесторов может 
заинтересовать сеть Колибрис из 53 магазинов на западе страны, стоимость которой 
оценивается в 100-150 млн грн. Основными претендентами на ее покупку эксперты 
называют АТБ и Fozzy Group (Фора, Сильпо, Fozzy C&C и пр.). Получить комментарий самой 
Avanta Group LIGA.net не удалось. 
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Интересный актив. Avanta Group развивает два основных направления бизнеса - 
ритейл и девелопмент. По состоянию на І квартал 2017г. компания управляла 71 магазином 
трех сетей - Колибрис (53), 555 (3) и франчайзинговыми торговыми точками АВС Маркет 
(15), рассказывает LIGA.net директор компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля. "В 2016 
году открыто 11 новых магазинов", - уточнил он. Доля самой крупной продовольственной 
сети из бизнеса компании - Колибрис составляет всего 0,2% на украинском рынке 
розничной торговли. Компания также управляет тремя складами в Луцке, Калуше (Ивано-
Франковская область) и Тернополе, двумя офисными центрами в Луцке и Калуше, а также 
владеет земельным участком площадью 0,5 га в Дубно (Ровенская область). Продажи 
компании эксперты оценивают в 1,2 млрд грн в год. EBITDA розничных магазинов 
составляет 47 млн грн, а девелопмента - 12 млн грн, говорится в проспекте компании о 
продаже. Директор продовольственной сети, пожелавший остаться неназванным, оценил 
стоимость Колибриса в 100-150 грн, тогда как весь бизнес компании может стоить вдвое 
больше. Avanta Group контролируется ее президентом Сергеем Голиковым.  

 

Несколько претендентов. Главная ценность Avanta Group для потенциальных 
покупателей - расположение магазинов в западных регионах страны, таких как Львовская, 
Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Именно 
западные регионы, как ранее писала LIGA.net, в прошлом году оказались наиболее 
привлекательными для развития украинских ритейлеров. Там открылось больше всего - 
25,6% от общего количества - новых магазинов, свидетельствуют данные GT Partners 
Ukraine. Запад страны считается одним из наименее насыщенных продовольственными 
магазинами, а приток денег от "заробитчан" обеспечивает спрос. Наиболее вероятными 
покупателями активов Avanta Group управляющий партнер консалтинговой компании 
RetaiNet Александр Ланецкий называет АТБ и Fozzy Group. "До 10% магазинов сети можно 
закрыть, а в остальных провести ребрендинг. Значительная часть торговых точек 
компании расположена в проходных местах", - озвучивает преимущества розничного 
бизнеса эксперт. Национальные сети действительно заинтересованы в покупке бизнеса 
локальных сетей. Например, в ноябре прошлого года АТБ купила магазины сети Барвинок у 
компании Евротэк. Количество сделок по покупке сетей на западе страны в ближайшие 
несколько лет может увеличиться. Большая часть локальных сетей не могут 
конкурировать с национальными ритейлерами и вынуждены будут продавать свой бизнес. 
Подобная ситуация до кризиса уже наблюдалась на востоке и юге страны, которые 
ритейлеры осваивали в первую очередь. 
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 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

Ритейлер H&M намерен выйти на украинский  
рынок в 2018 г. 

29.06.2017 
Шведский ритейлер H&M (Hennes & Mauritz) намерен выйти на 

рынок Украины в 2018 году. Об этом говорится в отчете компании за 
первое полугодие, передает портал gordonua.com 

"Открытие новых магазинов H&M запланировано на 2018 год в Уругвае и Украине", – 
говорится в документе. В декабре прошлого года агентство "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой 
на собственные источники сообщало, что в Украину на переговоры с представителями 
торговых центров приезжал глава по развитию новых рынков H&M Маттиас Ламберг. 
Шведская компания H&M основана в 1947 году и в настоящее время является крупнейшей в 
Европе розничной сетью по торговле одеждой, обувью и аксессуарами.  
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В Украину заходит конкурент  
Nike и Adidas 

29.06.2017 
MD Group выведет на украинский рынок один из самых 

технологичных брендов спортивной одежды - американский Under 
Armour. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины. 

"Выход в Украину одного из самых популярных на Западе брендов спортивной 
одежды - вопрос решенный. Неизвестными остаются лишь сроки и условия вывода бренда 
на украинский рынок", - говорится в сообщении. Информацию о выводе бренда на рынок 
подтвердили консультант по торговой недвижимости, топ-менеджер брокерской 
компании, а также представитель MD Group. "Да, мы будем представлять Under Armour, но 
пока не подписали все документы, поэтому о подробностях сотрудничества говорить рано", 
- уточнили в MD Group. Опрошенные Ассоциацией эксперты считают, что MD Group также 
будет развивать Under Armour в формате монобрендовых магазинов. "MD Group планируют 
развивать Under Armour в формате монобрендовых магазинов", - сообщил директор 
департамента торговой недвижимости Colliers Игорь Заболоцкий. Under Armour - 
относительно молодой бренд, основанный американским футболистом Кевином Планком в 
1996 году. В 2016 году Under Armour увеличил свои продажи на 22%, до 4,8 млрд долларов: 
в основном - за счет роста продаж обуви на 50%. Поддержать темпы роста компании 
помогла и экспансия в страны Европы и Азии. 
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 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ 

 

IKEA заинтересовалась украинским 
рынком 

30.05.2017 
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA может 

выйти на украинский рынок, сообщил в комментарии "Интерфакс-
Украина" глава правления ЧАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий. 

По его словам, IKEA анализирует возможность стать арендатором крупнейшего в 
стране ТРЦ "Южный" площадью 450 тыс. м², начало строительства которого запланировано 
на конец 2017 г. по ул. Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева. "Кроме того, IKEA смотрит 
в нашу сторону. То есть, уже существует большая вероятность их прихода", - сказал 
А.Черницкий, добавив, что арендаторами нового ТРЦ станут и другие международные 
операторы, "которых в Украине все давно ждут". Как сообщалось со ссылкой на главу 
правления ЧАО "Мандарин Плаза" А.Черницкого, бизнесмен Вагиф Алиев купил права на 
земельный участок с "Ледовым стадионом" по ул. Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева 
под строительство крупнейшего в Украине ТРЦ со спортивным комплексом. В.Алиев 
является инвестором и собственником ряда таких столичных ТРЦ, как Lavina Mall, 
Blockbuster Mall, Ocean Mall. ЧАО "Мандарин Плаза" создано в 2000 году. Занимается 
девелоперской деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных 
центров. Согласно данным Единого госреестра, единственным акционером предприятия 
является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью " Стадсис АБ" 
(100%, Мальмо, Швеция). Конечным бенефициаром указывается Вагиф Алиев. Уставный 
капитал ЧАО "Мандарин Плаза" на 29 мая 2017 года составлял 21,7 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  
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В Запорожье откроется первый  
магазин JYSK 

15.06.2017 
Международная розничная сеть JYSK 22-го июня 2017 года откроет 

первый магазин в Запорожье. Датский бренд разместится по адресу: 
улица Победы, 64, торговый центр «Амстор».  

Магазин JYSK занял 855 кв. метров торговой площади в ТЦ «Амстор». Теперь 
запорожцы в одном месте могут приобрести все товары для дома, начиная от мебели и 
заканчивая предметами декора в скандинавском стиле. В магазине представлен широкий 
выбор мебели для спальни, детской, гостиной и офиса, товары для сна (матрацы, подушки, 
одеяла, постельное белье), домашний текстиль (пледы, полотенца, скатерти) и различные 
бытовые и декоративные товары для интерьера. Весной и летом ассортимент пополняется 
товарами для сада и активного отдыха на природе: садовая мебель, шезлонги, качели, 
батуты, уличные фонари и горшки для растений – все, что нужно для обустройства 
комфорта и уюта на загородном или дачном участке. Евгений Иваница, исполнительный 
директор JYSK в Украине: «Магазин JYSK в Запорожье станет юбилейным в сети JYSK в 
Украине – 35-м. Компания появилась в Украине 12 лет назад и за это время покрыла все 
большие города страны – JYSK становится ближе к покупателям. Уверен, что запорожцы 
оценят качество товара, европейский стиль обслуживания, сезонные акционные 
предложения для каждой категории товара».  
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Vodafone Ukraine создает собственного  

ритейлера 
14.06.2017 

ВФ Украина (Vodafone Ukraine) открывает отдельную компанию, 
которая займется собственной гаджетной розницей. Об этом сообщила в 
ходе пресс-конференции генеральный директор оператора Ольга Устинова. 

Она отказалась раскрывать детали. Но отметила, что в течение месяца появится 
анонс. По словам Устиновой, цель развития собственной розницы - начать 
смартфонизацию в Украине. По словам, гендиректора, компания готова пожертвовать 
уровнем маржинальности мобильного бизнеса в обмен на то, что у большего количества ее 
абонентов появятся современные устройства. Через эти устройства Vodafone уже будет 
поставлять абонентам набор дополнительных цифровых сервисов, таких как телевидение, 
платежи и мессенджеры и прочее. Ольга Устинова отмечает, что развивая собственную 
розницу, нет смысла покупать какую-то из розничных сетей. Как выяснила LIGA.net, в мае 
юрист Vodafone Ukraine Олег Литвинов уже зарегистрировал отдельное юрлицо ВФ 
Украина Ритейл. Ольга Устинова не раскрывает, какое количество магазинов откроет 
Vodafone. Но говорит, что это точно будет не 30 существующих у нее точек продаж.  

  

Читать полностью >>>                                                                                           © Стас Юрасов 
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Компания «Самсунг Украина» планирует строительство  
собственного развлекательного центра 

21.06.2017 
Компания «Самсунг электроникс Украина» разместила заявку на 

разработку дизайна, проектирование и строительство развлекательно-
познавательного комплекса «Самсунг» в Киеве.  

Площадь центра составит 1 704 кв. м, высота - 11 м. На «Все работники» 7 компаний 
разместили свои предложения по строительству центра. Бюджет указан, как «очень 
крупный (свыше 100 000 грн)». На запрос в компании ответили, что «развлекательно-
познавательный центр «Самсунг» пока существует в виде идеи и намерений». Согласно 
данным на портале, завершить тендер компания планирует 22 июня. 
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 МАФ 

В Киеве «киосков на колесах» и летних  
площадок станет менше 

30.05.2017 
Каждая одиннадцатая точка передвижной торговли в Киеве и 

каждая четвертая летняя площадка работают незаконно. Но вскоре их 
количество существенно уменьшится.  

«На фоне успешной борьбы с незаконными МАФами, серьезной проблемой остается 
передвижная торговля. С 1 тыс. 360 имеющихся единиц только 120 работают официально. 
Но недавно мы провели тендер, по итогам которого к «Киевблагоустройство» 
присоединилась подрядная организация. Соответственно, количество демонтажей 
незаконных временных сооружений ощутимо увеличится. Также мы подключили 
Управление торговли и быта и профильное КП «Городской магазин». И они начали активно 
демонтировать незаконные передвижные средства торговли», – сказал Тарас Панчий, 
заместитель директора Департамента благоустройства и сохранения природной среды 
КГГА. Также, по его словам, всего 300 летних площадок с 1 тыс. 200 работают законно. Их 
владельцы заключили соглашение с Департаментом градостроительства и архитектуры об 
уплате долевого участия. «Остальные, ведущих незаконный бизнес, убирать со столичных 
улиц», – пообещал чиновник. 
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Контрактовую площадь очищают от  
МАФов 

13.06.2017 
На Контрактовой площади продолжают демонтировать МАФы. Об 

этом сообщает корреспондент "BBC Украина". Уже демонтировали более 10 
киосков возле станции метро. 

Снос сооружений начали в субботу, тогда демонтировали четыре МАФа, где 
продавали кофе, хот-доги и шаурму. Городские власти предупреждали еще в апреле, что 
будут демонтировать МАФы, а также перенесут часть из них, чтобы обустроить "зеленую 
зону". По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Контрактовой будет "туристический 
оазис". Он отметил, что пешеходную зону обустроят в несколько этапов. "Во-первых, в 
районе Контрактовой введут новую временную схему дорожного движения. Второй этап - 
реконструкция прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного 
и остальных. Третья очередь - это собственно реконструкция Контрактовой площади. На 
четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного 
транспорта", -  анонсировал мэр. Напомним, 30 мая возле станции метро "Петровка" в Киеве 
начали демонтировать МАФы. Киевляне в соцсетях выразили неоднозначное мнение по 
поводу сноса киосков. Некоторые пишут, что давно пора это сделать, ведь на "Петровке" 
уже негде ходить. Другие отмечают, что арендаторов МАФов как всегда не предупредили… 
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Сеть "Крыла" откроет 30 ресторанов в  
Беларуси и Казахстане 

08.06.2017 
Сеть ресторанов быстрого питания "Крыла" планирует открытие в 

2017 г. по франчайзингу около 30 заведений в Казахстане и Беларуси, 
сообщил генеральный директор сети "Крыла" Алексей Попов. 

"Сейчас на этапе подписания - договора на франчайзинг в Беларуси и Казахстане. 
Обсуждается открытие около 10 ресторанов в Казахстане и 20 в Беларуси. В случае 
успешного подписания договоров, открытия будут происходить уже в этом году", - сообщил 
А. Попов. По его словам, Казахстан и Беларусь станут для компании первым опытом 
международного управления и контроля. "Если все пойдет хорошо, не исключаем 
возможности развития и на других рынках", - уточнил генеральный директор сети "Крыла". 
По его словам, компания провела экспресс-анализ наиболее привлекательных регионов для 
своего развития и планирует там в перспективе открытие ресторанов. "Мы обнаружили, 
что наиболее привлекательными для нас являются страны Востока, например Иран, Ирак, 
Китай, весь восточный регион. Мы готовимся к этим процессам. Но и Европа является 
достаточно интересным рынком для нас", - отметил А. Попов. Сеть "Крыла" создана в 2011 
году украинским бизнесменом Юрием Косюком, который является основателем и 
мажоритарным акционером агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП). В 2015 году 
компания начала развитие как франчайзинговая сеть. В течение 2016 года открыто около 
30 франчайзинговых ресторанов. Согласно данным веб-сайта сети "Крыла" по состоянию 
на 8 июня 2017 года в нее входит 42 заведения в разных городах Украины. Развивает сеть 
ресторанов быстрого питания "Крылья" ООО "Чикен Киев" (с.Мирное Киевской обл.). 
Чистый убыток "Чикен Киев" в 2015 году вырос на 15% по сравнению с 2014 годом и 
составил 5,687 млн грн, чистый доход сократился в 3,2 раза - до 3,296 млн грн. Согласно 
данным Единого госреестра на 8 июня 2017 года, участниками ООО являлись руководитель 
компании А.Попов (85,052%) и Александр Захарчук (14,948%; согласно данным госреестра, 
А.Попов и А.Захарчук являются конечными бенефициарами "Чикен Киев" - ИФ). 
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Сеть«Сушия» открыла ресторан в концептуально  
новом дизайне 

22.06.2017 
Сеть ресторанов японской кухни «Сушия» 16 июня пополнилась 

новым заведением в столице Украины. Новый ресторан расположен в ТЦ 
ACADEM-CITY по адресу проспект Академика Палладина 16/39.  

Это 39-ый ресторан сети в Украине и 21-ый в Киеве. Заведение имеет концептуально 
новый дизайн: интерьер, в котором используются эко-материалы, выполнен в более 
мягких тонах, но с использованием традиционных для «Сушия» элементов. Ресторан 
условно поделен на три зоны – общий зал, летняя площадка и детская комната. В день 
открытия сушисты проводили мастер-классы для гостей по приготовлению роллов – 
Филадельфии с тунцом в желтом рисе и Калифорнии в икре, – которые впоследствии 
можно было продегустировать под ритмичный DJ-сет. В праздничном мероприятии 
принимали участие, как взрослые, так и юные кулинары. С момента открытия и до 31 июля 
все гости, заказавшие какой-либо набор роллов, получают комплимент от заведения – две 
порции лимонада на выбор (классического с мятой или имбирного). В честь открытия 
действует акция и на службу доставки – при заказе от 299 грн до конца текущего месяца 
можно получить комплимент от заведения – ролл Филадельфия с креветкой. 
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Національний банк передав базу відпочинку "Південні зорі"  
на потреби учасників АТО 

23.06.2017 
Національний банк України продовжує позбуватися непрофільних 

активів та передає до ведення Міністерства оборони України базу 
відпочинку "Південні зорі" у смт. Затока Одеської області. 

"Національний банк продовжує фокусуватися на ключових функціях, притаманних 
центральному банку. База відпочинку "Південні зорі" - не виняток. Це підтверджене 
рішенням Правлінням центрального банку про її виведення за межі НБУ. Переконаний, що 
звільняючись від непрофільних активів, Нацбанк в цьому стане взірцем для інших 
державних організацій,- зазначив директор департаменту забезпечення діяльності 
Національного банку Ярослав Ільніцький.- Ми завжди радо допомагаємо українським 
військовим та сподіваємося, що база відпочинку стане у пригоді для відпочинку наших 
героїв-учасників АТО та їх близьких". Під час робочої поїздки до Одеського гарнізону  учора 
Міністр оборони України Степан Полторак оглянув базу відпочинку разом із 
представниками центрального банку. Очільник оборонного відомства подякував 
Національному банку України за передачу цього об’єкта та наголосив, що вже цього літа 
військовослужбовці бойових підрозділів-учасники АТО разом із родинами зможуть 
відпочити на березі Чорного моря у Затоці. Він також поставив завдання відповідальним 
посадовим особам Міністерства сформувати комісію та у найближчий час вирішити 
організаційні питання щодо введення в експлуатацію бази відпочинку. Комплекс будівель 
бази відпочинку "Південні зорі" складається з 10 окремих будівель різного призначення: 
будиночки та номери відпочинку, кафе, приміщення адміністративного та господарського 
обслуговування. Площа забудови будівель бази відпочинку складає 924,68 м². Загальна 
площа будівель бази "Південні зорі" – 1510,10 м². Об’єкт перебуває в хорошому стані. 
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Холодный июнь: почему украинские курорты  
остаются без туристов 

23.06.2017 
Летний сезон на украинских курортах стартовал хуже, чем 

ожидалось. Июнь еще не закончился, но уже можно говорить, что 
количество туристов сократилось на 15-20% по сравнению с 2016 годом. 

"Многие гостиницы у моря рассчитывали на заполняемость 70-80%, но прохладная 
погода внесла коррективы в эти планы", - говорит руководитель Центра туристической 
информации Владимир Царук. Руководители гостиниц и баз отдыха заверяют, что на июль 
и август забронировано большинство номеров. Поэтому суммарно на украинских пляжных 
и горных курортах отдохнет не меньше туристов, чем в прошлом году. 

 

Неудачное начало. В июне в Одессу приехали лишь группы туристов, которые 
запланировали посещение выставок и деловых мероприятий еще в апреле, рассказывает 
руководитель одесского хостела Чемодан Елена Осенина. "Без них было бы тяжело. В июне 
заполняемость наполовину меньше, чем обычно", - признает она. В чем причина? 
Некоторых путешественников отталкивает прохладное море. Средняя температура воды в 
июне в районе Одессы составила 20 градусов. Наверстать упущенное отельеры планируют 
за оставшиеся два месяца лета. На июль и август практически нет свободных мест на 
Арабатской стрелке, в Железном порту, Скадовске и Лазурном, рассказывает председатель 
Ассоциации туризма юга Украины Татьяна Волынец. "Туристы, которые в прошлом году не 
могли найти свободные места на курортах, бронировали номера на этот сезон в феврале и 
марте", - отмечает она. В Чемодане на июль-август забронирована половина мест, говорит 
Осенина. Не ожидают проблем с туристами на западе Украине. "Около 70% номеров в 
гостиницах и коттеджах в Яремче и селе Паляница, где расположен курорт Буковель, 
выкуплены", - говорит руководитель проекта Карпаты Travel Татьяна Йосипенко. Помимо 
украинцев, на местные курорты приезжают туристы из Турции, Прибалтики и Беларуси.  

 

Цены вырастут. Неудачный старт сезона не помешал отелям и базам отдыха 
повысить цены. Этим летом туристам придется заплатить за проживание и питание в 
среднем на 10-15% больше, чем прошлом году. Например, комната в коттедже Закарпатья 
обойдется минимум в 250 грн, в гостинице - 500 грн за двоих в сутки. В трехзвездочной 
гостинице на Арабатской стрелке проживание и питание выросли в цене примерно на 25% 
- до 450 грн в сутки, еще 250 грн придется доплатить за завтраки, обеды и ужины. В Затоке 
стоимость выше еще примерно на 50%. Повысить цены украинские гостиницы рискнули 
после подорожания отдыха за рубежом. В этом году турецкие отели подняли стоимость 
проживания примерно на 15-20%, дополнительно отказавшись от прошлогодних скидок. 
Как результат - туристам приходится платить за отдых на берегу Средиземного или 
Эгейского морей примерно на 40% больше по сравнению с прошлым годом.  Безвизовый 
режим, который вступил в силу с 11 июня, пока не привел к взрывному росту продаж туров 
в европейские отели. Для большинства украинских туристов пока нет альтернативы 
местным курортам.   

 

Читать полностью >>>                                                            © Александра Некращук 
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Український туристичний бізнес має гарні  
перспективи для росту 

 
Український туристичний бізнес має гарні перспективи для росту, де 

туризм та готельно-ресторанна справа виступають одними з головних 
стимулів зайнятості населення України.  

Проте досі немає чітко сформованої та зрозумілої туристичної пропозиції, яку 
можна запропонувати нашим туристам, що є дуже великою проблемою в туристичній 
галузі. Офіційно, згідно з даними державної статистики за 2016 рік, сфера обслуговування 
налічує більше 10,4 тисячі штатних працівників, більше 40% яких мають спеціальну освіту 
в галузі туризму, а саме 4,5 тисяч осіб. Туристична індустрія України - один із найбільш 
перспективних напрямів, сфера послуг якої охоплює готельну та ресторанну справу, 
послуги з розміщення, логістики, транспортні послуги, тобто всю сферу обслуговування 
клієнтів. Широка спеціалізація цієї галузі потребує професійно підготовлених кадрів різних 
профілів із відповідними теоретичними та практичними навичками. Згідно з проведеним 
Асоціацією Гостинності аналізом сучасного стану і перспектив розвитку сфери підготовки 
фахівців у галузі туризму в Україні, за напрямами "Туризм", “Туризмознавство” та 
“Міжнародний туризм” нині готують фахівців 30 державних вищих навчальних закладів, із 
них лише сім готують менеджерів із туризму: Київський національний торговельно-
економічний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ), Київський 
національний університет імені Т.Г. Шевченка, Львівський державний інститут економіки і 
туризму, Львівський національний університет імені І. Франка, Донецький державний 
університет управління (ДонДУУ, м. Маріуполь). Серед приватних ВНЗ України більше 20 
готують майбутніх працівників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаврів, 
спеціалістів, магістрів) у галузі менеджменту туризму, туризмознавства та готельно- 
ресторанної справи. Проте більшість цих спеціальностей і досі знаходиться на факультетах 
географії та історії, геоінформаційних систем, життєдіяльності та природокористування, 
підходи до розміщення яких були сформовані ще за радянських часів, що деформує нинішнє 
уявлення про туріндустрію. Це спричиняє дефіцит реально професійних кадрів на 
українському ринку туристичної сфери. Широке поняття менеджеру з туризму включає в 
себе керівні управлінські посади та функції, підтримку комунікації з клієнтами, 
бронювання та логістику турів тощо. Професіоналу в галузі туризму вкрай необхідні 
розуміння стану та динаміки туристичного ринку та послуг, знання з менеджменту та 
маркетингу, ґрунтовний аналіз ризиків та основних потреб й очікувань своїх клієнтів для 
формування повної картини, швидкого реагування на зміни, гарантії комфорту для клієнтів 
під час своєї професійної діяльності. Цей напрям вимагає постійної включеності та 
сконцентрованості, чіткості та швидкої реакції та відмінного знання своєї справи. Нині 
очікується ріст в’їзного турпотоку в Україну завдяки лібералізації візового режиму та 
змінам міграційної політики, таких як відкриття української візи по приїзду у нашу країну, 
зменшення тарифної ставки за оформлення усіх типів віз та загальних строків відкриття 
візи. Туристичний бізнес, внутрішній та в’їзний, буде впевнено зростати надалі, що є 
вигідним для молодих та активних професіоналів, яким треба вчасно попасти до цього 
мейнстриму. “Українська гостинність - це наша перевага, українці за своєю натурою 
привітні та гостинні, але не вміють і досі на цьому заробляти. Наше головне завдання - 
навчити робити нашу гостинність вигідним бізнесом”, - зазначив голова правління 
Асоціації Гостинності Олександр Лієв у програмі "Відкрита вакансія" радіо "Голос столиці". 
Створення унікального українського туристичного продукту допоможе залучити більшу 
кількість іноземних туристів, спонукатиме українців відкривати інші регіони з 
туристичною метою. І на останок важливі вміння, які вкрай необхідні в туристичній 
індустрії. Друге вміння - це перфекціонізм та увага до деталей. Третє вміння - це вміння 
комунікувати, з повагою ставитися до співрозмовника та мати надмірну стресостійкість. … 
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Київ виділив 200 мільйонів на реконструкцію  
частини зоопарку 

06.06.2017 
Київська адміністрація виділила 200 млн грн на першу чергу 

реконструкції Київського зоопарку. Про це на брифінгу 6 червня заявив 
заступник голови КМДА Олександр Спасибко. 

"Ми виділили в цьому році 200 мільйонів гривень на реконструкцію першої черги", - 
сказав він. Спасибко додав, що до підготовчих робіт приступлять до кінця червня. "Ми 
хочемо зробити і зробимо яскравий європейський об’єкт. У першу чергу це буде 
реконструкція вхідної групи, мавпятника, двох озер. Уже наступного року кияни зможуть 
побачити, наскільки гарним буде цей об’єкт. Це буде найкращий зоопарк в Україні і буде 
конкурувати з європейськими зоопарками", - заявив Спасибко. Як повідомляють 
"Українські новини", 3 квітня відбувся конкурс, переможцем якого стало ТОВ "Київський 
інститут міського цивільного проектування". Компанія виграла право виконати проектні 
роботи на реконструкцію об'єктів столичного зоопарку за 28,2 мільйона гривень. 
Зазначається, що концепцію відновлення зоопарку розробила та ж організація, що потім 
перемогла в тендері на виконання проектних робіт. Як відомо, у червні 2016 року мер Києва 
Віталій Кличко обіцяв кардинально змінити зоопарк за 2-3 роки. У липні 2016 року 
столична влада розробила концепцію розвитку міського зоопарку, щоб привести його у 
відповідність до європейських стандартів. У 2007 році київський зоопарк був виключений з 
Європейської асоціації зоопарків, оскільки не відповідав стандартам утримання тварин.  
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Кожен охочий може долучитися до модернізації  
комунальних кінотеатрів 

29.06.2017 
Мережа комунальних кінотеатрів «Київкінофільм» розпочинає 

реалізацію програми «Мій сучасний культурний центр», яка передбачає 
трансформацію муніципальних театрів у сучасні культурні центри.  

Київська міська державна адміністрація запрошує усіх охочих долучитися до 
відновлення комунальних кінотеатрів столиці, запропонувавши своє бачення нових 
культурних майданчиків. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної 
адміністрації з гуманітарних питань Ганна Старостенко. «Ми хочемо, щоб наші 
муніципальні кінотеатри враховували запити сучасного суспільства і об’єднували в собі 
кіно, концерти, мистецтво, навчальні та освітні тематичні проекти, майстер-класи тощо. 
Тобто були широкоформатними культурними центрами. Із такою метою ми розпочали 
реалізацію загальноміської програми і наразі закликаємо всіх охочих долучитися до цього 
процесу, надавши свої пропозиції», – повідомила заступник голови КМДА. За її словами, 
наразі в програмі беруть участь шість комунальних кінотеатрів, а саме: «Київська Русь», 
«Кіото», «Ленінград», «Братислава», «Краків», «Старт». На перший етап реалізації 
передбачено 30 мільйонів гривень. … 
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Кличко пообещал реконструировать  
стадион "Старт" в 2018 г. 

28.05.2017 
Легендарный стадион "Старт" реконструируют в 2018 году. Об этом 

заявил городской голова Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу 
"Киев", передает портал delo.ua 

"Громада отстояла легендарный стадион "Старт", который при прошлой власти 
передали под застройку. И уже в следующем году мы проведем его реконструкцию. Уверен, 
он станет одним из ведущих центров столицы для занятий спортом", - рассказал Кличко. В 
целом мэр отметил, что у города много амбициозных планов развития инфраструктуры 
города и пообещал следующей весной открыть новые парки и скверы. Напомним, 
столичная власть через суд добилась отмены разрешения ООО "Голден Хаус" застроить 
исторический стадион "Старт". Застройщик хотел построить спортивно-оздоровительный 
и жилищно-офисный комплекс. 
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Суд вернул в государственную собственность  
киевский стадион "Спартак" 

31.05.2017 
В Киеве суд вернул в госсобственность стадион "Спартак". Как 

сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, стоимость спортивного объекта 
с бассейном и гостиницей составляет более 300 миллионов гривен. 

В стоимость спортивной базы входит спорткомплекс с трибунами и админкорпусом, 
бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Так, объект 
недвижимости находился в ведении организации профсоюзов СССР, после распада 
которого был закреплен за Федерацией профсоюзов Украины. В дальнейшем на основании 
решения районного суда Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации 
профессиональных профсоюзов Украины. Вместе с тем установлено, что отчуждение 
указанного имущества из государственной собственности произошло без согласия Фонда 
государственного имущества Украины, а затем находится во владении Федерации 
профессиональных союзов Украины незаконно. Учитывая изложенное, прокуратура города 
Киева предъявила иск в суд о признании право собственности государства на указанный 
спортивный комплекс и истребовании его из незаконного владения. В итоге, суд Киева 
оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, исковые 
требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 
 

Бассейн «Чайка» вернут в коммунальную  
собственность 

16.0.2017 
Столичная власть настроена вернуть в коммунальную собственность 

бассейн «Чайка» в Сырецком парке, чтобы уже через год он заработал. Об 
этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

Он отметил, что бассейн когда-то отдали в частные руки. Инвестор, который брал 
обязательство восстановить спортивное заведение, не выполнил его. Помещение 
продолжает разрушаться. «Хочу отметить, что городские власти сейчас готовит все 
документы, чтобы через суд вернуть бассейн в коммунальную собственность. И после 
этого, я надеюсь, уже в следующем году мы восстановим этот бассейн, который станет еще 
одним современным спортивным объектом, где смогут тренироваться и оздоравливаться 
тысячи детей», – сказал Кличко. 

Читать полностью >>>  

По материалам zagorodna.com 

 
Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна  

за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка 
29.06.2017 

Київське інвестиційне агентство підписало інвестиційний договір 
на будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в 
Деснянському районі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. 

 

Арену-трансформер зведуть на ділянці площею 1,5 га на просп. генерала Ватутіна. 
«Загальна площа – майже 14 тисяч км². Спортивна арена вміщуватиме в залежності від типу 
спортивної події від 4,5 до майже 8 тисяч глядачів. Тут можна буде проводити футбольні, 
баскетбольні, легкоатлетичні та змагання з інших видів спорту. Також арену можна 
використовувати для проведення музичних концертів, виставок», – відзначив мер. За 
словами Кличка, у Києва є величезна потреба у сучасній мультифункціональній арені, адже 
Палац спорту не відповідає сучасним вимогам. Арену зводитиме компанія «А Скай». 
Орієнтовна вартість інвестицій у будівництво – ≈ 270 млн грн. За словами представниці 
компанії «А Скай» Юлії Ванченко, наразі проект перебуває у стадії проектування, а 
будівництво планують розпочати за 10 місяців. На сайті Київського інвестагетства не 
вдалось знайти жодних даних про цей інвестконкурс та проект. Засновником ТОВ «А Скай» 
є фірма з майже ідентичною назвою ТОВ «Скай А», зареєстроване за офшор з Маршаллових 
островів «Компанія Омега ск холдінг ко». Її бенефіціаром вказаний Яков Адамовські із 
канадського Торонто. Директором обох цих фірм є Юлія Ванченко, відома як керівник 
торгово-розважального центру «Sky Mall». Цей ТРЦ в результаті конфлікту з естонським 
бізнесменом Хіларом Тедером і інвесткомпанією «Dragon Capital» перейшов під контроль 
бізнесмена Андрія Адамовського, діловим партнером якого був нинішній нардеп від БПП 
Олександр Грановський. Також Юлія Ванченко є підписантом ТОВ «Інвестиції в нерухомість 
2016». До складу засновників цієї фірми входить ТОВ «Оптова мережа 2011», якій належить 
гіпермаркет «Скай моллу». Через панамський офшор «Гренада бізнес корп.» цю фірму 
контролює одеський бізнесмен Павло Кім. Місцеві ЗМІ пов’язували Кіма з оточенням Юрія 
Іванющенка. Кім з Адамовським були співзасновниками ТОВ «Чорноморський 
інвестиційний капітал», частку якій мала «Турітелла», а згодом “Оледо”. … 

 

Читати повністю >>> 
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В Киеве «накрыли» конвертцентр с  
оборотом 156 млн 

17.06.2017 
В Киеве прекращена деятельность конвертцентра, который за 2015-

2017 гг. оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из 
Киева, оборот «конверта» превысил 156 млн грн.  

В ходе расследования была установлены лица, которые через подконтрольные им 
фиктивные и транзитно-конвертационные компании - установлено 15 - предоставляли 
услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, 
документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию 
налогового кредита предприятиям. «Проконвертированные денежные средства, а также 
поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих 
предприятий. Обмен валют участниками «конверта» осуществлялся в незаконно 
действующих пунктах обмена валют», - отметили в прокуратуре. За предоставление 
указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей 
«вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. По 
результатам проведенных обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по 
месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные 
телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, 
банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на 
общую сумму почти 20,5 млн гривен. С учредителями и должностными лицами указанных 
предприятий проводятся следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на 
изъятое имущество и денежные средства. Как сообщалось ранее, сотрудники налоговой 
полиции Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве 
прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 126 млн грн.  

 

Читать полностью >>>                                                              © Денис Светлов, «ОЛИГАРХ» 
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Налоговики ликвидировали конвертационный центр  
с оборотом более 113 млн грн. 

20.06.2017 
Сотрудники налоговой милиции Полтавской обл. совместно с 

прокуратурой и Службой безопасности Украины ликвидировали 
конвертационный центр с оборотом более 113 млн грн.  

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была 
установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики 
услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС и незаконной 
конвертации безналичных средств в наличные, используя при этом транзитно-
конвертационную группу предприятий, в состав которой входило более 60 компаний. 
Должностные лица предприятий-участников документально отражали приобретение мяса, 
аккумуляторных батарей, пива, напитков, корма, кофе, шоколада, при этом отражая 
реализацию промышленных товаров и выполнение строительных работ, что указывает на 
изменение номенклатуры товара и подтверждает бестоварность проведенных операций, за 
счет которых формировался незаконный налоговый кредит. Для конвертации безналич-
ных средств в наличные использовались расчетные счета подконтрольных предприятий, 
на которые перечислялись средства компаний - выгодополучателей якобы за приобретен-
ные товары и услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на личные карточные счета и 
снимались наличными, после чего, за вычетом 8-10%, передавались заказчикам таких 
услуг. Общий оборот конвертационного центра составил более 113 млн грн. Кроме того, 
установлены факты завладения бюджетными средствами должностными лицами ряда 
компаний, которые были осуществлены с использованием предприятий с признаками 
фиктивности, подконтрольными организаторам конвертационного центра. В результате 
проведенных 18 обысков были обнаружены и изъяты 210,6 тыс. гривен в национальной и 
иностранной валюте, финансово - хозяйственные документы, 4,1 кг. драгоценных металлов 
в банковских слитках, 43 банковские карты, компьютерная техника, 13 печатей 
предприятий, а также автомобиль Nissan. Кроме того, наложен арест на 61 банковский счет, 
также заблокировано почти 60 тысяч гривен. Общая стоимость изъятого составляет почти 
1,2 млн грн. В настоящее время следственные действия продолжаются.  
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На Миколаївщині СБУ викрила злочинну групу, що надавала «послуги»  
з безпідставного формування податкового кредиту 

20.06.2017 
На Миколаївщині СБУ викрила діяльність злочинної групи, що надавав 

«послуги» з безпідставного формування податкового кредиту з податку на 
додану вартість для відшкодування з Державного бюджету. 

Зловмисники, які діяли на території Миколаївської, Херсонської, Одеської і 
Кіровоградської областей, встигли вивести до «тіньового» сектору економіки країни понад 
200 мільйонів гривень. Під час низки обшуків за адресами офісних приміщень злочинної 
організації та місцями проживання її членів правоохоронці вилучили майже два мільойони 
гривень готівки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, документацію, комп’ютерну 
та офісну техніку, що безпосередньо використовувались ділками у протиправних 
оборудках. Тривають невідкладні слідчі дії. 
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СБУ припинила в Одесі роботу конвертцентру з місячним обігом  
понад тридцять мільйонів гривень 

26.06.2017 
СБУ спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом 

прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з 
місячним обігом понад тридцять мільйонів гривень. 

Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який 
зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські 
операції. Замовниками «послуг» конвертцентру були декілька десятків підприємств 
регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи. 
При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи 
співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, 
оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення 
нелегальних оборудок. «На гарячому» затримано одного із кур’єрів конвертцентру під час 
зняття готівкою двохсот п’ятдесяти тисяч гривень. Накладено арешт на рахунки чотирьох 
підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу. За 
попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі 
завдано збитки на більше ніж тридцять шість мільйонів гривень. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні слідчі дії. 
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У Сумах СБУ викрила тіньовий центр, причетний  
до фінансування тероризму 

29.06.2017 
Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними 

операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово 
окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України. 

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації 
прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) 
переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому 
використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним 
шляхом завозили з Росії до України. Під час обшуків в орендованих зловмисниками 
приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 
мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велику 
кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет. Відкрито кримінальне провадження 
за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають 
невідкладні слідчі дії. Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали у Києві 
бізнесмена, який сприяв діяльності терористичної організації «ЛНР». Правоохоронцями 
встановлено, що зловмисник у 2015-2016 роках надавав у розпорядження незаконних 
збройних формувань власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками 
фортифікаційних споруд, окопування танків та військових транспортних засобів на 
полігонах Луганської області. Оперативники Управління СБУ в Тернопільській області 
затримали колаборанта в одному з районів столиці, у рамках кримінального провадження, 
відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцем 
проживання та ведення господарської діяльності луганчанина правоохоронці вилучили 
документацію, готівку і банківські картки, що використовувалися його спільниками для 
перерахунку коштів бойовикам. Кримінальне провадження стосовного одного із них, 
відкрите за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, наразі 
знаходиться на розгляді у Тернопільському міськрайсуді. Зловмиснику оголошено про 
підозру, а також вирішується питання щодо обрання йому відповідного запобіжного заходу. 
 

Читати повністю >>> 
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Читайте також: СБУ перекрила канал фінансування 
терористів з «ДНР» через поставки продовольчих 
товарів >>> 

 
Прокуратурою Донецької області спільно з податківцями ліквідовано  

конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн. 
30.06.2017 

Прокуратурою Донецької області спільно із співробітниками 
оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції ліквідовано 
міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн. 

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від 
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного 
ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих 
розмірах) КК України встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у 
Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, 
Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, 
надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових 
зобов’язань. Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток 
фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, 
банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 
тис грн. Наразі проводяться усі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо 
встановлення повного кола осіб, причетних до зайняття вказаною протиправною 
діяльністю. Досудове розслідування триває.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області 
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК 

 
ВРК представляет рейтинг Медиа агентств Украины  

согласно их биллингов 2016 
 
Всеукраинская рекламная коалиция завершила исследование 

биллингов медиа агентств, которыми они оперировали в 2016 году, и 
представляет медиа рейтинг - 2016. 

Прежде всего, напомним, что под биллингом на рекламном медиа рынке понимается 
сумма управляемых агентством клиентских рекламных бюджетов. То есть, в это понятие 
включен как непосредственно денежный оборот агентства, так и бюджеты, которые 
агентство только планирует, а покупку медиа клиент осуществляет самостоятельно или 
через другое агентство. При этом, в случае, если планирование клиентских бюджетов 
осуществляется одним медиа агентством, а денежный оборот проходит через другое 
агентство, то такой биллинг засчитывается обоим агентствам, но с разными 
коэффициентами. В этом году ВРК не решилась представить официальный рейтинг 
международных рекламных холдингов и медиа групп Украины. Причины нашей 
"нерешительности" попытаемся сформулировать ниже. Большого смысла суммировать 
биллинги агентств, входящих в один международный рекламный холдинг, если эти 
агентства не объединяют свои усилия при медиа закупках в Украине (как, например, в 
случае с двумя крупными агентствами OMD) нет. С другой стороны, например, в группе АДВ 
присутствуют агентства из разных международных холдингов и их надо учитывать, 
конечно же, вместе, чтобы понять медиа баинговый потенциал этой группы. Таким 
образом, рейтинг международных рекламных групп носит скорее познавательный 
характер, не имея практического применения; Рейтинг медиа групп Украины в этом 
смысле гораздо более интересен, однако, и здесь в этом году ВРК не сумела преодолеть ряд 
препятствий, ответить на ряд вопросов. Из которых можно выделить два главных: 
методика исследований индикативных биллингов имеет ощутимую погрешность, особенно 
в немониторинговых медиа (digital, прежде всего), при этом некоторые группы отличаются 
в своих суммарных биллингах менее, чем на 2%; отсутствие консенсуса у основных игроков 
рынка, касающихся учета биллингов мономедийных (опять же, особенно в 
немониторинговых медиа каналах) агентств в составе медиа группы. Кроме того, для ВРК в 
некоторых случаях не вполне очевидно, как медиа группа консолидирует, или, по крайней 
мере, координирует свои медиа закупки, если агентства, декларирующие принадлежность 
к этой группе имеют разных владельцев и/или различные виды холдинговой аффиляции. 
Таким образом, ВРК решила не повторять опыт прошлого года, когда "из политических 
соображений" было составлено два рейтинга - международных и национальных медиа 
холдингов. Мы решили предоставить всем желающим попрактиковаться в арифметике 
самостоятельно. Возможно, в зависимости от вашей мотивации, у вас что-то и получится. 

 

Рейтинг Медиа агентств Украины 2016 >>>  

 

По материалам пресс-службы ВРК 
 
 

Упродовж травня в столиці демонтовано 458  
незаконних рекламних засобів 

19.06.2017 
Упродовж травня в Києві демонтовано 458 незаконних рекламних засобів. 

Згідно зі звітом відділу демонтажів КП «Київреклама», із зазначеної кількості 
незаконних рекламних засобів 245 одиниць демонтовано власниками. 

Так, упродовж квітня демонтовано наступні типи конструкцій у кількості: тимчасова 
виносна спеціальна конструкція – 9; тумба, що стоїть окремо – 77; щит, що стоїть окремо – 
98; банер – 51; вивіска – 101; кронштейн – 45; лайтпостер, що стоїть окремо – 52; 
конструкції на даху – 4; холдер – 8; електронне табло – 6; прапор, прапорець – 3; 
транспарант-перетяжка над вулицею – 1; лайтпостер на фасаді – 2; телевізійний екран на 
фасаді – 1. Станом на кінець квітня в Києві налічується 45 972 рекламні засоби різних типів, 
із яких без порушень – 12 961. Із усіх 45 972 наявних засобів: 24 743 – вивіски та 
кронштейни; 5 782 – щити, що стоять окремо, 2 164 – лайтпостери, що стоять окремо тощо. 
«Після прийняття правил розміщення рекламних засобів у Києві власники рекламних 
конструкцій, на мій погляд, почали більш відповідально підходити до демонтажів власними 
силами. Кожен тиждень прослідковується позитивна тенденція у відсотковому відношенні 
демонтованих комунальниками та власниками конструкцій. Певен, завдяки спільній роботі 
громади, бізнесу та влади Київ уже незабаром стане прикладом для інших міст країни. Дуже 
важливим є те, що столичні підприємці вже вклали 8,2 млн грн у реалізацію пілотних 
проектів із впорядкування розміщення наземної реклами центральними вулицями столиці 
і реалізовують такі проекти», – зауважив керівник КП «Київреклама» Олександр Смирнов.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! КП «Київреклама» збільшує 
потужності демонтажних бригад >>> 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 
 

МАМИ представляет результаты  
опроса клиентов 

22.06.2017 
В опросе принимали участие сотрудники 21 компании. Это 

крупнейшие рекламодатели: Coca-Cola, Pepsico, L’Oreal, Bosch, Ferrero, 
Master Card, Microsoft, Нова Пошта и другие. 

Как сообщает компания, 78% опрошенных специалистов имеют самое 
непосредственное отношение к выбору  агентства, это сотрудники отделов маркетинга и 
маркетинговых коммуникаций, трейд-маркетинга, отдела закупок. Кроме них, в процедуре 
закупки принимают участие и влияют на решение представители финансовой службы, 
sales, digital, специалисты юридического отдела и службы безопасности. Выбор агентства 
партнера – комплексное и серьезное решение, поэтому компании клиентов стремятся 
оценить перспективу сотрудничества с разных позиций. Что же влияет на выбор агентства? 
У кого высокие шансы попасть в клиентский лист? Мы получили очень интересные ответы: 
очевидно, решения о «списке приглашенных» принимаются холодной головой и горячим 
сердцем. Судите сами. Поскольку от агентства ожидают результатов в решении 
маркетинговых задач, рейтинг эффективности считают важным 82% опрошенных; 
доказательствами эффективности также считают рейтинг креативности и credentials. В то 
же время оценивается надежность, финансовая стабильность и «адекватность» 
подрядчика, и тут опираются на рекомендации коллег, рейтинг по доходу. Люди-бренды в 
агентстве и активный ПР, которые помогают клиенту понять, «чем агентство дышит», 
очень важные критерии – 77% и 96%. Поскольку речь, как правило, идет о долгосрочных 
отношениях, комфорт сотрудничества и «человеческий фактор» серьезно влияют на 
принятие решения. В целом опрос показал готовность клиента к объективной оценке. В 
выборе агентства участвуют представители разных служб, взвешиваются разные 
показатели. На принятие решения влияют как неформальная репутация агентства, так и 
его объективные финансовые результаты. По словам клиентов, активность агентства в 
сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями говорит об открытости агентства, 
демонстрирует уверенную позицию. 

 

Читать полностью (инфографика) >>> 

 

По материалам sostav.ua 
 
 

https://www.ssu.gov.ua/ua/news/4/category/21/view/3551#sthash.PgXNX19D.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/2/category/21/view/3580#sthash.7EowKD9U.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/3533#sthash.mzvuEIUE.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/3646#sthash.Gc6yYAIX.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/3527#sthash.bQ7L3z2P.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/3527#sthash.bQ7L3z2P.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/3527#sthash.bQ7L3z2P.dpbs
http://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=211037
https://vrk.org.ua/news/501
https://kievcity.gov.ua/news/51737.html
http://kievcity.gov.ua/news/51108.html
http://kievcity.gov.ua/news/51108.html
http://sostav.ua/publication/obratnaya-svyaz-mami-predstavlyaet-rezultaty-oprosa-klientov-75227.html
https://jurimex.ua/
http://vrk.org.ua/
http://mami.org.ua/
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 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

UMH лихорадит: в медиахолдинге Курченко  
массовые увольнения 

21.06.2017 
Из UMH, принадлежащего бизнесмену Сергею Курченко, массово 

увольняются сотрудники. Холдинг покинула большая часть команды 
одного из крупнейших сейлз-хаузов страны Digi Media. 

Украинский Медиа Холдинг (UMH) - один из крупнейших медиахолдингов Украины. 
В его состав входят печатные издания и радиостанции, сервисные, развлекательные 
порталы и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net. Как 
указывает сам холдинг, ресурсы UMH покрывают около 50% украинских интернет-
пользователей, а доля группы на рынке интернет-рекламы составляет 29%. С 2013 года 
холдинг принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура 
выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков 
госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список ЕС. 

 

LIGA.net разобралась, что произошло >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Олена Шабашкевич призначена директором з розвитку 
інтернет-проектів «Медіа Група Україна» 

23.06.2017 
З червня до команди професіоналів «Медіа Група Україна» 

приєднався досвідчений менеджер і фахівець Олена Шабашкевич. Про це 
повідомляє прес-центр компанії «СКМ». 

На позиції директора з розвитку інтернет-проектів Олена буде формувати стратегію 
розвитку цифрових медіа та забезпечувати повний цикл підтримки бізнесу Медіа Групи в 
інтернет. Олена має понад 15 років управлінського досвіду в таких компаніях, як KP-Media, 
New Frontier Media Group, Linea12-ETC, UMH Digital Ventures. З 2011 року працювала 
директором проекту Bigmir.net. Євген Лященко, директор медіа-холдингу «Медіа Група 
Україна»: «Розвиток цифрових активів Групи - одне з ключових завдань, яке стоїть перед 
нашим бізнесом. В управлінні Групи знаходиться пул ресурсів з величезним потенціалом: 
це, перш за все, сайти Сегодня.ua і Vogue.ua, представництва наших ТВ-каналів в YouTube і 
соцмережах. Це багатотисячна аудиторія, яку ми маємо намір і надалі збільшувати за 
рахунок виробництва якісного контенту. Шукати і реалізовувати способи ефективної 
монетизації, виводити наші інтернет-проекти на рівень рентабельності і прибутковості - це 
те бізнес-завдання, яке Група ставить перед Оленою. Досвід і компетенції Олени 
дозволяють нам розраховувати на реалізацію наших найсміливіших планів». 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Контент має значення: 
газета «Сегодня» - №1 в Україні >>> 

За матеріалами прес-центру компанії «СКМ» 
 

 

 
 ТВ КАНАЛИ 

Япония выделила $4 млн на  
развитие НОТУ 

22.06.2017 
На развитие Национальной общественной телерадиокомпании 

(НОТУ) Япония выделила $4 млн. Об этом говорится в сообщении 
Министерства информационной политики. 

По словам министра информационной политики Юрия Стецья, что деньги были 
выделены в рамках «Проекта развития потенциала Национальной общественной 
телекомпании Украины», который был начат в январе 2017 года. «Переговоры о 
реализации этого проекта продолжались около года, и наконец мы на заключительной 
стадии», - отметил Стець. По его словам, на развитие НОТУ Япония предоставила около 400 
млн иен ($4 млн), в частности, около $1,3 млн на закупку оборудования. В свою очередь 
председатель НОТУ Зураб Аласания выразил надежду, что уже в январе 2018 года начнется 
активная стадия реализации проекта, а сам проект будет завершен быстрее, чем за 2,5 года, 
предусмотренных программой.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 
 

 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ  

 
Американський бізнес в Україні: «Зараз у нас найкращі 

за 25 років стосунки із владою» 
12.06.2017 

«Зараз у нас найкращі за 25 років стосунки із владою». Про це в 
інтерв’ю «Голосу Америки» сказав президент Американської торговельної 
палати в Україні Енді Гундер.  

Ця організація, що представляє американські та європейські бізнеси, щойно 
відзначила чвертьстолітній ювілей своєї роботи в Україні. Матеріал підготували наші 
кореспонденти в Києві. Американський бізнес відсвяткував срібний ювілей в Україні. На 
святі згадували, як усе починалося. Як 25 років тому, коли розпався Радянський Союз і 
Україна стала незалежною, сюди прийшли працювати перші міжнародні бізнеси. З-поміж 
нинішніх членів Американської торговельної палати багато компаній тоді виступили її 
засновниками. Coca-Cola, Baker McKenzie, Cargill згадували, як усе змінилося за ці чверть 
століття і за останні кілька років. Говорить президент Американської торговельної палати 
в Україні Енді Гундер: «Те, що ми бачимо зараз, цей діалог, який є між бізнесом і владою, це 
однозначно найкращий діалог, який був за останні 25 років. Раніше якщо зустрічі з 
міністрами – це було досить складно, то зараз помінялися люди і помінялися технології. 
Зараз можна на Фейсбук написати міністру, і протягом 60 хвилин отримати відповідь. І цей 
діалог є, і ми дуже вдячні і президенту, і уряду, і депутатам, що цей діалог є, що голос 
бізнесу може бути почутий...». З ювілеєм Торговельну палату привітав президент Трамп. Як 
він написав у вітальному листі, «ще ніколи відносини між Сполученими Штатами і 
Україною не були більш важливими». Згадав також про корупцію – в контексті того, що у 
прагненні її викоренити Америка виступає партнером України. Енді Гундер продовжує: «Ми 
відслідковуємо сприйняття корупції серед компаній. І ми бачимо, що за останні три роки є 
невеличкі, але все ж таки є зрушення. Тобто саме в сприйнятті. І зараз головне показати, що 
покарання корупціонерів відбувається. І я думаю, що цього багато хто чекає. Щоб показати, 
що Україна дійсно, реально бореться з корупцією, і в слові президента Трампа він про це 
згадує». Якщо протидія корупції – поки що лише побажання, то вести бізнес в Україні 
останнім часом справді стало легше, – каже керівник палати: «Ми бачимо реальні зрушення 
позитивні. Буквально два місяці тому була введена нова прозора система щодо повернення 
податку на додану вартість. Це для американських експортерів дуже важливо, щоб було 
прозоро видно, коли повертається ПДВ. Минулого року було знижено єдиний соціальний 
внесок з 40% до 22%. Це реально для роботодавців полегшує ведення бізнесу. Так, ще є 
багато над чим працювати, але реформи відбуваються. … 

Читати повністю >>> 
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Залучення громадян до виборчої реформи  
в Україні 

12.06.2017 
Медійний марафон «Вибори: VOX CIVIUM. Залучення громадян до 

виборчої реформи в Україні», організований 8-9 червня у Києві, розпочав 
діалог з політиками, експертами, громадськими активістами та партійцями 
про визначальну роль громадян у просуванні виборчої реформи в Україні.  

Організатори ставили за мету підняти рівень обізнаності громадян про свою роль у 
реформах в Україні і зібрали експертів з виборів, парламентарів, активістів та партійців, 
щоб обговорити роль політичних партій, громадянського суспільства і громадян у 
просуванні виборчої реформи. Пет Мерло, директор виборчих програм НДІ, прокоментував 
ситуацію щодо реформ: «В усіх країнах, що я знаю, і в Україні зокрема, громадяни готові до 
реформ. Потрібно долучати їх до таких заходів, аби обговорювати з ними порядок денний і 
вони розуміли, яким чином кожен з громадян може допомогти в цьому процесі реформ. 
Показати громадянам, що їх слухають політики, що їх слухають медіа». Олександра Скиба, 
заступниця голови Інституту «Республіка», зазначила, що українцям потрібно бути 
активними, більше вивчати інформації, більше залучатись до громадських організацій, 
впливати, використовувати інструменти участі, спілкуватися з владою. За результатами 
досліджень Інституту 15% українців знають своїх місцевих депутатів, проте якщо хоча б ці 
15% системно заявлятимуть про свою позицію політикам, будь-які реформи стануть 
просуватись значно швидше. Головний радник і старший директор НДІ в Україні Мері 
О’Хейген відзначила, що виборча реформа буде можливою в Україні лише за умови 
консенсусу. «Міжнародний досвід демонструє, - щобільшої згоди щодо виборчої реформи 
зуміють досягнути політики, то швидше вдасться досягнути змін», - зазначила пані 
О’Хейген. Під час марафону учасники обмінялися досвідом щодо різних підходів у залученні 
громадян до виборчої реформи та дізналися про креативні та просвітницькі методи її 
просування в Україні. Марія Лєвонова, головний аналітик CENTREUA, зазначила, що 
політика може бути успішною лише за підтримки і розуміння громадян. «Перш за все 
громадян потрібно залучати для того, щоб зрозуміти, чи будуть вони підтримувати і, які 
позиції потрібно відстоювати в новій політиці», - додала експертка. Плідна співпраця 
виборців, політиків, громадських активістів і медіа позитивно вплине на просування 
виборчої реформи в Україні, - запевняють організатори, але не менш активними мають 
бути заходи з підвищення обізнаності громадян про важливість їх ролі у виборчих процесах. 
На сьогодні громадяни мають стати рушійною силою у просуванні реформ в Україні.  

 

Марафон «Вибори: VOX CIVIUM. Залучення громадян до виборчої реформи в Україні» був 
організований у співпраці програми «Відповідальна та підзвітна політика в Україні», яка виконується 
Національним Демократичним Інститутом (НДІ) і Міжнародною Фундацією Виборчих Систем (IFES), та 
проекту «Долучайся!» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади.  
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Рух Нових Сил спільно з іншими демократичними силами провели  
мітинг за зміну виборчого законодавства 

21.06.2017 
Активісти РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі провели 

кількатисячний мітинг під Верховною Радою України разом з іншими 
демократичними силами з вимогою змінити виборче законодавство.  

У ньому взяли участь представники РУХУ НОВИХ СИЛ, громадянського руху «Хвиля», 
«Самопомочі», Громадянської позиції, «Альтернативи» та «Свободи». Представник РУХУ 
НОВИХ СИЛ та екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, виступаючи зі сцени, 
заявив, що у Верховній Раді та інших державних будівлях зібрались люди, які рейдернули 
ідею Майдану, вони її просто вкрали. - «Скільки ще депутатів має затримати НАБУ з 
сотнями тисяч доларів? Скільки ще депутатів нам повинні нахабно плюнути в обличчя 
своїми мільйонами?», - обурився він. Сакварелідзе анонсував, що дуже скоро люди будуть 
збиратися на площі з антикорупційним протестом. «Якщо вибори будуть проводитись по 
їхньому закону, за їхніми правилами, за їхніми так званими «сітками», коли людей будуть 
скуповувати як овець, роздавати зубожілим людям гречку, 200 гривен, шоколад і далі 
засіювати країну шоколадними будками, то Україна ніколи не стане наддержавою», - 
вважає Сакварелідзе. Народний депутат від партії «ВОЛЯ»-РУХ НОВИХ СИЛ Юрій Дерев’янко 
переконаний, що молодим демократичним силам треба об’єднуватися та давати потужний 
сигнал владі і Президенту. «Перший і важливий крок для перезавантаження влади – це є 
зміна виборчих правил. Адже сьогодні Україна і влада в Україні обрана за правилами 
Януковича, на превеликий жаль», - констатував нардеп. За його словами, у новому 
виборчому законі потрібно заборонити політичну рекламу під час виборів. «Нам потрібно, 
щоб ми боролись ідеями, переконаннями, щоб ми могли обрати серед тих політичних 
партій, які присутні тут ті партії, яким ви найбільше довіряєте. Ці партії разом в 
параламенті будуть будувати нову Україну, без олігархів, без корупції, успішну і 
процвітаючу Україну», - підсумував Дерев’янко. Координатор Ради партії РУХУ НОВИХ СИЛ 
та депутат Івано-Франківської облради Ольга Галабала заявила, що людей, які зібрались на 
мітингу, є спільне відчуття, що їх обманули. Після завершення мітингу його учасники 
вирушили колоною до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Резолюцію із 
вимогами. Біля Адміністрації активістів зустрів щільний кордон поліції та додаткові 
підрозділи правоохоронців. Народний депутат Віктор Чумак зачитав Резолюцію, яку 
одноголосно підтримали всі учасники акції протесту. Учасники заявили, що обурені 
системним невиконанням Президентом своєї передвиборчої програми. Вони переконані, 
що існуюча виборча система в державі – це джерело корупції. 
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