
 

 

 
До майбутнього не готові: ВЕФ оцінив  

виробничий потенціал України 
 

24.01.2018 
Розвиток виробництв у світі стане ще більш поляризованим і 

двошвидкісним. Про це у звіті «Готовність до майбутнього виробництва» 
розповідає Всесвітній економічний форум (ВЕФ). 

 
25 провідних держав зможуть спільно здійснити технологічний стрибок і стягнути 

на свої території промислові потужності з-за кордону, а решта 90% країн виявляться 
неготовими конкурувати у нових умовах. Три індустріальні революції зі страшною силою 
змінювали світ. Перша була переходом від ручної праці до машинної після винаходу 
прядильних верстатів у 1769 році й парового двигуна в 1775-му. Друга сталася в 1860–
1870-х роках і була пов'язана з поширенням конвеєрного виробництва і поточних ліній. 
Третьою індустріальною революцією називають перехід від аналогових технологій до 
цифрових. Цей процес розпочався в 1980-х роках і призвів до повсюдного поширення 
комп'ютерів, інтернету та мобільних пристроїв. Тепер ми стоїмо на порозі четвертої 
революції, стверджує ВЕФ. Четверта індустріальна революція безжально трансформує 
світове виробництво, і лише 25 країн готові до неї. Україна – серед відстаючих. Внаслідок 
стрімкого розвитку інтернету речей, штучного інтелекту, робототехніки та адитивних 
виробництв (3D-принтерів) компаніям і країнам доведеться вчергове переходити на нові 
технології та заново вибудовувати виробничо-збутові ланцюжки. 

 
Особливості четвертої революції: решоринг, глобальна кооперація та зв'язність. 

«Переміщати фабрики з місця на місце – вельми дороге задоволення. Однак адаптація 
нових технологій істотно здешевить решоринг, активізує процес перебудови виробничих 
ланцюжків. Країни, які впродовж декількох десятиліть активно займалися аутсорсингом, 
отримають можливість повернути виробничу активність з-за кордону на свою територію 
або ближче до своєї споживчої бази», – стверджує ВЕФ.  За прогнозом аналітиків, уряди 
багатьох провідних країн незабаром активно почнуть створювати державно-приватні 
партнерства для розробки, тестування та впровадження інноваційних технологій, щоб 
максимізувати вигоду, яку їхні економіки отримають від четвертої індустріальної 
революції. Ця стратегія, втім, вимагатиме глобальних, а не тільки національних рішень. Для 
створення нових виробничих систем потрібно буде впровадити не просто технології нового 
типу, але також стандарти, норми й правила, у яких не має бути технічних, географічних і 
політичних обмежень. Подібно до того, як провідні країни зараз узгоджують квоти на 
емісію парникових газів, їм доведеться спільно домовлятися про сумісність промислового 
обладнання, про вільний обмін даними і усунення інших потенційних перешкод на шляху 
прогресу. Коли держави-лідери створять зв'язку для спільного розвитку виробництв 
нового типу, у решти залишиться два шляхи: намагатися вклинитися в цю зв'язку або 
переорієнтувати свою економіку на сільське господарство, сферу послуг та ті галузі 
промисловості, які зможуть зберігати конкурентоспроможність без переходу на 
революційні технології. Однак з часом таких галузей ставатиме все менше. «Для країн 
критично важливо підвищувати свою готовність до виробництва майбутнього і розвивати 
унікальні можливості, які зроблять їх привабливими напрямками у глобальних виробничо-
збутових ланцюжках. Якщо країни не зможуть швидко вступити у зв'язку з лідерами, то 
вони можуть швидко виявитися витісненими», – вважає ВЕФ. 

 
П'ять двигунів успішних країн 
 

 Готовність країни до майбутнього визначають два чинники: наскільки масштабна й 
складна її нинішня структура виробництва і наскільки сильні п'ять рушійних сил, що 
зможуть тягнути вперед процес трансформації. 

 
 Технологічна платформа і здатність до інновацій – головний двигун майбутньої 

революції. Для впровадження нових технологій країні необхідна розвинена, 
захищена і підключена інформаційно-комунікаційна інфраструктура. Також в країні 
мають бути створені умови для генерування і монетизації інновацій, які можна 
застосувати у виробництві. 

 
 Людський капітал. Хоча четверта індустріальна революція спричинить роботизацію 

виробництв, людські ресурси, як і раніше, будуть критично важливими. Перехід 
країни на нові технології будуть прискорювати сильний ринок праці і наявність 
довгострокових можливостей навчати робітників, розкривати таланти й залучати 
фахівців з-за кордону. 
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 Міжнародна торгівля, інвестиції та інфраструктура. Чим активніше країна торгує на 

світових ринках, тим легше їй обмінюватися продуктами, знаннями і технологіями. 
Швидкість впровадження цих технологій прямо залежатиме від доступу до 
фінансування, а також від якості інфраструктури для забезпечення виробничої 
активності. 

 
 Інституційна система. Від того, наскільки ефективні державні структури, наскільки 

обтяжливі правила і обмеження та наскільки чітко дотримується верховенство 
закону, залежатиме кількість бажаючих створювати у країні складні виробництва. 

 
 Ринки збуту. Швидкість трансформації виробництв буде тим більшою, чим кращою 

виявиться доступ до внутрішніх та зовнішніх ринків споживання і чим складнішою 
буде споживча база. Попит на нову, технологічну й різноманітну продукцію 
стимулюватиме промислову активність до розвитку в правильному напрямку. 

 
 За оцінкою ВЕФ, лише 25 держав світу готові вершити четверту індустріальну 

революцію. На частку цих країн вже припадає 75% доданої вартості глобального 
промислового виробництва. Більш того, близько 70% світових продажів роботів 
відбувається лише в п'яти провідних країнах: Китаї, Кореї, Німеччини, Японії та США. 

 
 У кожної з 25 країн-лідерів – свої козирі. Японія володіє найскладнішими 

виробництвами, США – найпотужнішим ринком збуту. Китай відрізняється 
гігантськими масштабами підприємств, Німеччина – висококласними фахівцями і 
швидкісним впровадженням інновацій, Корея – величезними вкладеннями в 
розвиток технологій, а Сінгапур – найліпшою відкритістю і доступом до інвестицій. 
На переконання ВЕФ, ці країни об'єднають зусилля, сформують зв'язку і на 
початкових стадіях індустріальної революції задаватимуть курс процесу глобальної 
трансформації виробництв. 
 
«Євразійські» особливості України. Україну, разом з Росією, Молдовою та Грузією, 

аналітики ВЕФ віднесли до групи «Євразія», у якій є деяка індустріальна база, але слабкі 
двигуни виробництва. Всі країни цієї групи розташовані на нижніх квадратах карти ВЕФ і 
ризикують опинитися за бортом того човна, на якому провідні держави прямуватимуть до 
підприємств нового типу. Наша країна отримала непогану оцінку – 6 – за десятибальною 
шкалою за здатність українських виробництв виготовляти складну продукцію, що 
забезпечило їй 41-е місце в рейтингу зі 100 країн. Також ВЕФ непогано оцінив людський 
капітал. За стан ринку праці та здатність готувати фахівців у майбутньому Україна 
отримала 5,8 бала і опинилася на 34-му місці. Однак в Україні, на думку ВЕФ, кепські справи 
з попитом на продукцію (4,5 бала, 58-е місце), а також з міжнародною торгівлею і 
інвестиціями (5,1 бала, 59-е місце). Вкрай погано, за оцінкою міжнародних експертів, в 
Україні йдуть справи із впровадженням технологій та інновацій (3,5 бала, 74-е місце). За 
трансфери технологій та прямих іноземних інвестицій Україна отримала оцінку 3,5 і 
опинилася на 95-му місці. У нашій країні інтернетом користуються лише 52% населення (у 
Британії – 94%, у Росії та США – 76%), а доступ до мобільного зв'язку четвертого покоління 
мають лише 1,4% українців, тоді як в Німеччині та Китаї 4G-мережі охоплюють близько 
97% населення, а в Польщі – 100%. Українська інституційна система і зовсім потрапила до 
десятки найгірших у світі (3,4 бала і 94-е місце). За кількістю інцидентів корупції Україна 
стоїть на 89-му місці в списку зі 100 країн, за орієнтацією уряду на майбутнє – на 91-му 
місці, за забезпеченням верховенства закону – на 90-му місці, а за ефективністю 
регуляторних органів – на передостанньому 99-му місці. 

 
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – неурядова організація, що базується у Швейцарії. Найбільш відома як 

організатор щорічних зустрічей лідерів політики та бізнесу в Давосі. Членами ВЕФ є близько 1000 великих компаній і 
організацій із різних країн світу 

 

Читати повністю >>> 
 

© Денис Закіянов Доповідь ВЕФ (англ.) >>> 
 

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

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
 

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС СУСПІЛЬСТВО & ПОЛІТИКА ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 

https://mind.ua/publications/20180876-do-majbutnogo-ne-gotovi-vef-ociniv-virobnichij-potencial-ukrayini
http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf
http://www.ukrainianenergy.com/
http://smart-building.monet.kiev.ua/


 

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

 

 

:: ВЛАДА  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 СУДОВА СИСТЕМА 
 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 
 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS   

 

 

 
 ФОКУС 

 

 
 

Українці всього світу відзначають 100 років  
української державності 

22.01.2018 
Сто років тому, 22 січня 1918 р. перший український Парламент, 

Українська Центральна Рада, своїм Четвертим універсалом проголосив 
незалежність Української Народної Республіки.  

Рівно через рік після цього, 22 січня 1919 р. Акт злуки об’єднав Українську Народну 
Республіку та Західно-Українську Народну Республіку в одну консолідовану незалежну 
державу. Події 22 січня 1918 р. та 1919 р. були не окремими моментами історії, а 
кульмінацією багатовікової боротьби українського народу за самовизначення та свободу. 
Оскільки незалежність була недовготривалою, боротьба проти іноземної окупації і репресій 
продовжувалась до 24 серпня 1991 р., коли Україна відновила свою незалежність. На жаль, 
український народ ще й досі змушений захищати територіальну цілісність України від 
іноземного агресора, який відмовляється визнати українську державність. Протягом 100 
років Україну відстоювала незліченна кількість людей, які зі зброєю чи з ручкою в руках 
боролись, маючи переконання, що Україна заслуговує на те, щоб зайняти своє належне 
місце серед незалежних держав світу. У цю важливу річницю в історії українського народу 
ми вшановуємо мільйони тих, хто пожертвував своїм життям за свободу України. Тож 
завжди пам’ятаймо про тяжкий шлях, який пройшов наш народ, і на якому ми продовжуємо 
бути тепер. Зосередьмо нашу увагу на фундаментальному праві кожного українця вільно 
жити в територіально цілісній Українській державі, де панує верховенство права та 
шанують основні людські права. Світовий Конґрес Українців та вся українська діаспора 
приєднуються до народу України у відзначенні ювілею української державності та ще раз 
заявляють про своє незмінне прагнення до подальшого зміцнення та захисту незалежності 
Української держави. “Нехай же протягом відзначення 100 років української державності 
уроки історії відновлять нашу силу, рішучість і віру в остаточну перемогу, насамперед у 
справі деокупації всього Криму та Донбасу,”– сказав Президент Світового Конґреу Українців 

 

Читати повністю >>> 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 

Завершилася сьома сесія Верховної Ради України  
восьмого скликання 

19.01.2018 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкривши пленарне 
засідання, привітав усіх з святом Богоявлення, Днем Хрещення Господнього - 
Водохрещею. Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ. 

Головуючий повідомив, що у засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів. 
Розпочалася «година запитань до Уряду». Головуючий надав слово для виступу в. о. 
Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун, яка доповіла про заходи, що здійснюються по 
боротьбі з епідемією кору в Україні. Міністр культури Євген Нищук поінформував про 
підготовку та проведення заходів у зв’язку з 85 роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в 
Україні. Члени Уряду відповіли на запитання депутатських фракцій і груп. Перший 
заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко оголосила депутатські запити. 
Народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями. Голова Верховної 
Ради України Андрій Парубій підбив підсумки сьомої сесії. «Вона була складна, але разом з 
тим це була продуктивна робота», - зазначив він. А.Парубій окреслив головні питання, які 
потрібно розглянути на восьмій сесії, виділивши серед них питання національної безпеки і 
оборони. Також необхідно прийняти ряд законопроектів, необхідних для імплементації 
Угоди про асоціацію з ЄС, закон про антикорупційний суд. А.Парубій подякував народним 
депутатам, членам Уряду за плідну роботу. Голова Верховної Ради України оголосив сьому 
сесію Верховної Ради України восьмого скликання закритою. У сесійній залі прозвучав 
Державний Гімн України. Наступна, восьма сесія, розпочнеться у вівторок, 6 лютого 2018 р. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: У Верховній Раді відбулася 
"година запитань до Уряду" (відео) >>> 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
 

 

 
 

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 
 

16.01.2018 

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

17.01.2018 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

18.01.2018 

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

 

 
 

ЗАКОНОПРОЕКТИ 

Зареєстровані за поточний тиждень >>> 

Прийняті на поточній сесії >>> 

 
 
 
 
 
 
 

 
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ 

 
15.01.2018 

 У 2017 році Комітетом з питань культури і духовності проводилась робота з оновлення та 
вдосконалення законодавчої бази у сфері культури: відбулося 12 засідань, на яких 
розглянуто 73 питання. докладніше 

 
16.01.2018 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва затвердив орієнтовний план 
роботи та пропозиції до порядку денного 8 сесії VIII скликання. докладніше 

 
17.01.2018 

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

 Комітет з питань європейської інтеграції провів засідання, присвячене плану заходів на 
2018 рік з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (відео). докладніше 

 
18.01.2018 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув 
та схвалив низку важливих соціальних законопроектів. докладніше 

 Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув 
шість проектів законів щодо діяльності народних депутатів та ухвалив відповідні 
висновки. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за період 
роботи сьомої сесії Верховної Ради провів 11 засідань, на яких розглянуто 85 питань. 
докладніше 

 
19.01.2018 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування утворив Робочу групу Комітету з визначення шляхів реформування 
законодавства України у сфері локальної демократії. докладніше 

 
22.01.2018 

 Головним пріоритетом у законопроектній роботі Комітету з питань бюджету протягом 
сьомої сесії було забезпечення прийняття Верховною Радою Закону "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік". докладніше 

 
23.01.2018 

 У Комітеті у закордонних справах проведено круглий стіл: "Ратифікація Протоколу про 
ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами - посилення міжнародної співпраці 
України та країн ЄС у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових 
виробів". докладніше 

 
25.01.2018 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи сьомої сесії 
провів дев’ять засідань, на яких розглянув 46 питань, у тому числі 19 законопроектів, з 
підготовки котрих визначений головним. докладніше 

 
26.01.2018 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив 
текст законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. 
докладніше 

 Основою законотворчої роботи Комітету з питань бюджету на восьмій сесії стане 
опрацювання проектів законів щодо внесення змін до Держбюджету-2018 та до 
Бюджетного кодексу України. докладніше 

 Перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу 
Олександр Домбровський: "Необхідні нові механізми стимулювання відновлювальних 
джерел енергії, щоб забезпечити українців чистою та доступною енергією та захистити 
права інвесторів". докладніше 

 
 
 
 
 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР) 
 

 

 

Відкриття Програми стажування в Апараті  
Верховної Ради України у 2018 р. 

 

 
 

22.01.2018 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій взяв участь в 

урочистій церемонії відкриття Програми стажування в Апараті 
Верховної Ради України у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба 
Апарату Верховної Ради України. 

 
«У цей визначний для Української держави день - 100-річчя проголошення 

незалежності Української Народної Республіки, 60 юнаків та дівчат, які представляють 
практично усі регіони України, розпочинають стажування в Апараті Верховної Ради України 
з метою ознайомлення з особливостями функціонування державної служби в Апараті», - 
сказав Голова Парламенту. А.Парубій нагадав, що Програма стажування в Апараті Верховної 
Ради України є продовженням парламентської традиції, започаткованої більш як двадцять 
років тому за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За цей час її 
випускниками стали майже 1700 осіб. Наразі Програма реалізується Апаратом Парламенту 
та громадською організацією «Ліга інтернів» відповідно до Меморандуму про співпрацю за 
сприяння Програми USAID «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа. Голова 
Верховної Ради зазначив, що у 2018 р. у секретаріатах комітетів та структурних підрозділах 
Апарату Верховної Ради України пройдуть стажування 60 молодих осіб. В тому числі, шість 
осіб стажуватимуться в Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини, двоє - у 
Європейському інформаційно-дослідницькому центрі при Парламенті, по одній особі - в 
Інституті законодавства Верховної Ради України та Програмі USAID «РАДА». Голова 
Верховної Ради України нагадав учасникам зустрічі про історичні уроки подій сторічної 
давнини. За його словами, «це були не просто події, а урок нам, сьогоднішнім, як діяти далі: 
тоді політична еліта, провідники, не втримали Українську державність через відсутність 
порозуміння в багатьох питаннях між ключовими діячами революції, через відсутність 
потужної, боєздатної армії та міжнародної підтримки». У цьому контексті А.Парубій 
наголосив, що нині «ми не можемо допустити взаємопоборювання в державі, бо ворог 
сьогодні той самий, що і сто років тому - Російська імперія». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

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

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

Україна – особливе місце на мапі Європи і саме тут  
вирішується її майбутнє 

 

 
16.01.2018 

Президент Петро Порошенко відзначив, що восени минулого 
року Україна зробила важливі кроки, ухваливши цілу низку 
стратегічних реформ. Про це Президент Петро Порошенко заявив під 
час зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних 
держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.  

 
Ці реформи роблять нашу державу більш стійкою на внутрішньому фронті і цей 

шлях слід продовжити і в нинішньому році. Глава держави подякував партнерам, передусім 
країнам Великої сімки, за підтримку України. Петро Порошенко подякував міжнародним 
партнерам, передусім країнам Великої сімки, за надзвичайно потужну підтримку України. 
За його словами, Україна вдячна Японії за формулу Ісе-Шімі та за фантастичний рік Японії в 
Україні. Глава держави також подякував Канаді, чиє головування у Великій сімці тільки-но 
розпочалося, за дуже насичений порядок денний сприяння реформам в Україні. 
«Розраховуємо, що ця підтримка матеріалізується, зокрема в чіткий Європейський план для 
України», - додав він. Президент зазначив, що прекрасним прикладом підтримки та 
співпраці з Україною є Стратегічний оборонний бюлетень з НАТО, завдяки якому ми 
зміцнюємо наш оборонний потенціал на засадах взаємосумісності з Альянсом. Він зауважив, 
що в цьому році цю роботу буде продовжено, зокрема у світлі брюсельського саміту НАТО. 
Крім того, він подякував численним гуманітарним організаціям та міжнародним донорам 
за неоціненну підтримку у справі мінімізації негативних наслідків російської агресії, 
передусім, допомогу внутрішньо переміщеним особам та відновлення звільнених 
українських територій. «Маємо пам’ятати, що Україна – це особливе місце на мапі Європи. 
Саме тут вирішується майбутнє Європи», - наголосив Петро Порошенко. Відзначимо, в 2018 
році пріоритети України в реформах є не менш амбітними: приватизація, дерегуляція, 
покращення інвестиційного клімату, Національне бюро фінансової безпеки, податок на 
виведений капітал, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення 
тендерного законодавства, роботи енергетичного сектору, а також законодавство про 
національну безпеку. Президент зауважив, що Україна високо цінує підтримку з боку 
Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та 
розвитку, Європейського інвестиційного банку. «Ви допомагали нам зміцнювати 
макроекономічну і фінансову стабільність в Україні та у такий спосіб поступово повертати 
довіру до українського ринку з боку потенційних інвесторів. Разом ми зробили можливою 
«осінь реформ» в Україні», - наголосив Глава держави. Президент нагадав, що було 
започатковано новий Верховний суд, шляхом відкритого конкурсу та за активної участі 
громадянського суспільства, вдалося схвалити реформу у сфері освіти, яка покращить стан 
освіти в Україні у відповідності до міжнародних зобов’язань і практик держав-членів ЄС. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

Президент України позитивно оцінює результати  
переговорів у Давосі 

26.01.2018 
Щодо результатів Давосу, якщо сказати однією фразою – все було 

дуже добре. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час брифінгу за 
підсумками його участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього 
економічного форуму у Давосі та проведення низки двосторонніх зустрічей 
в рамках форуму. 

«Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по 
міжнародним фінансовим організаціям. Вони були дуже конструктивні», - розповів Глава 
держави. За його словами, були сформовані позиції щодо приїзду експертів та визначено які 
саме кроки залишились для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу. І 
це завдання для українського Уряду і Парламенту, додав Президент. «Впевнений, сам факт 
того, що ми прискорили приїзд експертів для опрацювання спільних і узгоджених рішень є 
надзвичайно позитивним», - зауважив Петро Порошенко. Президент нагадав, що відбулися 
декілька зустрічей, зокрема з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, її 
заступником Девідом Ліптоном, з Президентом Світового банку Джим Йонг Кімом. «Були 
детальні і ретельні розмови, які дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє», - 
зазначив Глава держави. Крім того, відбулась зустріч в «Українському домі» в Давосі з 
Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. «Якщо 
говорити про практичні кроки, то я попросив Президента Чакрабарті, щоб у 2018 році ми 
приділили більше уваги приватному сектору, щоб більше кредитування ЄБРР йшло в 
приватний і муніципальний сектор. Бо спільні інвестиції та кредитування дозволяє 
підвищити прозорість інвестицій, враховуючи децентралізацію», - розповів Глава держави. 
Президент подякував представнику ЄС Хюгу Мінгареллі за позитивну характеристику 
результатів реформи децентралізації. «На базі спільного фінансування кардинально 
змінюється обличчя наших міст – і дороги, і освітлення, і школи, і міська інфраструктура, і 
енергозбереження. Всі напрямки, які на сьогоднішній день реалізуються. Основа їх 
закладається, в тому числі на цих моїх переговорах в Давосі. І я надзвичайно задоволений», 
- зауважив Глава держави. «Друга характеристика Давосу 2018 року – ніколи не було такої 
кількості запитань щодо зустрічі від провідних іноземних інвесторів. Мене дуже тішить той 
факт, що це дає додаткову аргументацію, що ми маємо рішуче просуватися вперед і щодо 
податкової реформи, і щодо прийняття рішення по земельному кадастру», - зазначив 
Президент. Глава держави також відзначив  необхідність створення Національного бюро із 
фінансових розслідувань, заборонивши іншим силовим органам «навіть підходити 
близько» до бізнесу. «Треба зробити кроки по заміні податку на прибуток на податок на 
виведений капітал, звільнивши від оподаткування ті кошти, які реінвестуються в розвиток 
української економіки. Маємо зробити все можливе для того, щоб забезпечити економічне 
зростання у 2018 році», - наголосив Президент. Також відбулися зустрічі Глави держави із 
Президентами Польщі та Литви, Прем'єр-міністрами Хорватії та Великої Британії, лідерами 
Балтійських та Балканських країн. Президент провів зустрічі з низкою провідних 
інвесторів, які збираються приходити в Україну – в портову та дорожню інфраструктуру, 
харчову та переробну галузь, енергоефективність тощо. 

 

Читати повністю >>> 
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Прозора приватизація дозволить змінити  
модель економіки України 

 

 
22.01.2018 

Приватизація за новим законодавством дозволить продати 
нестратегічні активи новим власникам, які привезуть технології, 
створюватимуть робочі місця, вироблятимуть продукцію, 
сплачуватимуть податки в український бюджет, а відтак змінять 
модель економіки – з сировинної на економіку доданої вартості.  

 
«Модель економіки у нас поки що сировинна. Але ми формуємо низку програм щодо 

зміни цієї моделі. Наприклад приватизація. Продаватимемо (активи) на відкритих 
аукціонах, залучимо інвестиції, технології. Ми також запускаємо програму розстрочки по 
сплаті деяких податків (передусім ПДВ) при модернізації обладнання. Ми зацікавлені в 
робочих місцях тут, податках тут, технологіях тут і зарплатах тут», - сказав Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV. Відзначимо, ключовий інструмент 
боротьби з корупцією в Україні – це рішуче і суттєве звуження поля для протиправної 
діяльності. Про це в інтерв’ю виданню «Новое время» сказав Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман. Він підкреслив, що питання корупції має дві складові – корупцію, як 
кримінальний злочин, і корупцію, як інституційне явище, яке і треба долати в першу чергу. 
«У моїй компетенції робити все для звуження саме інституційних можливостей для 
корупції, - сказав Володимир Гройсман. – Один тільки приклад: ми ввели автоматичне 
повернення ПДВ. Ефект від зменшення корупції тільки завдяки цьому кроку обчислюється 
мільярдами гривень». На думку Глави Уряду, успіх в антикорупційній боротьбі примножить 
вдосконалення діяльності судової гілки влади та результативна робота правоохоронних 
органів. Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада України схвалила урядовий проект закону про 
приватизацію державного майна, розроблений з урахуванням кращого міжнародного 
досвіду та норм англійського права. Документ увійшов у пакет найбільш важливих 
законодавчих ініціатив, направлених на розвиток економіки та зміну структури 
промисловості в Україні. Наразі в Україні нараховується майже 3,5 тис. державних 
підприємств, більшість з яких не мають стратегічного значення для держави і генерують 
збиток. Більшість з таких підприємств були введені в експлуатацію 50-150 років тому. При 
цьому держава не має достатніх ресурсів, аби провести належну модернізацію підприємств 
та зупинити їх руйнацію і зношеність. Неефективне управління доводить компанії до 
банкрутства і нерідко служить джерелом корупції. Саме тому проведення прозорої 
приватизації для більшості таких активів є шляхом відродження виробництва, залучення 
технологій і інвестицій. Проект закону про приватизацію є законодавчою заміною існуючих 
нормативних актів у цій сфері і несе нові норми і правила процесу продажу нестратегічних 
державних активів. На початку листопада 2017 року проект закону був ухвалений 
Парламентом у першому читанні. ... 
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В министерствах так и не завершилось внедрение систем  
электронного документооборота 

22.01.2018 
Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко 

провалил обещание завершить внедрение модернизированного 
электронного документооборота во всех 10 пилотных министерствах 
до начала 2018 года. 

Такое обещание он дал 18 августа 2017 г., выступая на заседании Кабмина с 
докладом о реформировании госслужбы, напоминает «Слово и Дело». В рамках первой 
волны реформы, которая началась в 2017 году, 10 пилотных министерств, по словам 
министра, должны были перейти на электронную систему документооборота. «Сегодня, к 
сожалению, государственная служба не является инновационной по своей природе. Можем 
привести пример, когда мы вводили электронный документооборот между системами 
центральных органов исполнительной власти. В августе мы ввели безбумажный 
документооборот и тогда уже видели, как система сопротивляется тому, чтобы эти 
изменения не произошли. Сегодня, кстати, мы принимаем решение в правительстве, оно 
очень важное – это переход на электронную систему разработки проектов нормативно-
правовых актов. И здесь большое спасибо Министерству юстиции и всем коллегам, которые 
дали возможность для того, чтобы все нормативно-правовые акты уже сегодня 
министерством, если оно имеет возможность, прорабатывались в электронном виде. 
Кстати, мы распределили и решили вопросы внедрения внутреннего документооборота в 
министерствах, чтобы поддержать их. И там, где системы документооборота министерств 
сегодня не созданы, мы предусмотрели соответствующие средства и до конца этого года 
такая система будет работать», – заявил Саенко. В 2018 году будет продолжена 
модернизация системы электронного документооборота в министерствах в рамках 
реформы государственной службы и выполнения Национальной программы 
информатизации. Об этом идет речь в письме Госагентства по вопросам электронного 
управления от 29 декабря 2017 года. Однако что касается обещания Саенко к началу 2018 
года закончить внедрение безбумажного документооборота в министерствах, то 22 января 
2018 года его пресс-секретарь Ольга Ивкина сообщила «Слову и Делу», что не все пилотные 
министерства, в которых была запланирована модернизация, смогли вовремя провести 
закупки и настроить систему. Пресс-секретарь подчеркнула, что этот процесс в пилотных 
министерствах будет завершен, ориентировочно, в течение 3 месяцев. Таким образом, 
министр не сдержал слово. 
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 

 
FinCEN готове надавати допомогу Україні у створенні  

Служби фінансових розслідувань 

15.01.2018 
Під час робочого візиту в США Міністр фінансів України Олександр 

Данилюк зустрівся з заступником директора Державного агентства США з 
протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Джамалом Ель-Хінді. 

Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії Агентства з державними 
установами України та можливі майбутні вектори співпраці. Джамал Ель-Хінді зазначив, що 
Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою 
фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом 
створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) - єдиного органу для боротьби 
з фінансовими злочинами проти держави. Особлива увага була приділена питанню 
взаємодії СФР з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового 
моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування. Також Джамал Ель-
Хінді зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного 
нового органу. Нагадаємо, раніше Мінфіном України досягнуто домовленостей із Бюро з 
міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Державного департаменту 
США та Міністерством фінансів Італії щодо навчань для майбутніх працівник СФР…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінфіну 
 

Ігор Жданов підсумував досягнення  
Мінмолодьспорту у 2017 р. 

17.01.2018 
В урядовому прес-центрі  відбувся брифінг Міністра молоді та спорту 

Ігоря Жданова  щодо підсумків роботи відомства  у 2017 році та  заключного 
етапу підготовки до зимових Олімпійських ігор-2018. 

Міністр нагадав, що протягом 2017 р. українські  спортсмени-олімпійці, неолімпійці, 
паралімпійці та дефлімпійці вибороли понад 3900 високих міжнародних нагород, з  них 
1349 золотих медалей. За його словами, минулий рік був для спортивної галузі роком 
досягнень та здобутків. Так, кілька вітчизняних збірних вперше увійшли до когорти 
найсильніших команд планети - 5-те місце українців на всесвітніх Іграх у Польщі та 
завойоване дефолімпійцями  2-ге командне місце на Дефлімпіаді в Туреччині. Окрім того 
Україна неодноразово ставала центром престижних міжнародних змагань та турнірів. 
Міністр нагадав, що одним з важливих досягнень Міністерства  є  підвищення престижності 
тренерської праці. Серед наступних запланованих кроків - підвищення зарплати та 
стипендії спортсменам штатних збірних команд: «Ми можемо пишатися досягненнями 
українських спортсменів. Зі свого боку ми вдвічі збільшили розмір стипендій Уряду для 
особистих тренерів, які готують спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор. У 3-5 
разів збільшено зарплати головних і старших тренерів.  Рівень оплати праці тренерів 
національних збірних виріс до 35-50 тис. грн на місяць. Зусиллями Уряду на два тарифні 
розряди збільшено оплату праці 15000 тренерів ДЮСШ.” У 2017 році за підтримки 
Міністерства реалізовано 41 проект молодіжних та дитячих громадських організацій, які 
охопили більше 600 тисяч молодих українців у всіх без виключення регіонах. Також 
Мінмолодьспорту  у минулому році провело близько 100 великих заходів для молоді по всій 
Україні за власні кошти та разом із своїми постійними партнерами  – Програмою Розвитку 
ООН, ЮНІСЕФ, представництвами Ради Європи та Єврсоюзу, Еразмус+ та іншими. Ми 
продовжуємо вже існуючі програми, такі як "Молодіжний працівник", UReport та інші.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінмолодьспорту 
 

Мінрегіон розроблятиме Містобудівний та  
Житловий кодекси 

24.01.2018 
Серед основних здобутків Мінрегіону за 2017 рік Віце-прем’єр-міністр 

Геннадій Зубко назвав дві ключові реформи: децентралізація та 
енергоефективність, які вже стали успішною візитівкою України в Європі. 

«Всі партнери, які співпрацюють з нами – Європейський Союз, США, Канада та інші, - 
всі долучилися до наших реформ. І ми вже маємо вагомі результати. Це не тільки зростаюча 
кількість громад і доходів місцевих бюджетів, а в першу чергу – зміна якості життя в 
громадах, на прикладі створення опорних шкіл, будівництва нових дитячих садків і ЦНАПів, 
відновлення дорожньої інфраструктури тощо», - наголосив на прес-конференції «Реформи у 
режимі «Non-Stop» Геннадій Зубко. «Енергоефективність – новий тренд українського 
суспільства. Ми поширюємо у суспільстві «енергоефективний» спосіб мислення і життя. 
Драйверами реформи енергоефективності є в першу ОСББ, яких вже налічується в Україні 
понад 28 тисяч. Запит на енергоефективність від ОСББ підтверджується динамікою за 
державною програмою «теплих» кредитів, зокрема й за участі 158 муніципальних програм 
співфінансування. Зауважу, що за три роки програми ОСББ було видано майже 274 тисячі 
"теплих кредитів», - зазначив він. Опираючись на результати реформ з децентралізації і 
енергоефективності, Віце-прем’єр-міністр розповів і про плани Міністерства у поточному 
році. «Закони з децентралізації, які були прийняті у минулому році, дали можливість 
підсилити добровільне об’єднання громад і зростання податкових надходжень до місцевих 
бюджетів. Цього року ми увагу приділимо формуванню спроможних громад; їхнє 
законодавче посилення; розбудову мережі дитсадків, адже маємо ліквідувати чергу у 52 000 
місць; розвиток систем ЦНАП, НОП та центрів безпеки. Щодо енергоефективності та ЖКГ – 
це імплементація прийнятих ключових законів з енергоефективності (розробка понад 45 
нормативно-правових актів); мотивація до об’єднання в ОСББ, запуск Фонду 
енергоефективності та ринку енергоаудиторів і професійних управителів», - розповів 
урядовець. Серед головних завдань на 2018 рік – робота над новими Містобудівним і 
Житловим кодексами, розробка Стратегії поводження з водними ресурсами, яка дуже давно 
не переглядалася, планування територій та подальша передача повноважень державного 
архітектурно-будівельного контролю на місця. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінрегіону 
 

 ВІДОМСТВА 

 
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 г. 

 с дефицитом 139,3 млрд грн. 
11.01.2018 

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующее 
решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщает 
портал investfunds.ua 

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, доходы Фонда с 
учетом дотаций из госбюджета предусмотрены в сумме 353 млрд 628,6 млн грн, а расходы – 
345 млрд 811,7 млн грн. Остаток средств на конец года составит 7 млрд 816,87 млн грн. 
Средства госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений 
к пенсиям, назначенных по пенсионным программам и дефициту средств Пенсионного 
фонда составляет 139 млрд 313,4 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 

 
У ДФС визначено Стратегічні ініціативи  

розвитку до 2020 р. 
12.01.2018 

Прийнято рішення про скасування двох законодавчих актів, які 
передбачали переформатування вертикалі управління системи органів, що 
реалізують державну податкову та митну політику.  

Нагадаємо, що документи були прийняті у березні та липні 2017 року з умовою 
доопрацювання. Зокрема, мова йшла про утворення єдиної юридичної особи. Однак для 
цього було необхідно вносити зміни до чималої кількості законів та підзаконних актів, що 
фактично унеможливлювало виконання цих документів. Але, слід наголосити, що їх 
скасування абсолютно не означає, що процес перебудови ДФС не відбувається. Наразі 
Державною фіскальною службою розроблені Стратегічні напрями розвитку до 2020 року. 
Розроблена стратегія базується на основних принципах діяльності ДФС – адмініструванні 
податків, зборів, митних платежів та ЄСВ, наданні якісних послуг платникам та сприянні 
міжнародній торгівлі та підприємницькій діяльності. «Ми будуємо професійну, 
неупереджену, відкриту службу, яка повинна, і вже сьогодні, стає партнером для платників 
податків, а не каральним органом. Це – сервісна служба з якісними контролюючими, 
адміністративними та інформаційними послугами, - відзначив в.о. голови ДФС Мирослав 
Продан. – ДФС – це орган, який стоїть на захисті інтересів, економічної безпеки держави. 
Для міжнародних партнерів – ми служба, яка удосконалюється та впроваджує світові 
стандарти, а для співробітників – роботодавець, який забезпечує гідні та конкурентні 
умови праці. Тобто мова не йде про просту зміну вивіски. Ми міняємо філософію». Так, 
визначено 9 стратегічних напрямів, за якими ДФС працюватиме у найближчі роки. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ДФС України 
 

Главе Госаудслужбы вручили подозрение  
в незаконном обогащении 

23.01.2018 
САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Государственной 

аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 млн 
грн. Об этом сообщает портал ukrinform.ru 

Отмечается, что о подозрении Гавриловой сообщили 23 января детективы НАБУ под 
процессуальным руководством прокуроров САП. Ее подозревают в незаконном обогащении 
в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Предварительная 
правовая квалификация - ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, 
что сообщение о подозрении согласовано с руководителем САП Назаром Холодницким. По 
данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность 
активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами 
и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о 
приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) 
внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и 
наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс. евро, которые нашли и изъяли 
детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы. Кроме того, по 
мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в 
ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). 
Сообщается, что Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей 
ей в Киеве - 1, 06 млн грн вместо фактических почти 2,74 млн грн. … Также не отражены 
автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым 
семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 закона Украины 
"О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в 
ежегодной декларации. Следствие считает, что Гаврилова совершила такие действия 
умышленно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и 
общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и 
членов семьи. Ранее сообщалось, что детективы НАБУ по процессуального руководства САП 
подозревают председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в 
представлении ложных данных в декларациях 2015 и 2016 годы, а также в незаконном 
приобретении активов в размере 9,92 миллиона гривень.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrinform.ru 
 

 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

 НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ 
 ЦВК 
 

Президент підписав подання на призначення нових членів  
Центральної виборчої комісії 

 

23.01.2018 
Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Головою Верховної 

Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових 
членів Центральної виборчої комісії.  

Глава держави також підписав лист про звільнення з посади членів Центральної 
виборчої комісії у зв’язку із закінчення терміну і строку їх повноважень. «Зараз ми 
запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - зазначив Президент. Він наголосив, що 
питання формування нового складу Центральної виборчої комісії обговорюється вже дуже 
давно. За його словами, фракції дуже активно обговорювали його, але процес підбору 
кандидатів затягнувся. Глава держави зауважив, що мав можливість обговорити питання 
формування нового складу ЦВК з неурядовими та громадськими організаціями. Він 
зазначив, що ці організації також підтримують якнайшвидше оновлення ЦВК. «Я впевнений 
в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення  і президентських, і 
парламентських виборів. І тому висловлюю надію, що після проведення необхідних 
процедур і спецперевірок, Парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на 
голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії», - 
наголосив Президент. В свою чергу, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав 
дуже позитивним подання кандидатур членів ЦВК від Президента, як і передбачено 
Законом. «Я невідкладно дам доручення, щоб кандидатури членів ЦВК подали на 
спецперевірку. Нагадаю, що відповідно до законодавства вона триватиме до 15 діб. Це той 
термін, за який ми встигаємо (провести перевірку - ред.) до початку нової сесії», - сказав 
Андрій Парубій. Він також додав, що дасть доручення профільному комітету «невідкладно 
розглянути (подання - ред.), щоб ми вже в лютому вийшли на позитивне рішення оновити 
ЦВК». Голова Парламенту зауважив, що це рішення є «важливим і для суспільства, і для 
наших міжнародних партнерів». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РНБО 
 

 
Секретар РНБО України О. Турчинов провів зустріч з  

українськими військовими експертами 

26.01.2018 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр 

Турчинов провів зустріч з українськими військовими експертами. Про це 
повідомляє прес-служба РНБО України. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання реформування сектору безпеки 
і оборони, а також ухвалений Верховною Радою України Закон України «Про особливості 
державної політики щодо забезпечення державного суверенітету над тимчасово 
окупованими територіями Донецької та Луганської областей», та законопроект «Про 
національну безпеку України», що був нещодавно підтриманий на засіданні РНБО України.    
Окрім того, співрозмовники приділили значну увагу питанням активізації боротьби з 
корупцією в секторі безпеки і оборони, створення єдиної платформи для систематизації 
інформації про методи ведення гібридної війни та відповідної протидії. Секретар РНБО 
України наголосив, що такі зустрічі необхідно проводити на постійній основі. «Наше 
завдання - сформувати баланс безпеки, прозорості й ефективності. А думки, які були 
озвучені сьогодні, - резюмував він, - допоможуть нам у цьому». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО України 
 

 
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 
Голова СБУ відкрив Ситуаційний центр забезпечення  

кібернетичної безпеки 
25.01.2018 

Голова СБУ відкрив Ситуаційний центр забезпечення кібернетичної 
безпеки, створений на базі Департаменту контррозвідувального захисту 
інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. 

СБ України у 2017 році отримала технічне обладнання та програмне забезпечення 
для роботи Центру в рамках виконання першого етапу Угоди про реалізацію Трастового 
фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки. «Минулого року фахівці Служби зафіксували та 
відбіли понад п’ятдесят кібератак різного ступеня потужності, окремі з яких за руйнівними 
наслідками могли бути набагато гіршими, ніж славнозвісний «Petya-A», - повідомив Голова 
СБУ Василь Грицак. Основний напрямок хакерських кібератак спрямований на системи та 
об’єкти критичної інфраструктури нашої країни, урядові та банківські установи. 
Співробітники Служби встановили саме російське походження останніх масштабних 
кібератак, адже спецслужби РФ зробили Україну своєрідним полігоном для відпрацювання 
хакерських атак на інші країни. «Ми з іноземними партнерами чітко усвідомлюємо, що без 
співпраці та обміну досвідом, неможливо ефективно протидіяти російській агресії у 
кіберпросторі», - зазначив Голова СБУ. Він висловив вдячність представнику офісу НАТО  за 
надану підтримку. Ключовими можливостями Центру стануть система виявлення та 
реагування на кіберінциденти та лабораторія з комп’ютерної криміналістики. Вони 
дозволять попереджати кібератаки, встановлювати їх походження, аналізувати для 
вдосконалення протидії. За підтримки міжнародної спільноти в Україні буде створена 
мережа ситуаційних Центрів кібербезпеки, базовим з яких стане київський. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби СБУ 
 

 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів  
особистий прийом громадян                              

26.01.2018 
Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів особистий 

прийом громадян та вислухав заявників. Так, ним особисто прийнято 
громадян з Донецької, Черкаської та Київської областей. 

Основними питаннями, якими перейнявся Генпрокурор, є стан досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях, що перебувають у слідчих органів 
Національної поліції, Служби безпеки України та прокуратури, притягнення винних у 
вчиненні злочинів до кримінальної відповідальності, поновлення порушених 
конституційних прав громадян. Генеральний прокурор Юрій Луценко прийняв низку 
адміністративних рішень та надав доручення представникам відповідних підрозділів 
органів прокуратури, які взяли участь у прийомі громадян, невідкладно вжити заходів, 
спрямованих на захист законних прав та інтересів заявників, про що зобов’язав доповісти у 
визначений термін. Відзначимо, упродовж 2017 року Департаментом з розслідування 
особливо важливих справ у сфері економіки розпочато 530 кримінальних проваджень, 
направлено за підслідністю 104 провадження, 220 проваджень об'єднано. За результатами 
досудового розслідування закінчено 81 кримінальне провадження, з яких 29 направлено до 
суду з обвинувальним актом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ГПУ 
 

 
 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ) 
 

Результат вдалої роботи системи МВС – 
рівень суспільної довіри 

 

27.01.2018 
Результат вдалої роботи системи Міністерства внутрішніх справ 

(МВС) - рівень суспільної довіри. Про це Міністр внутрішніх справ заявив під 
час щорічної колегії МВС. 

«За даними соціологічного опитування, яке було проведене у жовтні 2017 року, 
рівень довіри до органів системи МВС характеризується наступним чином: Національна 
гвардія – 52,6%; Державна служба з надзвичайних ситуацій – 50,5%; Державна прикордонна 
служба – 46,4%; Національна поліція в цілому – 39,3%; Патрульна поліція – 40,9%, що 
значно перевищує показники дореформеного періоду», - сказав Арсен Аваков. Очільник 
Міністерства внутрішніх справ наголосив, що на сьогодні важливо визначити механізми, 
якими буде оцінюватися робота поліції на 2018 рік і ні в якому разі не треба переходити 
межі дозволеного. «Не будь-якими способами можна добитися розкриття злочинів. 25% 
населення України схвалює насилля і тортури проти певної категорії злочинців. Але ми 
повинні знати ту лінію, червону лінію, через яку не можна переступати ні задля яких 
розкриттів і показників», - зазначив він. Міністр підкреслив, що робота МВС та центральних 
органів виконавчої влади, які входять до сфери його відповідальності, ускладнювалась 
низкою факторів, найбільш вагомими з яких є – продовження агресії Росії, збереження 
високого рівня кримінальної активності та поширення незаконного обігу зброї. ...  

 

Читати повністю >>> 
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МВФ: проект Порошенка про Антикорупційний суд  
суперечить зобов’язанням України 

15.01.2018 
МВФ повідомив про те, що ухвалення президентського законопроекту 

про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення 
Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. 

Про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена, копія якого є у 
розпорядженні "Європейської правди". Лист спрямований на адресу Ігоря Райніна, голови 
адміністрації президента України, однак його копії надіслані також прем’єру, спікеру, 
кільком міністрам та представникам уряду, а також іншим посадовцям. У листі представник 
фонду категорично виключає можливість того, що МВФ погодиться із ухваленням 
президентського законопроекту про Антикорупційний суд (АКС). "Подання президентом 
законопроекту про АКС мало стати кроком у правильному напрямі (у питанні боротьби з 
корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні 
застереження, низка його положень не сумісні із зобов’язаннями України за програмою 
співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендація Венеціанської комісії", - йдеться у листі. 
Лист пояснює, чому такий закон не дозволить створити суд, який користувався би довірою 
в Україні та за кордоном. Зауваження фонду розбиті на три групи – щодо процедури відбору 
суддів, щодо положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також щодо 
юрисдикції суду. Загалом у документі – 9 системних зауважень. "Законопроект створює 
юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду", - 
йдеться у листі. "Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП", - наполягає 
також МВФ. Найбільший блок претензій пов’язаний із питанням відбору суддів – у фонді 
вимагають, щоби в АП виконали рекомендацію Венеціанської комісії і надали 
представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях право 
блокувати призначення не доброчесних суддів. "Роль громадської  ради міжнародних 
експертів має бути вирішальною, а не просто дорадчою (як у президентському проекті)... 
Негативне рішення ради щодо кандидата має бути зобов’язуючим для Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів", - йдеться у листі МВФ. Також Фонд наполягає, що до складу 
Ради мають бути включені не тільки міжнародні організації, але також представники 
донорів, "у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії". "Створення та запуск 
Антикорупційного суду – ключове завдання в українському антикорупційному порядку 
денному... Однак у поточному вигляді закону про АКС ми не будемо готові його підтримати. 
МВФ готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон,  щоби привести його 
у відповідність із зобов’язаннями української влади та рекомендаціями Венеціанської 
комісії", - йдеться у документі. Із повним текстом листа можна ознайомитися на сайті 
"Європейської правди". Зауважимо, що більшість рекомендацій МВФ співпадає із 
претензіями до законопроекту Порошенка українських антикорупційних активістів. … 

 

Читати повністю >>> 
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У судовому розгляді справи Виктора Януковича  
оголошено тижневу перерву 

25.01.2018 
Оболонський районний суд Києва продовжить 31 січня 

розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-
президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це 
сьогодні по завершенню судового засідання повідомив головуючий 
судової колегії Оболонського райсуду Владислав Дев’ятко. 

«У справі оголошується перерва до 10 години 31 січня», - сказав суддя. Очікується, 
що суд продовжить допит свідків з боку сторони обвинувачення. Нагадаємо, 25 січня під час 
судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох 
співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі 
з Києва до Криму у лютому 2014 року. Відзначимо, 18 січня Оболонський районний суд 
міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України 
Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - 
колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію. 17 січня у суді в якості 
свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в 
Польщі Андрій Дещиця. У середу, 24 січня, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час 
допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів 
розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави. 29 
червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового 
провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 
1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених 
з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 
(«Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України. Януковичу 
інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з 
письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на 
території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності 
на суму понад 1,080 трлн грн. Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати 
участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у 
справі кілька разі змінювалися державні адвокати. Відзначимо, колишній президент 
України Віктор Янукович має намір повернутися. Про це заявив його адвокат Віталій 
Сердюк під час перерви в Оболонському районному суді, де розглядається справа про 
державну зраду екс-президента. «Безумовно, він має намір повернутися в Україну. 
Перебування на території Російської Федерації є тимчасовим вимушеним заходом», – сказав 
Сердюк. За його словами, Янукович має свідоцтво про надання тимчасового притулку на 
території Російської Федерації «у зв’язку з тим, що на території України відбувається його 
політичне переслідування». Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував ще 
одну спецконфіскацію коштів ОЗУ Януковича у сумі 3 мільярдів гривень. Про це він сказав 
під час звіту на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня. За 
словами Луценка, у найближчий час Генпрокуратура планує спецконфіскувати ще 3 млрд 
грн коштів злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича. "Як, де і коли це 
відбудеться поки не буду розголошувати. Але можу сказати, що це відбудеться у першій 
половині цього року", - сказав генпрокурор. Він зазначив, що окрім $1,1 млрд раніше 
спецконфіскованих коштів до державного бюджету було повернуто $200 млн облігацій. 
"Згідно до чинного законодавства ці облігації негайно пішли у Нацбанк і на цю суму був 
зменшений наш зовнішній борг", - сказав Луценко. Крім того, очільник ГПУ додав, що була 
ще "серпнева діяльність", яка завершилася рішенням Соснівського суду Черкаської області 
про спецконфіскацію інших активів ОЗУ Януковича на загальну суму в $220 млн. "1,1 млрд 
плюс 200 млн та плюс ще 220 млн виходить $1,5 млрд, копієчка в копієчку", - сказів він. … 
 

Читати повністю >>> 
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Верховная Рада Украины приняла закон  
о реинтеграции Донбасса 

 

18.01.2018 
Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса (Об 

особенностях государственного суверенитета Украины на временно 
оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).  

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. В законе 
указывается, что президент Украины получает право на использование ВСУ и других 
военных формирований для сдерживания российской агрессии, а также для обеспечения 
государственного суверенитета над временно оккупированными территориями. Документ 
определяет, что временно оккупированными территориями признаются части Украины, в 
пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ 
установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние 
воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской 
областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под 
территориями и воздушное пространство над этими территориями. Также временная 
оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является 
незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав. Согласно закону, вместо 
штаба антитеррористической операции (АТО) будет создан объединенный оперативный 
штаб Вооруженных сил. Предусматривается, что на штаб будет возложено 
непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, 
МВД, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые 
привлекаются к мерам по обеспечению безопасности и обороны.  

 

Читать полностью >>>  
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Парубий поручил разработать законопроект  
о СЭЗ в Крыму 

18.01.2018 
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил 

рабочей группе разработать законопроект о свободной экономической 
зоне в оккупированном Крыму. 

"Параллельно я даю поручение рабочей группе и Кабмину разработать 
законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это мое отдельное поручение 
комитету", - сказал А.Парубий на заседании в четверг сразу после голосования по закону 
"Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на 
временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым Рада 
признала РФ государством-агрессором. Ранее, на заседании в среду, 17 января, народный 
депутат фракции БПП Виктор Пинзеник отметил, что в тексте законопроекта по Донбассу 
ко второму чтению предлагается признать утратившим действие закон "О создании 
свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической 
деятельности на временно оккупированной территории Украины", однако этот закон 
является правовым основанием для установления пограничного и таможенного контроля 
на административной границе с Крымом. "Каким образом будет осуществляться контроль 
за перемещением товаров и физических лиц, если правовые основания для такого 
контроля исчезнут?", - отметил он, добавив, что этот закон также устанавливает 
особенности выплаты пенсий. В.Пинзеник призвал народных депутатов не отменять закон, 
а внести в него необходимые правки. А.Парубий, в свою очередь, предложил депутатам 
обсудить этот вопрос на заседании профильного комитета. Перейти на Главную страницу… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Переговоры по Донбассу могут перенести  
из Минска в Казахстан 

22.01.2018 
Казахстан готов рассмотреть возможность проведения на своей 

территории переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если 
такое обращение поступит, передает ТАСС. 

"Если стороны конфликта решат обратиться, то мы рассмотрим это обращение 
соответствующим образом", - сказал заместитель министра иностранных дел республики 
Ержан Ашикбаев. Кроме того, он подчеркнул, что "это дело, прежде всего, сторон, Казахстан 
не вмешивается в этот процесс". "Казахстан всегда готов оказать необходимое содействие 
для нахождения путей решения. Безусловно, подчеркиваю: будет ли обращение, не будет 
ли, - это дело сторон конфликта", - заявил Ашикбаев, отвечая на вопрос, намерен ли 
Казахстан ожидать соответствующего обращения. Отметим, генсек ООН Антониу 
Гутерреш внес урегулирование ситуации на Донбассе в план мероприятий на 2018 год. 
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в 
интервью порталу отметил, что последние три года этого в планах ООН не было. Он также 
выразил надежду на то, что в текущем году оккупированные территории Донбасса 
вернутся в состав Украины. "Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я надеюсь на это. И 
обладаю некоторой информацией", - проинформировал замминистра. Напомним, мировая 
программа продовольствия WFP прекращает программу продовольственной помощи на 
Востоке Украины из-за проблем с финансированием. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам newsone.ua 
 

Рейтинг губернаторов за 2017 от КИУ:  первая - Светличная,  
последний – Гунчик 

22.01.2018 
Рейтинг деятельности глав облгосадминистраций за 2017 год 

возглавила Юлия Светличная, руководитель Харьковской ОГА. Об этом 
говорится в отчете Комитета избирателей Украины. 

Также в первой группе председатели Тернопольской (Степан Барна), Винницкой 
(Валерий Коровий), Донецкой (Павел Жебривский), Львовской (Олег Синютка), Киевской 
(Александр Горган), Днепропетровской (Валентин Резниченко) и Николаевской (Алексей 
Савченко) областных государственных администраций. «Тернопольская и Винницкая 
области улучшили свои позиции, несколько ухудшили - Кировоградская и Закарпатская», - 
отметил Кошель. По данным КИУ, средние результаты продемонстрировали Запорожская, 
Закарпатская, Житомирская, Сумская, Кировоградская, Черниговская, Луганская и Ивано-
Франковская области. Самые низкие результаты показали Одесская, Херсонская, 
Полтавская, Хмельницкая, Ровенская, Черкасская, Черновицкая и Волынская области. «По 
словам экспертов, в течение 2017 году в Волынской области накопилась значительное 
количество проблемных вопросов, которые не удалось полностью решить. В частности, они 
касаются ремонта и строительства дорог, незаконной добычи янтаря, вырубки лесов, 
земельных скандалов», - добавляют в КИУ. В КИУ отметили, что оценка деятельности 
губернаторов состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического 
развития региона и результатов опроса экспертов. Согласно результатам анализа 
деятельности ОГА, было сформировано три группы: с высоким, средним и низким 
результатами. Напомним, первый рейтинг глав ОГА был составлен по итогам 2016 г. … 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам realist.online 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 

 
 

МЗС запустило конкурс на посаду директора  
Українського інституту 

15.01.2018 
Міністерство закордонних справ України запустило конкурсну 

процедуру на посаду директора Українського інституту. Таку інформацію 
оприлюднили 15 січня на сторінці відомства у Facebook. 

У МЗС зазначили, що процедура конкурсу складатиметься з п’яти етапів. На першому 
протягом 15 днів МЗС прийматиме пропозиції до складу конкурсної комісії, яка обиратиме 
директора Українського інституту. На другому етапі конкурсна комісія складатиметься з 
дев’яти членів. Відбір шести членів конкурсної комісії МЗС делегує експертній комісії з 
числа осіб, які мають високу репутацію у сфері культури, комунікацій, іміджу та презентації 
України у світі, ще трьох членів комісії Міністр закордонних справ призначає особисто. 
Третім етапом МЗС на підставі рішення конкурсної комісії оголошує відкритий конкурс на 
посаду директора Українського інституту. Четвертий - комісія здійснить відбір кандидатів 
на посаду директора Українського інституту шляхом оцінювання презентацій програм 
розвитку Інституту та проведення співбесіди з кожним кандидатом окремо. На останньому 
етапі конкурсу комісія має внести пропозиції МЗС щодо призначення директора 
Українського інституту, після чого МЗС спільно з Наглядовою радою Інституту прийматиме 
рішення щодо призначення директора Установи. Зазначимо, 9 лютого Міністр закордонних 
справ України презентував бачення та напрацювання МЗС щодо Українського інституту – 
установи, яка презентуватиме Україну за кордоном. Мета створення Інституту – розуміння 
сучасної України і зростання довіри до України у міжнародному інтелектуальному і 
культурному середовищі. Нагадаємо, 21 червня Кабінет міністрів України схвалив проект 
розпорядження про створення державної установи “Український інститут”. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 ООН. НАТО 
 

Украина присоединится к системе контроля ООН 
за незаконными товарами 

 

15.01.2018 
Украина присоединится к глобальной системе контроля за 

незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата Container 
Control Programme, передает пресс-служба ГФС. 

“16 января 2018 г. Государственная фискальная служба Украины и Государственная 
пограничная служба Украины подпишут Меморандум о взаимопонимании с Управлением 
по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Подписание этого 
документа будет означать автоматическое присоединение к Программе по контролю за 
контейнерными перевозками, реализуемой ООН и Всемирной таможенной организацией”, - 
говорится в сообщении. Меморандум будут подписывать и.о. председателя ГФС Мирослав 
Продан, и.о. председателя Государственной пограничной службы Украины Василий 
Серватюк и директор Департамента анализа и общественных связей Управления по 
наркотикам и преступности (УНП) ООН Жан-Люк Лемайо.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Відбулася зустріч Г.Гопко з головою Представництва  
НАТО в Україні А.Вінніковим 

23.01.2018 
 У ході зустрічі основну увагу було приділено обговоренню 

пріоритетних питань співпраці на 2018 рік, а саме втіленню цивільного та 
парламентського контролю у секторі безпеки та оборони України. 

Сторони акцентували увагу на важливості якомога швидшого подання у Верховну 
Раду України та розгляду проекту Закону України «Про національну безпеку України», а 
також реформуванню системи та роботи Служби безпеки України. Представники Офісу 
НАТО повідомили, що зазначені питання є одними із пріоритетів НАТО та ключових кроків 
України до втілення стандартів НАТО. Зокрема, учасники зустрічі обговорили можливість 
проведення з представниками парламенту України круглого столу з метою обговорення 
зазначених вище питань. Принагідно інформуємо, що Комітет у закордонних справах на 
своєму засіданні схвалив «Рекомендації за результатами спільних комітетських слухань 
комітетів Верховної Ради України у закордонних справах, з питань європейської інтеграції 
та з питань національної безпеки і оборони на тему: «Наближення України до стандартів 
НАТО: перешкоди та досягнення. Стан виконання Річної національної програми під егідою 
Комісії Україна-НАТО та Стратегічного оборонного бюлетеня України», які відбулися 18 
жовтня 2017 р». Відзначимо, допомога союзників НАТО, яка надавалася Україні протягом 
останніх трьох років на підготовку та оснащення Збройних сил, перевищила 1 мільярд 
доларів. Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку 
НАТО в Україні Александер Вінніков. "Що стосується питання озброєння, як ви знаєте, це не 
питання, за яке НАТО відповідальне. Зброя залишається національною відповідальністю, 
тому існують, звичайно, двосторонні канали, через які здійснюються обговорення між 
Україною та союзниками, і усі ми можемо дізнаватися про ці обговорення у ЗМІ", - зауважив 
Вінніков на круглому столі "Загроза безпеки України та інших країн "Східного 
партнерства". Чим можна відповісти". Він додав, що підтримка у підготовці та оснащенні, 
яка надається Україні Альянсом та союзниками НАТО на двосторонньому рівні з часу 
початку російської агресії, є дуже істотною та "перевищує один мільярд доларів в останні 
три роки". "Я вважаю, що це внесок у потенціал України, аби забезпечити її власну безпеку", 
- заявив Вінніков. Нагадаємо, Україна та НАТО минулого року відзначали 20-річчя 
партнерства. З цієї нагоди київський Центр інформації та документації НАТО створив 
проект #20together, де українці діляться історіями співпраці з Альянсом; "Європейська 
правда" рада долучитися до цієї ініціативи. Наш третій текст присвячений гуманітарному 
виміру співпраці України та НАТО. Перші два розповідали про військовий аспект нашої 
співпраці та наукове співробітництво. Але є ще одна сфера, якій НАТО приділяє велику 
увагу – професійний розвиток та стратегічні комунікації. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Президент України провів 
розмову з Генеральним секретарем НАТО >>> 

За матеріалами rada.gov.ua, eurointegration.com.ua 
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 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 
Вирішення конфлікту на Сході дипломатичним шляхом є надважливим, –  

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ 

19.01.2018 
Вирішення конфлікту на Сході дипломатичним шляхом є 

надважливим. Про це повідомив Президент Парламентської Асамблеї (ПА) 
ОБСЄ Георгій Церетелі, передає kmu.gov.ua 

Г. Церетелі під час зустрічі делегації ПА ОБСЄ з Віце-прем’єр-міністром України з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе та 
заступником МЗС України Сергієм Кислицею зазначив, що візит в Україну в ці складні часи 
не випадковий, адже наша країна наразі перебуває у центрі уваги організації. Він зауважив, 
що ПА ОБСЄ відстоює територіальну цілісність України та засуджує дії Російської Федерації, 
що неодноразово зазначалося в ухвалених резолюціях. Г. Церетелі висловив переконання, 
що Росія має понести відповідальність за свою поведінку. … 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Пересмотреть закон о Донбассе и принять Римский статут:  
ПАСЕ приняло резолюцію 

25.01.2018 
Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой резолюции 

призывает Украину ратифицировать Римский статут Международного 
уголовного суда (МУС). Об этом сообщает telegraf.com.ua 

"Ассамблея настойчиво призывает украинские власти пересмотреть принятый 
парламентом закон об особенностях государственной политики по обеспечению 
государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями 
Донецкой и Луганской областей, чтобы он основывался на Минских соглашениях и 
полностью гарантировал социальную защиту и основные гуманитарный потребности 
гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской 
областей", - сказано в резолюции. Также, Украину призывают ратифицировать Римский 
статут, а также привести Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в соответствие 
с положениями международного гуманитарного и уголовного права…. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

ЄСПЛ розглядає 3800 скарг проти України  
через наслідки російської агресії 

25.01.2018 
Понад половина скарг проти України, які перебувають в черзі на 

розгляд Європейського суду з прав людини, пов’язані з російською агресією 
в Криму та українсько-російським конфліктом на Донбасі. 

Про це заявив у відповідь на запитання "Європейської правди" президент ЄСПЛ 
Гвідо Раймонді. За його словами, велика кількість справ проти України (наша держава за 
цим показником перебуває на четвертому місці) "значною мірою пов’язана саме з цими 
подіями". "В реєстрі суду перебуває близько 3800 скарг проти України, пов’язаних із цим. 
Також ми розглядаємо 5 міждержавних скарг Україна проти Росії", - пояснив він. Кількість 
скарг, поданих громадянами та юридичними особами проти Росії, значно менша – в суді 
зареєстровано 242 таких скарги, стверджують в ЄСПЛ. Кількість справ, які чекають на 
розгляд, несуттєво зросла порівняно з попереднім роком, тоді в суді говорили про 3619 
справ, де відповідачем є Україна. Натомість кількість скарг проти РФ за той самий період 
зросла на 50% - торік в реєстрі ЄСПЛ було 160 таких справ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
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Норвегія розглядає Україну як партнера з потужним потенціалом  
для взаємовигідної співпраці 

15.01.2018 
Підтриманню позитивної динаміки в українсько-норвезькому 

співробітництві присвячена зустріч Посла України в Норвегії Вячеслава 
Яцюка з Державним секретарем МЗС Норвегії Аудуном Халворсеном. 

Під час зустрічі були обговорені практичні кроки, які сприятимуть дальшому 
зміцненню двостороннього політичного діалогу та поглибленню економічних зв’язків між 
двома державами. Норвезький політик підтвердив принципову позицію Уряду Норвегії на 
підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. У свою чергу, 
Посол України окреслив можливі напрями дальшого посилення міжнародної солідарності з 
нашою державою у підтримці внутрішніх реформ та протидії російській агресії. Окрему 
увагу під час зустрічі було приділено питанням належного вшанування на території 
Норвегії 85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія 
 

На початку березня Україну відвідає Міністр  
закордонних справ Фінляндії 

25.01.2018 
На 5-6 березня заплановано візит Міністра закордонних справ 

Фінляндії, повідомила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

Вони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, активніше 
залучення українських фахівців до діяльності Європейського центру з протидії гібридним 
загрозам у Гельсінкі. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на зацікавленості України 
поглиблювати двосторонні відносини у сферах енергозбереження та енергоефективності, у 
реформуванні шкільної освіти, а також інтенсифікації ділових контактів. За словами Віце-
прем’єрки, активізації торговельно-економічних відносин України та Фінляндії сприяло б 
відновлення роботи спільної міжурядової комісії. Співрозмовники високо оцінили динаміку 
розвитку політичного діалогу і підтвердили готовність його посилювати. Фінляндія 
головуватиме у Комітеті Міністрів Ради Європи з листопада 2018 по травень 2019 р. У 2018 
році Україна та Фінляндія відзначають 100 років встановлення дипломатичних відносин.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

Україна і Франція посилюють співпрацю у  
галузі торгівлі та інвестицій 

16.01.2018 
У першому півріччі поточного року буде проведено 7-ме французько-

українське засідання Міжурядової комісії з питань економічного 
співробітництва. Про це повідомляє ukrinform.ua 

"Сторони обговорили питання активізації двосторонніх контактів, зокрема в галузі 
торгівлі та інвестицій, слушною нагодою для чого може стати проведення в першому 
півріччі поточного року 7-го французько-українського засідання Міжурядової комісії з 
питань економічного співробітництва", - йдеться у повідомленні Посольства України у 
Франції за результатами зустрічі посла України у Франції Олега Шамшура з першим віце-
президентом з питань інституційної стратегії та міжнародних справ Регіональної ради Іль-
де-Франс Жеромом Шартьє. Окрім цього, було домовлено посилити співпрацю між вищими 
навчальними закладами Франції та України. Посол підтримав намір Шартьє відвідати 
Україну і запропонував всебічне сприяння в організації візиту. В якості наступного етапу 
сторони визначили започаткування процесу з конкретизації заходів між представниками 
Регіональної ради Іль-де-Франс та Посольства України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Українсько-баварський бізнес-форум і візит  
до Мюнхена Степана Кубіва 

25.01.2018 
В середу, 24 січня 2018 року відбувся візит урядової делегації на чолі 

з Першим Віце-прем’єр-міністром – міністром економічного розвитку 
України Степаном Кубівим до Баварії.  

Головною метою візиту було відкриття українсько-баварського бізнес-форуму, а 
також проведення двосторонніх переговорів з керівництвом Вільної держави Баварії та 
неформальних зустрічей з місцевими бізнес-колами. Українсько-баварський бізнес-форум в 
академії ТПП Мюнхена і верхньої Баварії був відкритий Першим Віце-прем’єр-міністром – 
міністром економічного розвитку України Степаном Кубівим і Міністром економіки Баварії 
Ільзою Айгнер. С.Кубів у своїй промові підкреслив широкі можливості, які відкриваються в 
Україні для баварського бізнесу, давні історичні зв’язки між Україною і Баварією, 
поінформував аудиторію про перебіг реформ, зокрема таких, які спрямовані на покращення 
умов інвестування і ведення господарської діяльності. І.Айгнер, крім економічної складової, 
значною мірою зосередилась на політичному порядку денному, підтвердивши незмінність 
позиції баварського керівництва щодо підтримки територіальної цілісності України, 
неприпустимості ігнорування військової агресії РФ в Україні, підкреслила велике значення 
двосторонніх відносин з Україною для Баварії, для чого зокрема Мюнхен планує відкриття 
у Києві Баварської репрезентації у поточному році. Відзначимо, Німеччина завжди була і 
залишається одним з ключових світових партнерів України, а Україна була і буде надійним 
партнером Німеччини в регіоні Південно-Східної Європи та на пострадянському просторі. 
Про це сказав Прем’єр-міністр України В.Гройсман під час зустрічі з представниками 
провідних німецьких компаній, які працюють в Україні. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Генерального консульства України в Мюнхені 
 

Ганна Гопко провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним  
Послом Королівства Данія в Україні  

25.01.2018 
Під час зустрічі сторони обмінялися думками з актуальних питань 

двосторонніх взаємин. Особливо було відзначено важливість активізації 
українсько-датського політичного діалогу на міжпарламентському рівні. 

Окрему увагу приділено питанню подальшого розвитку співробітництва Україна - 
НАТО та Україна-ЄС і подальшому продовженню у цьому контексті широкомасштабних 
реформ в Україні. Сторони обговорили майбутній візит в Україну делегації Комітету у 
закордонних справах Фолькетінгу Королівства Данія, запланований на квітень поточного 
року, а також питання, пов’язані із підготовкою до проведення 27 червня 2018 року в 
Копенгагені Міжнародної конференції з питань реформ в Україні. Відзначимо, 20 січня 2018 
року тимчасовий повірений у справах України Артем Владимиров разом з послами Болгарії, 
Польщі та Румунії в Данії взяв участь у зустрічі членів найбільшої данської профспілки 3F з 
главами дипломатичних місій нових держав-членів ЄС та України. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Президент України зустрівся з Президентом  
Швейцарської Конфедерації 

25.01.2018 
У рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному 

форумі відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка з 
Президентом Швейцарії Аленом Берсе. 

Глава держави висловив вдячність за важливу роль Швейцарії у мобілізації 
гуманітарних зусиль для подолання наслідків російської агресії на Донбасі. Окремо 
відзначено динамічний розвиток двостороннього співробітництва, про що свідчить 
зростання двостороннього товарообороту та збільшення швейцарських інвестицій в 
економіку України.Президент України відзначив позитивний ефект від запровадження 
Швейцарією у 2017 році безвізового режиму для українських громадян з точки зору 
зміцнення ділових та культурних контактів між двома країнами. Співрозмовники 
наголосили на важливості активізації взаємодії компетентних органів двох держав у 
питаннях повернення в Україну заморожених активів, які були незаконно виведені 
колишніми українськими посадовцями. Петро Порошенко запросив Президента Швейцарії 
відвідати Україну з офіційним візитом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент у Давосі зустрівся з Прем'єр-міністром  
Королівства Нідерланди 

25.01.2018 
Співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх економічних 

відносин, а також констатували, що реалізація Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС сьогодні вже дає позитивні результати. 

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за політичну солідарність та практичну 
допомогу Україні у протидії російській агресії. Петро Порошенко наголосив, що розраховує 
на подальшу підтримку Нідерландами політики санкцій щодо Росії до повного відновлення 
суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловив сподівання на тісне 
співробітництво в ООН, зокрема у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді 
Безпеки ООН у 2018 році. Співрозмовники скоординували зусилля, спрямовані на 
покарання винних у збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній МН-17. Президент України 
запросив Прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з візитом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Україна зацікавлена в поглибленні діалогу і  
розвитку торгівлі з Албанією 

16.01.2018 
Україна готова до інтенсифікації відносин, поглиблення політичного 

діалогу та обговорення питання вільної торгівлі з Албанією. Про це заявила 
Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

За словами Віце-прем’єр-міністра, українська сторона готова аналізувати можливості 
для укладення Угоди про вільну торгівлю в рамках двосторонньої Міжурядової комісії з 
питань торговельно-економічного співробітництва. Проект положення про таку комісію в 
листопаді минулого року албанська сторона передала Україні для подальшого 
опрацювання. «Міжурядова комісія з питань торговельно-економічного співробітництва, 
робота над створенням якої триває, має стати гарною основою для початку переговорів про 
створення зони вільної торгівлі між Україною та Албанією», – зазначила Іванна Климпуш-
Цинцадзе під час зустрічі з Державним міністром Албанії у справах діаспори Панделі Майко. 
За словами Віце-прем’єр-міністра, Україна також готова відновити роботу Почесного 
консульства Україні в Тірані. Виведення політичних відносин на новий рівень є спільним 
інтересом обох держав, адже економічна співпраця має значний потенціал до зростання. 
Своєю чергою Панделі Майко наголосив на тому, що інтенсифікація двосторонньої 
співпраці на сьогодні є надзвичайно актуальною, позаяк взаємний товарообіг зростає, 
дедалі більше українців відкривають Албанію як туристичний напрямок. Держміністр 
також наголосив на тому, що Албанія є однією з тих балканських країн, які беззаперечно 
підтримують Україну в протидії російській агресії. Він нагадав, що албанська сторона 
залишається зацікавленою в обміні візитами з Україною на високому та найвищому рівнях. 
Зокрема, 22-23 лютого очікується візит міністра закордонних справ Албанії до України. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром 
Республіки Хорватія 

25.01.2018 
Під час візиту до Давосу для участі у Щорічному засіданні ВЕФ 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром 
Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем. 

Президент України висловив вдячність Прем’єр-міністру Хорватії за послідовну 
підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за активну політичну, 
гуманітарну і експертну допомогу, яку Загреб надає нашій країні на двосторонньому рівні. 
Глава держави подякував Андрею Пленковичу за співавторство Хорватії Резолюції ГА ООН 
«Становище у галузі прав людини в АР Крим та м. Севастополь (Україна)», яка була 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 р. Президент України та Прем’єр-
міністр Хорватії висловили задоволення започаткуванням практичної діяльності робочої 
групи з вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих 
територій. Під час зустрічі було також обговорено перспективи участі України в 
енергетичних проектах, які реалізуються в Хорватії та спрямовані на зміцнення 
енергетичної безпеки Європи. Відзначимо, 16 квітня в Загребі після п’яти з половиною років 
перерви відбудеться засідання спільної Міжурядової українсько-хорватської комісії з 
торговельно-економічного співробітництва. Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. 
Серед успішних прикладів участі хорватського бізнесу в українських проектах Іванна 
Климпуш-Цинцадзе назвала компанію «Crosco», яка у серпні 2017 року підписала з 
українською державною компанією «Укргазвидобування» два контракти загальною сумою 
47 млн. євро на виконання робіт із розвідування покладів нафти у Полтавській області. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 

 
 БАЛТИКА 
 

Володимир Гройсман провів телефонну бесіду  
з Главою Уряду Естонії 

26.01.2018 
Глави урядів, констатуючи високий рівень двосторонньої взаємодії, 

детально обговорили практичні заходи з поглиблення співпраці в 
торговельно-економічній та фінансовій сферах. 

Обговорюючи питання фінансової дисципліни та вдосконалення існуючого порядку 
фінансово-економічних розрахунків між суб’єктами господарювання двох країн, Прем’єр-
міністр України поінформував про зміст ухваленої Кабінетом Міністрів України наприкінці 
грудня 2017 р.  постанови № 1045, якою затверджено Перелік держав, операції з 
резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. 
Глава Уряду наголосив, що метою зазначеного документа є запобігання як розмиванню 
податкової бази, так і виведенню прибутку з-під оподаткування, зокрема так, як це 
передбачено такими профільними міжнародними організаціями як ОЕСР. Прем’єр-міністр 
зазначив, що дія зазначеного Переліку розповсюджується виключно на резидентів України, 
які подають звіт про контрольовані операції до податкових органів України, а ДФС 
відповідно до поданих звітів визначатиме ризиковані операції, що підлягають додатковому 
контролю, за системою виявлення ризиків, як це діє у всьому світі. Зазначений Перелік не є 
переліком офшорних зон. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 СХІДНА ЄВРОПА  
 

Посол Євген Перебийніс зустрівся з Головою Палати 
депутатів Парламенту Чеської Республіки 

18.01.2018 
Посол Євген Перебийніс зустрівся з Головою Палати депутатів 

Парламенту Чеської Республіки Радеком Вондрачеком, привітавши його з 
нещодавнім обранням на посаду. 

Піч час зустрічі Посол поінформував Р.Вондрачека про ситуацію в тимчасово 
окупованому Росією Криму і на Донбасі, триваючу агресію РФ проти України, а також про 
грубе порушення Кремлем міжнародного права та прав людини на окупованих територіях. 
Є.Перебийніс наголосив на важливості продовження міжнародної підтримки України та 
політики санкцій проти Росії та подякував чеському парламенту за чітку позицію щодо 
засудження агресивних дій Росії в Україні та невизнання спроби анексії Криму. 
Є.Перебийніс ознайомив Голову Палати депутатів з ходом реформ в Україні, в т.ч. із 
заходами, спрямованими на поліпшення бізнес-клімату та умов інвестування, 
імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також були обговорені питання 
активізації двостороннього політичного діалогу між Україною і Чехією, зокрема на 
міжпарламентському рівні. Відзначимо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
мав сьогодні телефонну розмову з Міністром закордонних справ Чеської Республіки 
Мартіном Стропніцьким. Міністри закордонних справ України та Чехії говорили про 
поточну ситуацію в Криму та на сході України, питання здійснення реформ в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Чеській Республіці 
 

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво Україна- 
Болгарія демонструє тенденцію до зростання 

26.01.2018 
Посол України в Болгарії Микола Балтажи зустрівся з Міністром 

економіки РБ Емілем Караніколовим. Про це повідомляє Посольство 
України в Республіці Болгарія. 

Співрозмовника було інформовано про успіхи системних реформ  та європейську 
інтеграцію нашої держави, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію, ПВ ЗВТ 
та запровадження безвізового режиму для українських громадян. Відбувся обмін думками 
подальшого зростання торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між 
двома країнами, а також реалізації спільних проектів. Домовлено про проведення у 2018 р. 
чергового засідання Міжурядової українсько-болгарської комісії з питань торговельно-
економічного співробітництва, а також двосторонніх робочих та експертних груп.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія 

 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА  
 

Украина собирается разорвать еще 8  
соглашений с Россией 

22.01.2018 
Украина намерена денонсировать еще 8 соглашений, которые 

связывали ее Россией. Об этом сообщает информационное агентство 
"Интерфакс-Украина", передает служба новостей портала strana.ua 

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, по состоянию на 
конец 2017 года Украина разорвала уже 35 разных документов с РФ: межгосударственные, 
межправительственные. Как сообщала "Страна", Рада отклонила поправку к закону о 
"реинтеграции Донбасса" о разрыве дипотношений с Россией. Также напомним, что 
министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил о том, что 
законодательству Украины не противоречит торговля с Россией. Ранее "Страна" сообщала, 
что в 2017 году торговля Украины с Россией росла быстрее, чем со странами Евросоюза. Так 
импорт российских товаров в Украину за 11 месяцев прошлого года вырос на 38,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $6,3 млрд, тогда как экспорт товаров в 
РФ за указанный период вырос на 11,9% – до $3,06 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 
 

 
 КАВКАЗ 
 

Президент України зустрівся з Головою  
Парламенту Грузії 

19.01.2018 
Сторони наголосили на важливості імплементації, підписаної в ході 

державного візиту Глави держави до Грузії у липні 2017 р., Декларації про 
встановлення стратегічного партнерства між Україною і Грузією. 

Було підкреслено взаємну зацікавленість у поглибленні міжпарламентських зв’язків 
між двома країнами. Зокрема, йшлося про тісну координацію позицій у рамках міжнародних 
парламентських асамблей, передусім в ПАРЄ, та міжнародних організацій. Співрозмовники 
підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн. 
Президент Петро Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання 
можливості для проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які 
зазнали поранень в зоні АТО, а також членів їхніх родин. Глава держави зауважив, що нині 
проводиться робота для удосконалення механізму санкцій проти Росії і грузинська сторона 
може до неї долучитися. «Це допоможе нам привернути більше уваги та стимулювати 
Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за 
Південну Осетію та Абхазію», - зауважив Глава держави.Голова Парламенту Грузії Іраклі 
Кобахідзе відзначив, що грузинська делегація, яка відвідує Україну, дуже репрезентативна: 
«Такий високий рівень демонструє наш особливий інтерес до співпраці між Україною та 
Грузією». «Україна та Грузія демонструють добру динаміку у двосторонній співпраці. І ми 
переконані, що ми маємо широкі перспективи для поглиблення наших взаємин, зокрема 
політичної, економічної співпраці», - підкреслив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-zacikavlena-v-pogliblenni-dialogu-i-rozvitku-torgivli-z-albaniyeyu-ivanna-klimpush-cincadze
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 АЗІЯ 
 ПІВДЕННА АЗІЯ 
 

Розвиток українсько-індійських  
відносин 

16.01.2018 
Посол України в Індії Ігор Поліха 16 січня ц.р. провів зустріч з 

Державним міністром закордонних справ Індії, Співголовою Українсько-
індійської міжурядової комісії М. Дж. Акбаром. 

У ході бесіди обговорено графік ключових двосторонніх заходів між Україною та 
Індією протягом 2018 р. Окрему увагу приділено підготовці та конкретному наповненню 6-
го засідання Міжурядової українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, 
науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву, яке заплановане 
ближчим часом у столиці України. 16 січня ц.р. Посол України в Індії Ігор Поліха провів 
зустріч з Державним міністром закордонних справ Індії, Співголовою Українсько-індійської 
міжурядової комісії М. Дж. Акбаром. У ході бесіди було обговорено графік ключових 
двосторонніх заходів між Україною та Індією протягом 2018 р. Окрему увагу було 
приділено підготовці та конкретному наповненню 6-го засідання Міжурядової українсько-
індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і 
культурному співробітництву, яке заплановане ближчим часом у столиці України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Індія 

 
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 
 

Україна та В'єтнам започаткували міждержавну договірно-правову  
базу у сфері фізичної культури та спорту 

16.01.2018 

Підписано Угоду про співробітництво в сфері фізичної культури і 
спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством 
культури, спорту і туризму Соціалістичної Республіки В'єтнам. 

Від української сторони Угоду підписав Міністр молоді та спорту України Ігор 
Жданов, від в'єтнамської - Надзвичайний та Повноважний Посол Соціалістичної Республіки 
В'єтнам в Україні Нгуєн Ань Туан. Угоду було розроблено з метою активізації українсько-
в’єтнамського співробітництва у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення 
необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-в'єтнамських відносин у 
сфері фізичної культури і спорту шляхом співробітництва державних органів, громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, федерацій з видів спорту обох країн 
тощо. Під час підписання Міністр Ігор Жданов наголосив, що ця Угода стане важливою 
віхою розвитку українсько-в’єтнамських відносин та запросив в’єтнамських спортсменів 
приїжджати в Україну для тренувань на спортивних базах України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] 
 

Форум відродження Великого шовкового  
шляхув Пекіні 

 

 19.01.2018 
Дипломати Посольства України в КНР взяли участь у «Форумі 

відродження Великого шовкового шляху», який у Пекіні був організований 
консалтинговою компанією світового рівня Cushman&Wakefield. 

Керівництво китайського офісу компанії поділилось із присутніми своїм досвідом 
роботи на китайському ринку капіталу в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» (понад 
40 реалізованих проектів в Китаї та за його межами), а також презентували «білу книгу» 
SilkRoadRebirth, в якій підсумовані результати роботи Cushman&Wakefield з Китаєм і 
зроблений аналіз просування ініціативи «Пояс і шлях» у секторі інфраструктурного 
будівництва. На прохання організаторів форуму українські дипломати виступили з 
доповіддю щодо сучасного стану економічного співробітництва України з Китаєм та 
перспектив інвестиційного співробітництва. На даний час Cushman&Wakefield працює з 
проектами в Казахстані та Білорусі, в Україні також ця компанія готова надавати свої 
послуги. Відзначимо, з метою покращення послуг для подорожуючих з Китаю до України 
Посольство України в Китайській Народній Республіці відкрило Візові центри. Дані центри, 
що розташовані у Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу, розпочнуть свою роботу 15 січня 2018 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами china.mfa.gov.ua 
 

Розвиток українсько-корейських  
відносин 

26.01.2018 
Посол України в Республіці Корея Олександр Горін провів зустріч з 

новопризначеним Головою Комітету з міжнародних відносин партії 
«Вільна Корея», депутатом Національної Асамблеї Ю Мін-Бонгом.  

Обговорено ситуацію в Україні та на Корейському півострові, а також поточний стан 
і перспективи розвитку двосторонніх українсько-корейських відносин. Відзначимо, 24 січня 
2018 року Посол України в Республіці Корея О.О.Горін зустрівся з Головою Корейської 
асоціації імпортерів (КОІМА) Мйонг-Джін Шіном. У ході зустрічі обговорено перспективні 
напрями нарощування українського експорту до Республіки Корея, яка є десятим 
найбільшим світовим імпортером. Домовлено активізувати обмін інформацією та діловим 
пропозиціями з КОІМА, розглянути можливість обміну бізнес-делегаціями. Нагадаємо, 15 
січня ц.р. Посол України в Кореї зустрівся з Віце-президентом коопорації “Samsung 
Electronics” Пітером Рі. Посол привітав флагмана корейського бізнесу з рекордними 
прибутками за підсумками 2017 р., а також відзначив соціально відповідальну діяльність 
компанії в Україні, яка включає підтримку значимих проектів у галузі освіти, культури і 
спорту, зокрема спонсорство української Олімпійської збірної. Під час зустрічі обговорено 
переваги інвестування у створення виробничих потужностей на території України.  

 

Читати повністю >>> 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] 
 

Президент України провів зустріч з Прем'єр- 
міністром Держави Ізраїль 

24.01.2018 
Президент України П.Порошенко провів зустріч з Прем'єр-міністром 

Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу в рамках участі у 48-му щорічному 
засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та шляхи 
подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем. Висловлено 
задоволення позитивною динамікою розвитку українсько-ізраїльського політичного 
діалогу на всіх рівнях. Глава держави поновив своє запрошення Беньяміну Нетаньягу 
здійснити офіційний візит до України у зручний час. Петро Порошенко висловив вдячність 
за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року. 
Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічного 
співробітництва між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність 
завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та 
Ізраїлем. Президент України привернув увагу співрозмовника до відзначення в Україні у 
2018 році 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років та зазначив, що в Україні очікують 
визнання дружнім Ізраїлем цієї трагедії актом геноциду українського народу. З огляду на 
відзначення 27 січня в Україні та усьому світі Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, 
Петро Порошенко висловив солідарність з вшануванням пам'яті жертв цієї жахливої 
трагедії. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність розгортання 
миротворчої місії ООН на окупованих територіях. 

 

Читати повністю >>> 
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Борис Тарасюк провів зустріч з членами групи 
турецько-української дружби 

26.01.2018 
Заступник голови Комітету у закордонних справах, керівник 

депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Турецькою 
Республікою Борис Тарасюк провів зустріч з членами Комітету з питань 
національної оборони та членами групи турецько-української дружби Великих 
Національних Зборів Туреччини. 

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо вважливості посилення співпраці 
в економічній та військово-технічній сферах. Особливо було наголошено на перспективі 
збільшення товарообігу між країнами. Окрему увагу було приділено питанню боротьби з 
тероризмом, також обговорено ситуацію в Сирії. Представники Парламенту Туреччини 
зазначили, що вони не посягають на сирійські території, але операція має на меті боротьбу 
з осередками тероризму. Турецька сторона підтвердила свою незмінну позицію у 
відновленні територіальної цілісності, суверенітету нашої держави та невизнання анексії 
Криму. Українська сторона висловила сподівання на подальше поглиблення українсько-
турецьких відносин, чому мають сприяти подібні двосторонні візити, які мають 
відбуватися частіше. У ході зустрічі також обговорили можливість підписання Угоди про 
зону вільної торгівлі між нашими країнами. Нагадаємо, в Комітеті з питань національної 
безпеки і оборони відбулася протокольна зустріч членів Комітету з представниками 
Комітету з питань національної оборони Великих Національних Зборів Туреччини. Під час 
зустрічі зокрема обговорювалися питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки 
і оборони. Зокрема, мова йшла про розширення співпраці в галузі військово-технічного 
співробітництва, співпраці в галузі військово-промислового комплексу між підприємствами 
ВПК Туреччини та України. 

 

Читати повністю >>> 
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 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] 
 

Україна стане учасницею інвестиційного  
форуму в ОАЕ 

16.01.0218 
Відповідальним за підготовку та участь у цьому впливовому заході 

розпорядженням КМДА визначено Департамент економіки та інвестицій. 
Форум відбуватиметься в ОАЕ, в м. Дубай. 

Щорічний форум «Annual Investment Meeting 2018» – це всесвітньо відома 
інвестиційна міжнародна платформа для розвитку зовнішньої торгівлі та залучення 
прямих іноземних інвестицій. Участь у такому заході дасть змогу знайти та залучити 
зарубіжні інвестиції для спорудження в Києві нових об᾽єктів, важливих для його соціально-
економічного розвитку. Восьмим Щорічним інвестиційним форумом в ОАЕ передбачено 
конференції, міжнародну виставку, семінари з підвищення потенціалу, презентації країн, 
супровід. Подія триватиме 9-11 квітня 2018 року у Всесвітньому торговому центрі м. Дубай. 
Передбачена участь 141 країни, понад 1000 експертів і спеціалістів у сфері прямих 
іноземних інвестицій. Запрошено 138 медіа-партнерів із усього світу. Нагадаємо, що 
український ІТ-сектор вперше відвідає Всесвітній форум у Давосі. Український IT-сектор 
представлять в рамках так званого «Українського Дому» в Давосі. Його лейтмотивом стане 
тема «Україна: креативність, інновації, можливості». Триватиме наприкінці січня 2018 року. 

 

Читати повністю >>> 
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Україна розширює експорт своєї 
продукції до Іраку 

20.01.2018 
Новий діловий рік у ТПП України розпочався українсько-іракським 

бізнес-форумом. У рамках заходу Україну відвідала численна делегація 
підприємців-трейдерів із Багдаду й інших регіонів Іраку. 

За його результатами задля перспектив розвитку бізнесу в Україні й Іраку укладено 
низку взаємовигідних торговельних контрактів. Повідомляє Національний промисловий 
портал, з посиланням на прес-службу ТПП України. «Показником успішності таких 
зустрічей завжди є підписані контракти. Наразі існує великий потенціал українсько-
іракського співробітництва в різних галузях. Обом країнам є що запропонувати одна одній»,  
– сказав перший віце-президент ТПП України Михайло Непран. Захід відбувся за підтримки 
представника ТПП України в Іраку Олексія Солоненка. У форумі взяли участь представники 
іракських компаній, які готові закуповувати в Україні продукти харчування (кондитерські 
вироби, халяльну яловичину та м’ясо птиці, дієтичні продукти), сільськогосподарську, 
косметичну та парфумерну продукцію, медикаменти та медичне обладнання, будівельні 
матеріали, деревину та двері, мінеральні добрива, чорні метали, електроніку, жіночий одяг і 
спортивні товари, автомобільні масла та запчастини. «B2B-перемовини показали, що 
Україна має багато цікавих пропозицій для іракських бізнесменів. Розширення відносин із 
Іраком – чудова можливість диверсифікації ринків збуту для України»,  – сказав заступник 
директора дирекції міжнародного співробітництва ТПП України Геннадій Болдир.  
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 АФРИКА 
 

Україна-Західна Африка: активізація  
співробітництва 

 

23.01.2018 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сенегалі та Ліберії 

Олександр Овчаров у ході поїздки до Монровії 22 січня взяв участь у 
церемонії інавгурації нового президента Республіки Ліберія  Джорджа Веа. 

23 січня представник України був прийнятий віце-президентом Республіки Ліберії 
пані Дж. Говард Тейлор - у перший робочий день її перебування на новій посаді. У ході 
обговорення питань стану та перспектив двостороннього співробітництва Посол України 
висловив окрему вдячність дружній Ліберії від імені українського керівництва за 
послідовну підтримку мирних ініціатив Києва в рамках роботи міжнародних організацій. У 
свою чергу, пані Тейлор висловила вдячність українській стороні за теплі привітання 
новообраним президенту та віце-президенту Ліберії, відзначила вагомий внесок 
українських миротворців у справі налагодження миру та стабілізації ситуації в Ліберії, а 
також наголосила на зацікавленості її країни розвивати взаємовигідне співробітництво з 
Україною в економічній, військово-технічній та гуманітарній сферах.  
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Зустріч Посла України з Головою Комітету з питань охорони 
здоров’я Палати представників Держави Лівія 

23.01.2018 
Посол України Микола Нагорний 23 січня 2018 року зустрівся з 

депутатом Палати представників Держави Лівія, Головою Комітету з питань 
охорони здоров’я Насреддіном Габаші. 

Під час бесіди сторони обговорили хід політичного процесу та розвиток безпекової 
ситуації у Лівії. Було підтверджено позицію України щодо територіальної цілісності та 
суверенітету Лівії, необхідності відновлення стабільності у цій країні та забезпечення 
досягнення національної згоди. З огляду на загрози, які супроводжують роботу українських 
медичних фахівців у Лівії, Посол звернувся до лівійської сторони з вимогою посилити 
заходи їхньої безпеки, сприяти в оперативному вирішенні існуючих проблем, зокрема, щодо 
дотримання роботодавцями умов контрактів, забезпечення переказів зароблених коштів в 
Україну. Зі свого боку, Н.Габбаші високо оцінив професіоналізм українських лікарів та 
медсестер, які, незважаючи на складний період політичного та економічного розвитку 
країни продовжують допомагати лівійському народу. Відзначимо, 13 січня у Лівії звільнено 
українського лікаря, який працював за приватним контрактом у м.Себга та був викрадений 
одним з численних збройних угруповань. Звільнення відбулося завдяки домовленостям, 
досягнутим українськими дипломатами під час переговорів з ватажками місцевих племен. 
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Робоча поїздка Посла України  
до Абіджана 

25.01.2018 
В Абіджані (Кот-д’Івуар) відбулась зустріч Посла України Олександра 

Овчарова з Генеральним секретарем МЗС Республіки Кот-д’Івуар Л. Каку 
Адомом, яка пройшла в конструктивній та доброзичливій атмосфері. 

Обговорено стан та перспективи двостороннього співробітництва, насамперед в 
економічній та гуманітарній сферах, та визначили конкретні кроки його активізації 
найближчим часом. Було наголошено на взаємній зацікавленості в продовженні ефективної 
взаємодії в рамках діяльності ООН, насамперед у взаємній підтримці ініціатив, спрямованих 
на забезпечення миру та стабільності в різних регіонах світу. При цьому, Генеральний 
секретар висловив сподівання на ефективність міжнародних зусиль, що мають сприяти 
подоланню конфлікту на території України, яка в найближчому майбутньому стане 
найперспективнішим та надійним партнером Кот-д’Івуару у Східній Європі. 
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Зустріч Посла України з Почесним консулом  
України в Республіці Чад 

25.01.2018 
Посол України Микола Нагорний 25 січня 2018 року зустрівся з 

Почесним консулом України у Республіці Чад Абакером Муссою. Про це 
повідомляє Посольство України в Туніській Республіці. 

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації українсько-чадійського 
співробітництва у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також 
питання розвитку договірно-правової бази відносин між двома державами. Відповідно до 
домовленості, досягнутої на підставі положень Віденської конвенції про консульські 
зносини від 24 квітня 1963 р. між МЗС України i Міністерством закордонних справ, 
африканської інтеграції та міжнародного співробітництва Республіки Чад щодо 
призначення Почесного консула, Микола Нагорний та Абакер Мусса підписали Угоду про 
функції та обов’язки Почесного консула України у Республіці Чад. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Тунісі 
 

Посол України в Нігерії провів прес-конференцію для  
представників провідних ЗМІ Нігерії 

26.01.2018 
Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів прес-

конференцію для представників провідних ЗМІ Нігерії. Про це повідомляє 
Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія. 

У ході прес-конференції Посол ознайомив представників мас-медіа з ініціативою 
Президента України щодо створення Міжнародної платформи «Друзі де-окупації Криму», а 
також закликав посилити тиск на РФ з метою припинення агресії проти України. 
Відзначимо, 25 січня в Посольстві України в Нігерії пройшло засідання Міжнародної групи 
’’Друзі де-окупації Криму’’ приурочене до четвертої річниці тимчасової окупації Криму. 
Учасники заходу, у якому взяли участь представники посольств країн-ключових партнерів 
України, провідних ЗМІ, експерти країни акредитації, обговорили шляхи посилення 
міжнародного дипломатичного тиску на Росію з метою припинення агресії проти України. 
Нагадаємо, 24 січня Посол України в Нігерії провів зустріч з Генеральним директором 
Національно агентства з регулювання та контролю продуктів харчування та лікарських 
засобів Нігерії. У ході зустрічі обговорювалися питання сертифікації товарів українських 
виробників, а також підготовка візиту в Нігерію торгової місії України. Також, 24 січня  
Посол України в Нігерії провів зустріч з Президентом ТПП м. Абуджа. Обговорювалися 
питання розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Раніше, 
19 січня Посол України в Нігерії провів зустріч з Міністром науки та технологій Нігерії. У 
ході зустрічі обговорювалися питання розширення двостороннього співробітництва у 
науково-технічній сфері, а також підготовка візиту в Нігерію торгової місії України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нігерії 
 

 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України зустрівся з керівниками міста  
Колонія-дель-Сакраменто 

 09.01.2018 
Посол України в Аргентині та в Східній Республіці Уругвай Юрій 

Дюдін відвідав уругвайське місто Колонія-дель-Сакраменто, історичний 
центр якого внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Під час зустрічі Посла Ю.Дюдіна з в.о.мера міста Н.Гардіолем та керівником 
управління туризму місцевого муніципалітету А.Собреро були обговорені питання 
налагодження двостороннього співробітництва, зокрема в туристичній сфері, а також у 
галузі сільського господарства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами argentina.mfa.gov.ua 
 

Посол України взяв участь у церемонії щорічного  
привітання Президента Коста-Рики 

19.01.2018 
Посол України в Мексиці за сумісництвом в Коста-Риці Руслан Спірін 

взяв участь у церемонії щорічного привітання Президента Республіки 
Коста-Ріки Луїса Гільєрмо Соліса Ривери послам, акредитованим в цій країні. 

Під час заходу Посол мав зустрічі з Президентом Коста-Ріки, а також Міністром 
закордонних справ і культу Мануелем Гонсалесом Сансом, начальником Управління 
зовнішньої політики Міністерства закордонних справ Крістьяном Гільєрметом 
Фернандесом, у ході яких наголосив на важливості та перспективах розвитку відносин і 
співробітництва між двома країнами, поінформував про поточну ситуацію в Україні, 
зокрема, російську агресію проти української держави, та, підкресливши ефективність і 
важливість міжнародної консолідованої підтримки України, подякував Коста-Риці за 
постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Під час візиту 
до Коста-Ріка Руслан Спірін також провів зустріч з колишнім президентом Коста-Ріки, 
лауреатом Нобелівської премії миру 1987 року Оскаром Аріасом Санчесом та взяв участь у 
організованому Асоціацією дипломатів Коста-Рики робочому обіді за присутності 
колишнього Президента країни Хосе Марії Фігереса Ольсен та Почесного консула України в 
Коста-Риці Орландо Герреро Варгаса. Серед тем, що обговорювалися в ході цих заходів, слід, 
насамперед, відзначити внесок обох країн у боротьбу за мир у всьому світі, передусім в 
питаннях ядерного роззброєння та нерозповсюдження. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах 
 

Міжвідомча комісія обговорила питання відновлення 
українсько-мексиканського діалогу 

26.01.2018 
Під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка 26 

січня відбулося засідання української частини спільної Українсько-
мексиканської міжурядової комісії. 

Учасники засідання обмінялися думками щодо стану і перспектив розвитку 
українсько-мексиканської співпраці та обговорили питання інтенсифікації двосторонніх 
відносин. Павло Розенко наголосив, що основною метою української частини спільної 
Українсько-мексиканської міжурядової комісії є активізація, насамперед, економічної 
співпраці та співробітництва у гуманітарній сфері. Віце-прем’єр-міністр нагадав, що на 
опрацюванні в органах державної влади зараз знаходиться 20 двосторонніх проектів угод. 
«Серед них такі важливі проекти угод, які стосуються сприяння та взаємного захисту 
інвестицій, взаємного визнання документів про вищу освіту, з питань регуляторної 
політики, морського торговельного судноплавства тощо. І наше завдання – відновити 
українсько-мексиканський діалог», - сказав Павло Розенко. Відзначимо, 12 січня 2018 р. 
Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь в організованому МЗС Мексики, 
Комісією у закордонних справах з питань міжнародних організацій Сенату Мексики, 
Мексиканською радою у міжнародних справах та Мексиканською асоціацією міжнародних 
досліджень форумі «Пріоритети Мексики у міжнародному порядку денному на 2018 рік», 
що відбувся в Сенаті Мексики. Під час заходу Посол мав зустрічі з головою Сенату 
Е.Х.Кордеро Арройо, головою Комісії Сенату у закордонних справах з питань міжнародних 
організацій Л.А.Рохас Ернандес та Заступником міністра закордонних справ з 
багатосторонніх питань та прав людини М.Руісом Кабанясом, у ході яких відзначив 
перспективність розвитку відносин та співробітництва між двома країнами, поінформував 
про поточну ситуацію в Україні, агресію РФ проти нашої держави та подякував за 
підтримку мексиканською стороною суверенітету і територіальної цілісності України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА) 
 КАНАДА 
 

Україна вдячна Канаді за рішення про продовження  
місії UNIFIER до 2019 р. 

18.01.2018 
Україна вдячна Канаді за рішення про продовження Операції UNIFIER 

на наступний рік, що дозволить продовжити професійну підготовку 
українських військовослужбовців. 

«Ми особливо цінуємо рішення Канади продовжити мандат військової місії UNIFIER 
до 2019 року. Це не лише символ, не лише знак підтримки, але й реальний вагомий внесок у 
професійну підготовку українських військових», - сказав Президент України, Верховний 
Головнокомандуючий Збройних Сил України Петро Порошенко під час спільного 
відвідання з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт Яворівського полігону, що на 
Львівщині. Він також зазначив, що наша держава і влада вдячна тим військовим Канади, які 
за час своєї роботи ділилися і продовжують ділитися досвідом з українськими військовими, 
адже тренування з канадськими інструкторами пройшли понад 5 тисяч військових ЗСУ, 
констатував Президент, зокрема підготовлено понад 160 снайперів, а 120 воїнів пройшли 
навчання з тактичної медицини. «Завдяки практичній допомозі наших канадських 
партнерів ми продовжуємо розвивати і модернізувати потенціал Збройних Сил України. 
Військові інструктори з канадського королівського полку готуються розпочати новий етап 
підготовки ще одного бойового підрозділу ЗСУ. Впевнений у високих результатах цієї 
майбутньої роботи»,- наголосив Петро Порошенко і ще раз подякував за системний вишкіл 
наших воїнів. Також, Президент України відзначив багато досягнень у двосторонній 
українсько-канадській співпраці за минулий рік. «Можу сказати, що минулого року у наших 
відносинах з Канадою було багато досягнень», - сказав Петро Порошенко під час спільного 
брифінгу з Генерал-губернатором Канади за підсумками зустрічі. Петро Порошенко нагадав 
про вступ в дію  Угоди про вільну торгівлю, яка значно прискорює і створює кращі умови 
для розвитку торгівлі та інвестицій. «Ми вже маємо конкретний результат, бо наш 
двосторонній товарообіг зріс на 60%. Це яскраве свідчення пожвавлення ситуації в 
українській економіці. І це є свідченням того, що Угода про вільну торгівлю, яку ми 
готували, – це саме те, чого чекає бізнес України і бізнес Канади», - підкреслив він. …  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 

 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62583-ukrajina-zahidna-afrika-aktivizacija-spivrobitnictva
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62356-zvilynennya-gromadyanina-ukrajini-v-liviji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62573-zustrich-posla-ukrajini-z-golovoju-komitetu-z-pitany-ohoroni-zdorovja-palati-predstavnikiv-derzhavi-livija
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62631-robocha-pojizdka-posla-ukrajini-do-abidzhana
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62622-zustrich-posla-ukrajini-z-pochesnim-konsulom-ukrajini-v-respublici-chad
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62639-v-posolystvi-ukrajini-v-nigeriji-projshlo-zasidannyamizhnarodnoji-grupi-druzi-de-okupaciji-krimu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62610-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-z-kerivnikom-nacionalyno-agentstva-z-regulyuvannya-ta-kontrolyu-produktiv-kharchuvannya-ta-likarsykih-zasobiv-nigeriji-mkhadejeje
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62592-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-z-prezidentom-tpp-m-abudzha-pakajode
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62510-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-z-ministrom-nauki-ta-tehnologij-nigeriji-ogbonajja-onu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62645-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-proviv-pres-konferenciju-dlya-predstavnikiv-providnih-zmi-nigeriji
http://argentina.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/62306-posol-ukrajini-zustrivsya-z-kerivnikami-mista-kolonija-dely-sakramento-urugvaj
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62475-posol-ukrajini-vzyav-uchasty-u-ceremoniji-novorichnogo-privitannya-prezidentakosta-riki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/62353-uchasty-posla-ukrajini-u-forumiprioriteti-meksiki-u-mizhnarodnomu-poryadku-dennomu-na-2018-rik
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 США 
 

Посол Валерій Чалий зустрівся з Українсько- 
американською діловою радою 

 

18.01.2018 
Посол України в США зустрівся з представниками провідних компаній 

США аерокосмічної галузі, сільського господарства, енергетики, ІТ та 
високих технологій – членів Українсько-американської ділової ради. 

Посол поінформував учасників зустрічі щодо прогресу з імплементації реформ в 
Україні, а також щодо наступних кроків Уряду у напрямку подальшого покращення 
ділового клімату в нашій державі. Зокрема, Валерій Чалий наголосив на готовності України 
продовжувати впровадження економічних реформ, включаючи подальшу дерегуляцію, 
лібералізацію валютного регулювання, вдосконалення системи державних закупівель, а 
також створення Вищого антикорупційного суду. Особливу увагу Посол приділив новим 
інвестиційним можливостям, що відкриваються з ухваленням сьогодні Верховною Радою 
закону про приватизацію. Як відзначив Валерій Чалий, зростаюча українська економіка 
створює додатковий поштовх для ділової співпраці зі Сполученими Штатами, 
започаткування нових проектів та розширення існуючої взаємодії. Учасники зустрічі 
погодилися щодо значних перспектив подальшої україно-американської співпраці у 2018 
році та обговорили певні ініціативи, що будуть реалізовані протягом поточного року. 
Представники американського бізнесу відзначили, що бачать Україну як перспективний 
ринок та розраховують розширювати свої ділові операцій в нашій державі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

Україна та США домовились про спільну координацію дій   
в безпекових питаннях 

26.01.2018 
Президент України обговорив із Державним секретарем США Рексом 

Тіллерсоном питання координації дій двох країн у безпекових питаннях. 
Про це Петро Порошенко повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі. 

«Ми також домовились про спільну координацію дій  у безпекових питаннях», - 
повідомив Петро Порошенко. «Я подякував Держсекретареві США за дзвінок, коли було 
підтверджено надання Україні оборонної зброї.  Ми вже бачимо сьогодні нові можливості 
для співпраці у оборонній сфері і домовились про певні етапи цього співробітництва», - 
також зазначив Глава держави. Президент також подякував Держсекретареві США за 
санкції, які запроваджуються американськими партнерами проти російських резидентів. 
«Впевнений в тому, що ця політика є ефективною. Для нас  дуже важливо мати цей 
механізм впливу для того, щоб повернути Росію  за стіл переговорів і забезпечити 
деокупацію Донбасу і звільнення Криму», - відзначив Президент. Глава держави також 
окремо відзначив важливість узгодження позицій у питанні запровадження миротворчої 
місії на Донбасі. «Дуже важливо, щоб ми запланували та узгодили можливий проект 
резолюції про миротворців на Донбасі з ключовими характеристиками, які має містити ця 
резолюція. Ми отримали повну підтримку США, наших інших партнерів по Раді безпеки 
ООН», - зазначив він. Петро Порошенко зауважив, що ці питання також обговорювались під 
час його переговорів із голландськими, польськими колегами на форумі в Давосі. «На моє 
глибоке переконання, в якості першого кроку, дуже важливо якщо це буде стандартна 
миротворча місія Ради безпеки ООН і я не втрачаю оптимізму щодо того, що це  може 
відбутись у 2018 році», - сказав Президент. Відзначимо, Україна та США домовились 
відновити роботу Комісії стратегічного партнерства. Раніше, Президент України Петро 
Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником Президента США по Україні Куртом 
Волкером. Було висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у 
виконанні Росією безпекових положень Мінських домовленостей. Абсолютними 
пріоритетами є консолідація режиму сталого та всеохоплюючого припинення вогню і 
виведення з України російських окупаційних військ. Наголошувалося, що Москва має 
нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на 
розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою 
ділянкою українсько-російського державного кордону. Петро Порошенко та Курт Волкер 
відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року та важливість 
завершення цього процесу. Було привернуто увагу до ухвалення Закону України про 
реінтеграцію окупованих територій як елементу спільної стратегії з відновлення 
суверенітету і територіальної цілісності України. Сторони наголосили на пріоритетності 
мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі. 
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В КИУ рассказали, сколько «законодательного спама» 
 произвели депутаты 

 

15.01.2018 
Депутаты Верховной Рады VIII созыва являются лидерами в Европе по 

количеству зарегистрированных законопроектов, однако только 12 
процентов законопроектов становятся законами. 

Большинство поданных нардепами проектов закона не проходят проверки 
экспертов Верховной Рады и Минфина. Об этом сообщает «Слово и Дело» ссылаясь на 
пресс-службу Комитета избирателей Украины. Так, украинские нардепы регистрируют в 
среднем 1,8 тыс. законопроектов в год. Для сравнения, в Норвегии инициируют в среднем 5 
законопроектов в год, в Швейцарии - 6, в Греции - 13, в Австрии - 46, в Великобритании - 66, 
в Исландии - 71, в Дании - 74, в Португалии - 115, в Бельгии - 227, в Финляндии - 257, во 
Франции - 337, в Италии - 644. Таким образом, депутаты Верховной Рады инициируют в 
300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз 
больше, чем в Греции, в 39 раз больше, чем в Австрии, в 25 раз больше, чем в 
Великобритании, Исландии и Дании , в 15 раз больше, чем в Португалии, в 8 раз больше, 
чем в Бельгии и Финляндии, в 5 раз больше, чем во Франции и в три раза больше, чем в 
Италии. «Большинство представленных законопроектов - это так называемый 
низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект закона получает 
негативные выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, каждый 
третий - министерства финансов. Народные депутаты фактически действуют по 
олимпийскому принципу, согласно которому главное не победа, а участие. Ведь законами 
становятся лишь 12% поданных законопроектов», - заявил на пресс-конференции 
«Верховная Рада: итоги 2017 года» глава КИУ Алексей Кошель. Так, украинские нардепы 
регистрируют в среднем 1,8 тыс. законопроектов в год. Для сравнения, в Норвегии 
инициируют в среднем 5 законопроектов в год, в Швейцарии - 6, в Греции - 13, в Австрии - 
46, в Великобритании - 66, в Исландии - 71, в Дании - 74, в Португалии - 115, в Бельгии - 227, 
в Финляндии - 257, во Франции - 337, в Италии - 644. Таким образом, депутаты Верховной 
Рады инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и 
Швейцарии, в 140 раз больше, чем в Греции, в 39 раз больше, чем в Австрии, в 25 раз 
больше, чем в Великобритании, Исландии и Дании , в 15 раз больше, чем в Португалии, в 8 
раз больше, чем в Бельгии и Финляндии, в 5 раз больше, чем во Франции и в три раза 
больше, чем в Италии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам slovoidilo.ua 
 

 

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

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

 

 

 
 ФОКУС 

 

 
Девять финансово-промышленных групп, заплатили 

 больше налогов в 2017 г. 
25.01.2018 

Офис крупных налогоплательщиков ГФС опубликовал которые 
финансово-промышленные группы принесли наибольшие поступления 
налоговых платежей в сводный бюджет по Украине за 12 месяцев 2017 г. 

Наибольшие поступления налоговых платежей в сводный бюджет по Украине за 12 
месяцев 2017 года уплачено такими объединениями: SСM- в целом группа оплатила 
36,1млрд грн, что на 8,5 млрд грн, или на 31,1% больше аналогичного периода прошлого 
года (27,5 млрд грн). Удельный вес поступлений объединения в общих поступлений всех 
плательщиков Офиса ВПП составляет 10,2% .в т.ч. следует выделить следующие 
подгруппы: SKM / ДТЕК - 18,0млрд грн, что на 1,6 млрд грн, или на 10,0% больше 
аналогичного периода прошлого года (16,4 млрд грн). Группа «ДТЭК» обеспечивает 5,1% 
поступлений сводного бюджета в общих поступлений Офиса ВПП. SKM / Метинвест - 
13,8млрд грн, что на 7,1 млрд грн, или на 102,8% больше аналогичного периода (6,8 млрд 
грн). «Метинвест» обеспечивает 3,9% поступлений сводного бюджета в общих поступлений 
всех плательщиков Офиса ВПП. Приват-12,4 млрд грн, что на 4,3 млрд грн, или на 53,4% 
больше аналогичного периода прошлого года (8,1 млрд грн). «Приват» обеспечивает 3,5% 
поступлений сводного бюджета в общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП. НАЭК 
"Энергоатом" - 8,7млрд грн, что на 3,1 млрд грн, или на 52,8% больше аналогичного 
периода прошлого года (5,7 млрд грн). «НАЭК" Энергоатом "» обеспечивает 2,5% 
поступлений сводного бюджета в общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП. 
УКРЗАЛИЗНЫЦЯ - 6,9млрд грн, что на 8,5 млнгрн, или на 0,1% больше аналогичного 
периода прошлого года (6,9 млрд грн). «Укрзализныця» обеспечивает 2,0% поступлений 
сводного бюджета в общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП. АТБ-Маркет - 
4,8млрд грн, что на 698,9 млнгрн, или на 17,0% больше аналогичного периода прошлого 
года (4,1 млрд грн). «АТБ-Маркет» обеспечивает 1,4% поступлений сводного бюджета в 
общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП. EastOne (Интерпайп) - 2,9млрд грн, 
что на 821,3 млнгрн, или на 38,1% больше аналогичного периода прошлого года (2,2 млрд 
грн). «EastOne» обеспечивает 0,8% поступлений сводного бюджета в общих поступлений 
всех плательщиков Офиса ВПП. Группа DF - 2,4млрд грн, что на 727,2 млнгрн, или на 23,2% 
меншеаналогичного периода прошлого года (3,1 млрд грн). «Group DF» обеспечивает 0,7% 
поступлений сводного бюджета в общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП. 
Напомним, Офис крупных налогоплательщиков ГФС Украины обнародовал ТОП-100 
налогоплательщиков за 2017 г. Анализ проведен по отраслевому принципу - 
перерабатывающая промышленность, добывающая отрасль, электроэнергетика, оптовая и 
розничная торговля, транспортная отрасль и другие отрасли. Лидерами по уплате налогов 
указанных отраслей является "Укргаздобыча" (50,4 млрд грн), "Табачная компания 
"Прилуки" (14,1 млрд грн), "Филип Моррис Украина" (13,5 млрд грн), "Нефтегаз Украины" 
(11,5 млрд грн), "Укрнефть" (10,4 млрд грн), "Джей Ти Интернешнл Украина" (9,5 млрд грн), 
"Укртатнафта" (8,7 млрд грн), "Энергоатом" (8,7 млрд грн), "Укртрансгаз" (7,8 млрд грн), 
"Империал Тобакко Продакшн Украина" (7,5 млрд грн). Отмечается, что 100 крупнейших 
налогоплательщиков увеличили отчисления в госбюджет в 2017 г. на 21,6% до 258,3 мрлд 
грн по сравнению с 2016 г. Из добывающей сферы крупнейшими стали: Северный горно-
обогатительный комбинат (ГОК), Южный ГОК и Центральный ГОК. Из энергетики: 
"Энергоатом", "ДТЭК Востокэнерго" и "Центрэнерго". Транспортная сфера: "Новая почта", 
"Лемтранс" и "Укрзализныця". Производство алкоголя: "Национальная водочная 
компания", "Украинская дистрибуционная компания". Металлургия: "АрселорМиттал 
Кривой Рог", "Запорожсталь" и Никопольский завод ферросплавов. Машиностроение: 
"Турбоатом" и "Мотор Сич". Банки: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-
банк(Украина), Укрсоцбанк, Ощадбанк. Связь: "Киевстар", "МТС Украина", "Укртелеком". 
Агропредприятия: "Винницкая птицефабрика" и "Мироновская птицефабрика". Также в 
список попали: "Макдональдз Юкрейн ЛТД", ООО "Гугл", Футбольный клуб "Шахтер", 
"Фармак", "Нефтегаз Украины". Как сообщалось, ГФС сократила реестр крупных 
налогоплательщиков на 2018 год на 1 230 предприятий до 1 364 предприятий. 
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НБУ улучшил прогноз роста ВВП  
в 2018 с 3,2% до 3,4% 

25.01.2018 
Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП в 2018 с 3,2% до 

3,4%. Об этом свидетельствуют пересмотренные макроэкономические 
показатели, передают Українські Новини. 

В этом году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%) , а в 
следующем до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%). Прогноз на 2020 остался неизменным - 
2,9%. "Основным драйвером роста экономики станет частное потребление за счет 
сохранения все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также других доходов 
населения в том числе пенсий. Кроме того этому будет способствовать смягчение 
фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность 
предприятий", - говорится в сообщении. По мнению Нацбанка, в 2019-2020 рост реального 
ВВП замедлится до 2,9% поскольку эффект от фискального смягчения будет исчерпан. 
Кроме того, медленный прогресс в структурных реформах будет сдерживать повышение 
долгосрочного потенциала экономики. Номинальный ВВП в этом году ожидается 3 394 
млрд гривен, в 2019 3779 млрд грн, в 2020 -4 117 млрд грн. Также прогнозируется 
возобновление кредитования, которое будет медленным, в первую очередь, отражая 
высокие риски институциональной среды, в частности низкий уровень защиты 
кредиторов. Роль экспорта в экономическом росте постепенно усилится за счёт 
благоприятных условий торговли и расширению доступа на внешние рынки. В то же время 
повышение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса будет дальше 
приводить к росту импорта. В результате дефицит текущего счета сохранится на уровне 3% 
от ВВП в 2018-2020 В 2018 - 3,5%, в 2019 - 4,2%, в 2020 - 4,7%. … 
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У Давосі знайшли альтернативу 
показнику 

26.01.2018 
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповіли про 

альтернативну систему оцінки економічного розвитку країн - сучасному 
аналогу валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Систему оцінки назвали індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index). 
За задумом ВЕФ, він має "інформувати суспільство і допомагати сталому та інклюзивному 
економічному розвитку". Цей показник враховує не лише ВВП, а ще 11 параметрів, щоб 
більш повно відображати реальний стан справ в країні. Всього в індексі 12 показників, які 
розділені на три групи: Зростання і розвиток: ВВП на душу населення, ВВП на одного 
працівника, очікувана тривалість життя, зайнятість населення. Інклюзивність: коефіцієнт 
розшарування суспільства за доходами, рівень бідності, коефіцієнт розшарування 
суспільства за розподілом багатства, медіанний дохід. Наступність поколінь і стійкість 
розвитку: скориговані чисті заощадження, парникова інтенсивність ВВП, державний борг, 
коефіцієнт демографічного навантаження. З усіх цих показників складаються спочатку 
групові індекси, а потім виходить підсумковий - їх середнє арифметичне. За підрахунками 
ВВП і індексу інклюзивного розвитку - в лідерах залишається Норвегія, Люксембург і 
Швейцарія. Але, наприклад, Ісландія, яка за ВВП лише 12-а, вирвалася на друге місце по 
інклюзивності. Є несподівані лідери й серед країн, що розвиваються. Азербайджан виявився 
на третьому місці. Перші рядки в обох випадках залишилися за європейськими країнами: 
Литва, Угорщина та Латвія. Відмінності також є у США. Америка перебуває на 23-му місці з 
30 по інклюзивності серед розвинених країн. Такий результат пояснюється короткою 
тривалістю життя, високою бідністю, дуже високим ступенем нерівності та розміром 
держборгу. Зазначається, що новий індекс потрібен, щоб показати, як оманливо може 
виглядати успіх, вимірюваний тільки за виробничою потужністю держави. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами expres.ua 
 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
Общий долг Украины перед МВФ 

 составляет более 12 млрд 

23.01.2018 
Как сообщается в презентации “Управление международными 

резервами Украины” Нацбанка, долг Украины перед Международным 
валютным фондом составляет $12,1 млрд. 

Согласно данным, обязательства Нацбанка перед Международным валютным 
фондом составляют $7,2 млрд, а обязательства Министерства финансов перед Фондом - 
$4,9 млрд. Общий объем международных резервов НБУ составляет $18,8 млрд, тогда как 
чистые резервы (без обязательств перед МВФ) - $6,7 млрд. Общая валютная позиция 
Нацбанка (активы НБУ в инвалюте минус пассивы) - $9,7 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ibc.ua 
 

Госдолг Украины за месяц вырос 
 на $40 млн 

23.01.2018 
Прямой и гарантированный государственный долг Украины в ноябре 

2017 г. увеличился до $76,33 млрд. Таковы данные Министерства финансов, 
передает "ДС" со ссылкой на "Украинские новости". 

Совокупный госдолг на конец ноября составил 2 062 млрд гривен, или $76,33 млрд 
против 2 046,78 млрд грн, или $76,29 млрд месяцем ранее. Общий размер прямого госдолга 
по состоянию на 30 ноября составил 1 756,10 млрд грн ($65,01 млрд) против 1 738,73 млрд 
грн, или $64,81 млрд долларов месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц 
сократился на $40 млн долларов до $38,48 млрд долларов, тогда как прямой внутренний 
долг вырос на 11,28 млрд грн до 716,59 млрд грн ($26,53 млрд). Гарантированный 
государством долг на 30 ноября составил 305,90 млрд грн, или $11,32 млрд долларов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

Украина может выйти на международные рынки  
капитала в I полугодии 2018 г. 

23.01.2018 

Украина может в очередной раз выйти на международные рынки 
капитала в I полугодии 2018 г., разместив евробонды. Об этом в кулуарах 
суда в Лондоне Reuters рассказал министр финансов Украины. 

Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять 
потребности. Всякий раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы 
должны использовать рынок...У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас», - заявил 
Данилюк. Он также отметил, что возможность размещения евробондов может появиться до 
конца июня. Комментируя замечания МВФ к законопроекту об антикоррупционном суде, 
Данилюк отметил, что в документ могут включить некоторые из предложений фонда. «Мы 
всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ, особенно в вопросах, где у 
Украины меньше опыта», - добавил министр. Напомним, ранее сообщалось, что Украина 
намерена в 2018 г. выпустить евробонды на $2 млрд. В то же время, в Минфине заверяют, 
что объем эмиссии евробондов может быть скорректирован в зависимости от получения 
макрофинансовой помощи от Евросоюза. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

За три роки Україна має сплатити понад  
$16 млрд зовнішнього боргу 

25.01.2018 
У  поточному році Національний банк очікує надходження близько 2 

млрд дол. США від МВФ, а також отримання урядом кредитів від ЄС та 
Світового банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ. 

Зазначається, що це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 20,5 млрд дол. 
США (або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 р. Але основним ризиком 
для реалізації зазначеного прогнозного сценарію Національний банк вважає відсутність 
прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової 
стабільності та подальшої співпраці з МВФ. «У разі дострокового припинення програми з 
МВФ це може загрожувати погіршенням умов доступу на міжнародні фінансові ринки, що 
може призвести до посилення девальваційних та інфляційних очікувань, а також до 
зростання ймовірності проблем із обслуговуванням зовнішніх державних зобов’язань у 
найближчі роки», - йдеться у повідомленні НБУ. Нацбанк інформує, що у 2018-2020 рр. уряд 
та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд дол. США. «Тому, на думку 
Національного банку, для збереження макрофінансової стабільності України критично 
важливим є продовження співпраці з МВФ в рамках на лише поточної, а й нової програми», - 
підкреслюють у НБУ. Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло 
рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 р. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 

Суд Англии отложил решение по делу  
"долга Януковича" на $3 млрд 

26.01.2018 
Апелляционный суд Англии отложил вынесения окончательного 

решения по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

Суд рассматривал апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона о 
взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд в течение пяти дней. "После 
завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок", - 
отметили в Минфине. При этом ранее сообщалось, что решение может быть принято в 
июне-июле текущего года. Кроме того, заместитель министра финансов России Сергей 
Сторчак заявил, что РФ и Украина могут достигнуть компромисса по сумме долга. 
Сообщалось, что этот долг может выкупить у России другое государство. Напомним, речь 
идет о государственном долге Украины перед России, которая 20 декабря 2013 года 
выкупила облигации правительства Украины на сумму $3 млрд долларов, долг по которым 
и стал впоследствии известным как "долг Януковича". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Президент: Нинішня співпраця з МВФ є найефективнішою  
за всі попередні роки 

26.01.2018 
Президент Петро Порошенко заявляє, що чинна влада досягла 

найкращих результатів у співпраці з Міжнародним валютним фондом за всю 
історію відносин України з цією організацією. 

«До цього в нас був лише один транш від МВФ і потім Україна перестала виконувати 
обіцянки. Зараз в нас вже чотири транша, три меморандуми, які були повністю виконані. 
Ми отримали 8,7 млрд доларів у найскладніший час в нашій історії. І ми це робимо під час 
російської окупації, незаконної анексії Криму, що вплинуло на рівень життя в моїй країні», - 
сказав Глава держави під час дискусії на інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: 
новий порядок денний для континенту?», яка відбулась в рамках 48-го щорічного засідання 
Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Петро Порошенко також акцентував увагу на 
тому, що за останні півроку в Україні були запроваджені найскладніші реформи – пенсійна, 
медична, децентралізація, які мають дуже сильний антикорупційний компонент. Також 
відбулась реформа освіти, завершилась судова реформа, запустили дуже важливий Закон 
про приватизацію, яким запроваджується механізм за аналогією з британським 
законодавством для інвесторів, які хочуть цього, з абсолютно прозорою процедурою. Крім 
того, Закон про державні закупівлі, що також має дуже сильний антикорупційний 
компонент. Президент також висловив думку, що успіху в імплементації реформ сприяло 
виконання 144-х пунктів Плану візової лібералізації України з країнами Євросоюзу. 
Відзначимо, в рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму 
в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Директором-розпорядником 
МВФ Крістін Лагард. «Для нас дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ зараз, у 2018 
році. Оскільки це не лише довіра міжнародних фінансових організацій, пов’язаних з 
макрофінансовою допомогою від ЄС, співпрацею зі Світовим Банком, а й довіра інвесторів», 
- підкреслив Президент за підсумками переговорів з Директором-розпорядником МВФ. «Я 
дуже вдячний нашим партнерам з МВФ за дуже потужний сигнал на підтримку України», - 
зазначив Глава держави. Петро Порошенко також подякував Крістін Лагард за дуже 
ефективну співпрацю протягом минулого року. «Я дуже задоволений останнім півріччям, 
коли ми запровадили багато реформ. І сьогодні ми домовились продовжити ефективну 
співпрацю в різних сферах та виконати все, про що ми домовились сьогодні і в минулому. Я 
дякую за дуже сильну та ефективну співпрацю», - підкреслив Петро Порошенко. В свою 
чергу, Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначила: «Я дуже задоволена 
продуктивними переговорами з Президентом Порошенком та членами його команди». Вона 
підкреслила, що це дійсно дало можливість оцінити всі заходи, які вже були вжиті. Крістін 
Лагард зазначила: «Сподіваюсь, що й інші заходи, імплементацію та планування яких ми 
обговорювали, і над якими ми продовжимо працювати разом, приведуть нас до завершення 
розгляду, який ще триває». 
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 
 

Падение прямых инвестиций: Украина  
в мировом тренде? 

25.01.2018 
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) 22 января 

выпустила отчет о состоянии глобальных прямых иностранных инвестиций 
за 2017 год. Об этом пишет портал delo.ua 

Отчет показал значительное падение в 17%, причем меньше стали вкладывать как в 
самые богатые страны, так и в переходные экономики. Прямые иностранные инвестиции в 
развитых странах упали на 27%, вернувшись на уровень 2014 года. Основное падение 
произошло за счет США и Великобритании, где после удачной динамики 2015 года 
произошел сильный откат. Главными причинами падения ПИИ в развитых экономиках 
стали существенное уменьшение сделок объединения и поглощения (M&A), а также 
волнения по поводу экономической ситуации. Несмотря на позитивные и уверенные 
прогнозы по экономическим показателям, инвестиции тормозят политическая 
турбулентность и риски связанные с нестабильностью. Очень важным раздражителем для 
инвестиций стал и тренд возвращения протекционизма, значительно затрудняющий 
сложные транснациональные цепочки. При этом в 19 из 32 европейских экономик 
наблюдается рост темпов ПИИ. Среди них преимущественно малые страны "новой Европы", 
но в плюсе также оказались Германия и Франция. Против общего тренда развитых 
экономик пошла и Австралия, привлекшая на 11% больше ПИИ за 2017 год. Согласно 
отчету, переходные экономики разделились по достаточно четкому региональному 
принципу: страны СНГ (и Грузия) пережили сильное падение, тогда как в страны юго-
восточной Европы инвестиции увеличились. Общий итог всей группы стран — падение на 
17% за счет большего веса крупных стран СНГ в общих результатах региона. Среди 
развитых стран в списке самых привлекательных для прямых инвестиций остались 
европейские Нидерланды и Ирландия, а также Австралия. В список ворвалась и Франция, 
тогда как ранее занимавшая третье место Британия безнадежно вылетела из десятки. Не 
обошло падение ПИИ и Украину — за 2017 год этот показатель упал на четверть. После 
существенного роста в 2016 году страна таки разделила участь общемирового тренда 
уменьшения иностранных инвестиций. Падение сопоставимо с аналогичными потерями в 
пребывающей под санкциями России (на 17%, до $31 млрд), а также в Грузии (в последней 
ПИИ упали на 20%) и может иметь ту же природу. Ориентированность на сырьевую 
экономику не особенно привлекает инвесторов в период низких цен на энергоносители и 
ископаемые, а политическая нестабильность не добавляет стимулов рисковать. При этом 
рядом существуют страны с большими перспективами и меньшими рисками — а именно 
переживающие рост инвестиций неевропейские Балканы и страны центральной Европы. … 
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Україна зараз інша і ми чекаємо на інвесторів –  
Президент у Давосі 

25.01.2018 
Петро Порошенко, виступаючи на інвестиційній панелі Української 

асоціації венчурного та приватного капіталу у Давосі наголосив, що Україна 
змінилась за останній період.  

Так, вдалося досягти макрофінансової стабільності, очистити банківську систему, 
ухвалено реформу освіти, охорони здоров’я, судову та пенсійну реформи, зроблено важливі 
кроки в сфері кібербезпеки, сільській медицині. «Коли я був обраний Президентом, Україна 
не мала 3G зв’язку з причини корупції. Незабаром ми відкриємо конверт для 4G зв’язку. В 
нас є багато компаній, готових інвестувати в це», - зауважив Глава держави. За його 
словами, в цьому році більше 80 компаній - світових лідерів звернулися з пропозицією про 
зустріч з Президентом України. «Це дуже гарна характеристика того, наскільки популярна 
Україна зараз серед інвесторів і наскільки вони вірять в наш успіх», - додав Глава держави. 
Президент нагадав, що було ухвалено новий закон про приватизацію. «Більше не буде 
спеціальних змагань, що були символом корупції. Буде прозора приватизація і ми 
вимагаємо запустити її негайно», - зазначив Глава держави. Президент відзначив роль 
ЄБРР, Світового банку, МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій у підтримці 
реформ. Глава держави висловив впевненість у тому, що Україна досягне ще  кращих 
результатів і зможе посісти місце серед перших 50-ти країн рейтингу Doing Business. 
Відзначимо, в Україні буде створено ефективну систему, яка працюватиме на захист 
інвесторів та заохочуватиме до інвестування. Про це Президент Петро Порошенко заявив 
на «Українському сніданку» у Давосі. Зокрема, плануються зміни до податкового 
законодавства, за яким оподатковуватиметься лише капітал, який виводитиметься із 
держави. Кошти ж, що залишатимуться і працюватимуть в середині країни, від 
оподаткування звільнятимуться, наголосив Глава держави. Президент відзначив й 
ініціативу зі створення Національного бюро фінансових розслідувань. «Це (Бюро – ред.) 
буде єдиною аналітичною службою. І жоден з інших правоохоронних органів не зможе 
навіть постукати в двері бізнесу. Ми плануємо створити ефективну систему, щоб захищати 
інтереси інвесторів», - підкреслив Петро Порошенко.... 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Україна стає все більш 
привабливою для інвесторів >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Відбувся семінар щодо Європейського  
інвестиційного плану для України 

26.01.2018 
Голова Комітету у закордонних справах Г.Гопко разом з народним 

депутатом України О.Єднаком взяли участь у семінарі "Розбудова 
інвестиційного потенціалу - Європейський план для України". 

Зазначений захід відбувся у м.Вільнюс (Литовська Республіка) за сприяння 
литовських колег. У семінарі взяли участь Міністр закордонних справ Литовської 
Республіки Лінас Антанас Лінкявічюс, представники уряду України та Литовської 
Республіки, Європейської Комісії, міжнародних фінансових організацій в Україні, таких як 
Європейського інвестиційного банку, Світового Банку, Німецького державного банку 
розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, литовські парламентарії. У ході 
семінару учасники обмінялися думками щодо вважливості співпраці в рамках реалізації 
Європейського інвестиційного плану для України. Донори закликали представників уряду 
України ефективніше використовували вже надану фінансову допомогу, активніше 
продовжувати реформи в країні, покращувати інституційну спроможність у використанні 
коштів. Українська сторона висловили свою подяку організаторам заходу колишньому 
прем'єр-міністру, а нині депутат парламенту Литви Андрюсу Кубілюсу та представнику 
МЗС Литви Рамунасу Станіонюсу та за незмінну позицію у відновленні територіальної 
цілісності, суверенітету нашої держави та невизнання анексії Криму.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
Данилюк: Отсутствие кредитов МВФ – один из  

факторов падения гривни 

18.01.2018 
Прекращение сотрудничества с Международными финансовыми 

организациями светит проблемами с платежеспособностью государства. Об 
этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире "5 канала". 

Он высказал мнение, что Украина может выполнить условия для получения 
очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года. "Моя задача как 
министра финансов - продолжить успешную работу с МВФ. Когда мы имеем программу с 
МВФ, то можем получить дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти 
деньги сейчас важны", - сказал чиновник. "Я надеюсь, что в первом квартале мы будем 
иметь закон об антикоррупционном суде", - добавил министр. Он отметил, что затягивание 
с восстановлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления 
гривни. Нынешний объем резервов НБУ (6,7 млрд долл "чистыми" - ред) Данилюк назвал 
комфортным уровнем. Глава Минфина подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ 
Украине придется искать альтернативные источники финансирования, не так просто. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 

НБУ хочет рассчитывать курс гривны на основе  
данных Bloomberg и Reuters 

19.01.2018 
Нацбанк хочет рассчитывать курс гривны к доллару США на основе 

информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters. 
Об этом сообщается на сайте регулятора. 

Сейчас официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение 
по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли. Национальный банк считает 
необходимым перейти к его расчету на основе данных Bloomberg и Reuters о реальных 
рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами. Как пояснил 
директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом 
уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от 
обязательной регистрации сделок в системе ВалКли. Также сообщается, что Национальный 
банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием 
Matching - нового функционала для заключения сделок в ТИС. Этот функционал, внедрение 
которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на 
межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу 
иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам. 
Национальный банк Украины с 1 ноября 2016 г. изменил подход к расчету официального 
курса гривни к иностранным валютам. Ранее курс рассчитывался как средневзвешенный 
курс продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения 
соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. После изменений расчет стал 
включать только соглашения между банками, а также между банками и НБУ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
Промислове виробництво в Україні  

відновлює зростання 

23.01.2018 
Промислове виробництво в Україні за підсумками 2017 р. відновило 

позитивну динаміку росту, що свідчить про остаточне подолання негативу, 
спричиненого блокадою Донбасу. 

Як свідчать дані Державної служби статистики України, скоригований показник 
зростання «грудень 2017 р. до грудня 2016 р.» склав 0,4%. Зростання грудня порівняно з 
листопадом – 1,9%. У розрізі видів діяльності лідирують виробництво комп’ютерів та 
оптичної продукції (зростання «грудень до грудня» – 44,6%), хімічна промисловість (41%), 
машинобудування (14,6%), фармацевтика (8,8%). Вельми помітно зростала переробна 
промисловість та будівництво. Скоригований показник «грудень до грудня» в переробці 
становив «плюс» 6,7%, а в будівництві – 9,7%. Причому загальний обсяг виконаних 
протягом 2017р. будівельних робіт склав 101,1 млрд грн, з них 73,2% – це нове будівництво, 
реконструкція та технічне переоснащення споруд. У регіональному розрізі найбільш 
помітний позитив зафіксований в західних областях та традиційно промислових районах 
Харківщини, Дніпропетровщини й Миколаївщини. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Госстат подсчитал, как изменилось промпроизводство  
в Украине за 2017 год 

24.01.2018 
Промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 

0,1% по сравнению с 2016 годом. Такие данные приводит Государственная 
служба статистики (Госстат). 

В декабре 2017 г. к декабрю-2016 снижение промпроизводства составило 0,5%. 
Госстат уточнил, что при учете коррекции на эффект календарных дней промпроизводство 
в декабре 2017 г. к декабрю-2016 возросло на 0,4%. При этом, по отношению к ноябрю 2017 
г. в декабре промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора – на 
1,9%. Как известно, в ноябре 2017 г. промышленное производство выросло на 0,6%, а до в 
октябре-2017 – на 0,4%. В сентябре 2017 г. зафиксировано падение промпроизводства на 
0,3%. По данным Госстата, в январе-декабре 2017 г. наибольший положительный результат 
в промышленности зафиксирован в таких областях: Ивано-Франковской (12,0%); Одесской 
(11,8%); Ровенской (9,0%); Тернопольской (8,4%); Житомирской (8,3%); Винницкой (8,1%); 
Киевской (7,9%); Черновицкой (7,1%); Харьковской (6,1%); Запорожской (5,9%); Львовской 
(5,7%); Волынской (5,1%). Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части 
зоны проведения антитеррористической операции. В целом промпроизводство в Украине 
падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% снижения за 2015 год. В 2016 году 
промышленное производство повысились впервые за указанный период, составив +2,4%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

 ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800 млрд:  

області-лідери товарообігу 

25.01.2018 
Обіг роздрібної торгівлі в Україні у 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 

2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн, повідомляється на 
сайті Державної служби статистики України. 

Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення. Водночас, 
минулого року Держстат повідомляв, що в 2016 році обіг роздрібної торгівлі становив 1,159 
трлн грн, що на 337 млрд грн більше в порівнянні з даними за 2017 рік. У відомстві 
пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, 
оскільки з 2017 р. змінилась методологія розрахунку. Згідно з повідомленням, найбільше 
обіг роздрібної торгівлі за 2017 рік зріс в Закарпатській (на 17,2%, до 18,31 млрд грн), 
Одеській (на 14,1%, до 62,96 млрд грн), Львівській (на 13,5%, до 51,9 млрд грн), Черкаській 
(на 12,3%, до 19,6 млрд грн), Київській (на 11,7%, до 55,1 млрд грн) і Вінницькій (на 11% до 
21,1 млрд грн) областях. Найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в 2017 
році було зафіксовано у Волинській області (на 5,8%, до 15,336 млрд грн). Обіг роздрібної 
торгівлі у грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зріс на 16,1%. Обсяг роздрібного 
товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в 2017 році 
становив 587,784 млрд грн, що на 8,6% більше показника за 2016 рік. Як повідомляв УНІАН, 
за даними Держстату, у 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в 
порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

Назван ТОП-5 крупнейших торговых партнеров  
Украины в экспорте 

15.01.2018 
По результатам 1-го полугодия 2017 г. экспорт товаров из Украины 

вырос на 24,2% по сравнению с этим же периодом 2016 г. и составил $20,7 
млрд. Об этом говорилось в сообщении МЭРТ Украины. 

В Министерстве отметили, что в структуре экспорта товаров наибольшую долю 
традиционно составили продукция АПК и пищевой промышленности (42,0% от общего 
экспорта товаров); продукция металлургического комплекса (23,0%); продукция 
машиностроения (11,4%); минеральные продукты (9,6%). «В ТОП-5 крупнейших торговых 
партнеров Украины в экспорте товаров вошли: страны Европейского Союза (39,8%); 
Российская Федерация (9,4%); Турция (6,1%); Индия (5,5%); Египет (5,3%)», - отметили в 
пресс-службе. Экспорт товаров в страны Европейского Союза увеличился на 26,1% (или на 
1,7 млрд долл.) и составил 8,2 млрд долл. ЕС остается основным торговым партнером 
Украины в экспорте товаров, доля которого в общем экспорте в І полугодии 2017 года 
увеличилась с 39,2% до 39,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По словам 
торгового представителя Натальи Микольской экспорт товаров из Украины за восемь 
месяцев 2017 года составил $27,5 млрд., что на 4,8 млрд. дол. больше чем за аналогичный 
период 2016 года, из них $11 млрд приходится на экспорт товаров в ЕС. В целом по данным 
Натальи Микольской свою продукцию в ЕС экспортируют порядка 13 тысяч украинских 
фирм. В начале 2018 года данные были несколько обновлены, но особых неожиданностей 
не принесли. Как и прежде, покупатели в основном приобретали украинское сырье - 
аграрную продукцию, продукты питания и полуфабрикаты - металл. По данным 
Министерства аграрной политики и продовольствия Украина за январь-ноябрь 2017 года 
увеличила выручку от экспорта аграрной и пищевой продукции в страны Европейского 
Союза до 5,2 млрд долл., что на 38,2%, или на 1,4 млрд долл., больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Всего же за этот период внешнеторговый оборот в сфере АПК и пищевой 
продукции между ЕС и Украиной составил 7,2 млрд. дол.. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам comments.ua 
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В ГФС Украины заявляют, что смогли победить 
“челноков” на западной границе 

18.01.2018 
Всего двое из 16 тысяч пересекающих границу чаще раза в 72 часа 

или пребывающих менее суток заграницей граждан везли с собой товары, 
подлежащие налогообложению.  

“За 15 дней текущего года в ГФС от Госпограничной службы, так как она владеет 
этой информацией, получила 16 тыс. сообщений о пересечении госграницы субъектами, 
пребывающими заграницей менее 24-х часов или чаще раза в 72 часа. Из них с товарами, 
которые подлежат налогообложению, было только двое граждан. Сегодня так называемые 
“пиджаки” приостановили свою деятельность в том формате, как это происходило раньше”, 
- сказал Продан. По словам чиновника, Госпогранслужба и ГФС нашли временный механизм 
внедрения установленных законодательством норм о беспошлинном ввозе товаров через 
госграницу. “Только с 6 декабря 2017 г. пограничники смогли объединить информацию по 
гражданам, которые пересекают границу, в едином сервисе”, - пояснил директор 
департамента ГФС Алексей Василенко, уточнив, что интеграция систем требует времени. 
“Ранее у Госпогранслужбы каждое подразделение вело отдельную базу данных. Чтобы 
объединить их, требуется время”, - добавил Продан. Как сообщалось, на минувшей неделе 
активисты перекрывали во Львовской и Волынской областях дороги возле пунктов 
пропуска на границе с Польшей. Таким образом участники акции выражали недовольство 
изменениями в таможенном законодательстве относительно налогообложения товаров, 
ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной клади и в 
сопровождаемом багаже, которые вступили в силу 1 января 2018 г. Напомним, с 1 января 
2018 года вступили в силу изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или 
сопровождаемом багаже. Теперь граждане Украины имеют право ввозить в страну без 
уплаты импортных пошлин товары на сумму 500 евро (но не больше 50 кг) автомобильным 
транспортом и на 1000 евро авиационным сообщением не чаще одного раза в течение 72 
часов (трое суток). При этом, такой гражданин должен отсутствовать в Украине более 24 
часов. Кроме того, гражданин Украины могут без уплаты импортных пошлин, раз в сутки 
провозить лично через границу Украины товаров на 50 евро. Если физлицо ввезет в 
течении 24 часов товаров на сумму больше, то облагаться налогом будет часть суммарной 
фактурной стоимости таких товаров, превышающая эквивалент 50 евро. 
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Держаудитслужба ловитиме порушників у ProZorro  
до завершення тендеру 

24.01.2018 
Державній аудиторській службі дозволили ловити порушників у 

ProZorro ще до завершення тендеру. Про це повідомили у Мінеконом-
розвитку, коментуючи підписаний президентом законопроект № 4738-д. 

“Цей закон дозволить Державній аудиторській службі ловити порушників у ProZorro 
до завершення тендеру”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що раніше ДАСУ не мала 
інструментів, щоб запобігати порушенням на всіх етапах закупівель. Служба могла 
реагувати на порушення лише після торгів, коли договори вже підписані і гроші переказані. 
Рекомендації аудиторів щодо розірвання договорів не були обов’язковими для виконання і 
часто ігнорувалися порушниками. “Новий закон зобов’язує замовників реагувати на 
рекомендації і зауваження ДАСУ в обов’язковому порядку. Технічно це буде втілено завдяки 
інтеграції ProZorro з системою ризик-індикаторів, які автоматично шукатимуть підозрілі 
тендери, виділятимуть їх і одразу відправлятимуть на перевірку ДАСУ. Окрім сигналів від 
системи ризик-індикаторів, приводом для перевірки закупівлі стануть звернення 
громадських активістів, журналістів або представників органів влади та місцевого 
самоврядування. Аудитори ДАСУ зможуть перевірити будь-яку закупівлю і за власною 
ініціативою”, - пояснили у Мінекономрозвитку. Як додали у відомстві, в аудиторів ДАСУ 
з’явиться окремий “кабінет” у системі, і всі їхні дії у процесі моніторингу публікуватимуться 
в системі. “Наприклад, рішення про початок перевірки оприлюднюватиметься на ProZorro 
протягом двох днів з моменту його прийняття. На відміну від скарг до Антимонопольного 
комітету України, рішення ДАСУ про початок перевірки не зупинятимуть перебіг закупівлі. 
Строк проведення моніторингу - до 15 робочих днів. Під час перевірки фахівці ДАСУ 
зможуть вести діалог із замовником через систему ProZorro, який буде доступний для 
перегляду всім відвідувачам”, - уточнили у міністерстві. При цьому, замовник матиме три 
робочі дні на відповідь та аргументацію і зможе надати роз’яснення щодо своїх дій або 
бездіяльності. Якщо замовник не усуне порушення та не аргументує своїх дій, ДАСУ зможе 
прийняти рішення про проведення комплексної перевірки закупівлі відповідно до Закону … 
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ФГИ утвердил примерный перечень объектов 
малой приватизации 

23.01.2018 
Фонд госимущества Украины утвердил ориентировочный перечень 

объектов малой приватизации для продажи в 2018 году. Об этом сообщает 
пресс-служба ФГИ со ссылкой на главу ведомства Виталия Трубарова. 

«Детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, 
единые имущественные комплексы и даже корабли. Почти 400 объектов, которые могут 
работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в 
виде рабочих мест и налогов», - отметил он. Трубаров также подчеркнул, что «государство 
владеет не только промышленными гигантами, как «Турбоатом», «Центрэнерго», ОПЗ, а и 
сотнями других, которые в первую очередь могут быть интересны небольшим 
предпринимателям». Отметим, ФГИ начал подготовку к проведению конкурсов по 
продаже 20 крупных украинских предприятий. Об этом сообщил на своей странице в 
Facebook и.о. главы Фонда Виталий Трубаров. В списках значатся 99,6% акций Одесского 
припортового завода (ОПЗ), 99,99% акций "Сумыхимпрома", 68% акций "Запорожского 
алюминиевого комбината", а также пяти облэнерго. "В общем, 20 крупных предприятий с 
размером пакетов акций от 50 до 100%. Мероприятия по подготовке конкурсов включают 
несколько этапов, среди которых важнейший - разработка условий конкурсов и 
утверждение их правительством", - написал Трубаров. Напомним, поступления в госбюджет 
Украины от приватизации государственного имущества в 2017 году составили 3,376 млрд 
грн, что составляет 19,7% первоначального плана. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. В 
то же время, эти данные в 17,9 раза превышают показатель предыдущего года. В целом 
ФГИ перечислил в госбюджет 5,346 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году. Он 
отметил, что поступления от приватизации оказались наибольшими с 2012 года. По словам 
главы Фонда, аренда госимущества принесла 1,052 млрд грн при годовом плане 1,6 млрд 
грн. Год назад ФГИ отчитался о 1,028 млрд грн поступлений в бюджет от аренды. 
 

Читать полностью >>>  Перечень объектов доступен по ссылке >>> 
 

По материалам uaprom.info 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 ОЛІГАРХИ & ФПГ 
 

 
 

Черновецкого не пускают  
в Грузию 

15.01.2018 
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий в связи с уголовным 

преследованием в Украине не может посещать Грузию. Об этом он 
сообщил в сети Facebook, передает портал delo.ua 

 
Экс-мэр Киева считает, что объявленное ему подозрение "является местью" 

генпрокурора Юрия Луценко. "Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! 
Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично 
Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!" - сетует бывший мэр Киева. 14 июля 
2017 года в ГПУ заявили, что Черновецкий стал подозреваемым в деле о незаконном 
строительстве в Киеве "вертолетной площадки Януковича". Прокуроры утверждают, что 
он, "действуя в интересах пока неустановленных лиц из ближайшего окружения 
Януковича", якобы способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения 
и передаче особо ценных земель в аренду для строительства. Черновецкий был мэром 
Киева с 2006 года по 2012 год. Сейчас живет за границей. Ранее официальный Тбилиси 
отказался выдать Черновецкого Киеву, так как тот является гражданином Грузии. 11 июля 
2017 года Луценко заявлял, что, по его данным, экс-мэр Киева выехал из Грузии в Израиль. 
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НАБУ викрило 1,5-мільярдну схему  

компаній братів Дубневичів 

17.01.2018 
Національне антикорупційне бюро України затримало у 

Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній за підозрою в 
заволодінні понад 300 млн кубів газу  на суму понад 1,4 млрд грн.  

 

Йдеться про компанії "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія". 
Цим особам повідомлено про підозру у привласненні державного майна в особливо великих 
розмірах і інших злочинах, кваліфікованих за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 
Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним 
запобіжного заходу. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими 
бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі. 
Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл) протягом 
2013-2015 р. уклали ряд угод про закупівлю у Нафтогазу природного газу для виробництва 
теплової енергії населенню. "З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК 
постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових", - заявили в НАБУ. 
Більше 300 млн м³ "пільгового" газу Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ отримали 
незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення, відзначають слідчі. 
Цей газ вони нібито використовували у своїй господарській діяльності для виробництва 
електрики, яке в подальшому реалізовували ДП "Енергоринок" за ринковою ціною. 
"Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 
60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у 
сфері енергетики і комунальних послуг). Таким чином, на думку детективів Бюро, ТЕЦ 
отримали надприбутки, зіставні з розміром збитку, заподіяного НАК "Нафтогаз України" в 
результаті цієї "схеми", - наголошується в повідомленні. Розслідування наведених фактів 
детективи Бюро почали в грудні 2016 р. за матеріалами НКРЕКП і ЗМІ. Нагадаємо, 
детективи Національного антикорупційного бюро отримали дозвіл суду на вилучення 
документів, що знаходяться у володінні НКРЕКП, у справі про маніпуляції з обсягами 
пільгового газу на Новояворівській ТЕЦ. Згідно з матеріалами клопотання детектива НАБУ, 
протягом 2013-2015 р. фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на суму 1,43 млрд 
грн. Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в 
"Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ. Як 
повідомлялося, НАБУ та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у 
яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. На початку 
квітня 2017 р. НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, 
однак про результати обшуку нічого невідомо. Восени 2016 р. декларації Богдана та 
Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були 
перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і 
членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед 
українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич 
задекларував $11,5 млн., його дружина Тетяна має 137,1 млн грн. Ярослав Дубневич 
зберігає готівкою $8,23 млн., €2,780 млн та 5 млн грн готівкових коштів. 
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Суд Лондона продлил арест активов бизнесменов  
Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд 

25.01.2018 
Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов 

бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия 
Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. Об этом сообщила 
пресс-служба Приватбанка. 

В суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в 
деле Приватбанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц. 
Решение суда о всемирном аресте активов, вынесенное в декабре 2017 года, было продлено 
до следующего соответствующего решения суда. Вместе с тем суд обязал Коломойского и 
Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, 
которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела. Как сообщалось, в декабре 
2017 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов бывших 
владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд 
долларов. Решение об аресте активов было принято на основании предоставленных суду 
детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка 
почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате 
которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или 
находились под их контролем. Через этот процесс Приватбанк планирует вернуть средства, 
сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов. Отметим, Игорь 
Коломойский - крайне возмущен заявлениями Национального банка Украины (НБУ) о 
системных махинациях в финучреждении до его национализации. "Бред, который нет 
смысла комментировать", - сказал он службе новостей ТСН.uа во вторник. При этом 
И.Коломойский отметил упрек со стороны НБУ в том, что бывший менеджмент банка 
работал в интересах акционера. "А в чьих интересах он должен был работать - в интересах 
Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ИФ) или Гонтаревой с Рожковой (глава 
НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова – ИФ)", - вопрошает 
И.Коломойский. Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ 
и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были И.Коломойский и 
Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке 

 
Б. и Я. ДУБНЕВИЧИ 

 
И.КОЛОМОЙСКИЙ 

https://hyser.com.ua/community/v-gfs-ukrainy-zayavlyayut-chto-smogli-pobedit-chelnokov-na-zapadnoj-granitse-297419
http://www.unn.com.ua/uk/news/1711325-dasu-lovitime-porushnikiv-u-prozorro-do-zavershennya-tenderu
https://strana.ua/news/117864-nazvana-dvadtsatka-krupnejshikh-ukrainskikh-predprijatij-kotorye-ujdut-s-molotka-v-etom-hodu.html
https://strana.ua/news/114515-v-2017-hodu-ukraina-provalila-plan-privatizatsii-hosudarstvennoho-imushchestva.html
http://uaprom.info/news/162571-fgi-utverdil-primernyj-perechen-obektov-maloj-privatizacii.html
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/perelikmala.pdf
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/byvshego-mera-kieva-ne-puskajut-v-gruziju-337911/
https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/17/633097/
http://interfax.com.ua/news/economic/477236.html
https://prozorro.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/ua/
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страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а банк был 
докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн (более $4,4 млрд по текущему курсу) путем 
выпуска гособлигаций (в том числе на 53,8 млрд грн – с привязкой к курсу доллара) и 
обмена их на акции. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще 
на 38,5 млрд грн (почти на $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения 
независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был 
предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре. В то же время, 
согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе 
расширенного финансирования EFF, к концу сентября 2017 года планировалось завершить 
форензик аудит (экономическое расследование операций) ПриватБанка для определения, 
имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его 
национализации в конце 2016 г. Для этих целей, а также для консультационных услуг по 
разработке, внедрению и выполнению плана мер по подготовке к национализации 
ПриватБанка и поиска активов бенефициарных собственников НБУ в феврале 2016 года 
нанял детективное агентство Kroll, а в июле - консалтинговую компанию AlixPartners. Эти 
же компании отрабатывали с Нацбанком вопросы координации юридической защиты и 
претензионно-исковой работы. Компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка 
подтвердила, что фиучреждение до его национализации было объектом масштабных и 
скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 
млрд. НБУ представил результаты форензик аудита ПриватБанка генпрокурору Украины, 
который заверил, что они будут взяты в работу для осуществления уголовного дела. 
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По материалам bin.ua 
У власти к компании VS Energy  

вопросов больше нет 

25.01.2018 
Украинские власти не только сняли претензии к VS Energy, но даже 

начали финансово поддерживать группу Михаила Воеводина, Евгения 
Гинера и Александра Бабакова. 

Еще в 2015 году у группы VS Energy, которая контролирует восемь облэнерго в 
Украине, появился серьезный повод для беспокойства. Нацполиция открыла уголовное 
производство (№12015000000000114), а в 2016 году провела масштабные обыски на ее 
предприятиях.  Полиция обвинила группу, фактическими собственниками которой были 
названы граждане России Евгений Гинер и Александр Бабаков (последний в качестве 
депутата Госдумы РФ в 2014 году голосовал за аннексию Крыма), в хищении бюджетных 
средств.  «Путем изъятия части собственного капитала в пользу других лицензиатов и 
предприятий - подрядчиков для бесплатной компенсации расходов, понесенных облэнерго 
по обеспечению деятельности на рынке электроэнергетики, в ходе формирования и 
выполнения инвестиционной программы», - говорилось в материалах уголовного 
производства. Простым языком: облэнерго осуществляют инвестиции, которые заложены 
им в тариф и компенсируются, однако этих инвестиций, по мнению следователей, не было. 
В ответ россияне предприняли ряд эффективных контрмер для защиты своих интересов. 
Для начала были раскрыты бенефициары группы, которыми по бумагам оказались 
резиденты Евросоюза. В частности, граждане Германии Олег Сизерман и Марина 
Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс. 
Впрочем, следы от них все равно вели к Гинеру, Воеводину и их партнерам. Например, 
Сизерман вместе с Гинером и Воеводиным засветился в немецкой компании Vogis. А 
Марина Ярославская указана в качестве владелицы скакуна по кличке Wytens, наездницей 
которого является Юлия Гинер. Еще одним шагом стала передача в 2017 году в залог 
Альфа-банку Михаила Фридмана активов украинских облэнерго под кредиты суммарно 
более чем на 3 млрд грн. С тех пор все следственные действия против VS Energy 
прекратились. В 2017 году Днепропетровский апелляционный админсуд был вынужден 
констатировать, что это уголовное производство, а также несколько других в рамках 
работы Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины находятся без движения 
больше года. По данным «ОЛИГАРХА», еще в конце 2016 года суд снял арест с имущества и 
документов, изъятых в ходе обысков в офисах VS Energy. С тех пор в рамках данного 
уголовного производства в суды следователи не обращались, что и констатировал спустя 
год суд в Днепре. Более того, украинские власти, похоже, решили коренным образом 
изменить отношение к российской группе. В конце 2017 года государственный Укргазбанк 
согласился выдать гостиничному подразделению «ВС энерджи» 1 млрд грн кредитов, а с 
начала 2018 года группа получила еще один, более увесистый, подарок — в одном из 
последних номеров правительственного издания «Урядовий кур’єр» было опубликовано 
постановление Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ) о введении RAB-тарифов для энергокомпаний. Согласно расчетам Liga.net, при 
установленной там доходности 12,5% как на старые, так и на новые активы, общая 
дополнительная выручка собственников 17 украинских облэнерго составит почти 18 млрд 
грн в год из которых значительную часть  получит как раз группа VS Energy. 
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Судья по делу СКМ и кипрской Raga  
заявил самоотвод 

25.01.2018 
Судья окружного суда Никосии заявил самоотвод и не будет 

участвовать в рассмотрении дела в дальнейшем. Об этом агентству  
"Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник, близкий к 
судебному процессу. 

Судья решил выйти из дела по собственной инициативе. По словам источника, такое 
решение судьи - результат противоречивой природы обеспечительного определения, 
вынесенного против нескольких компаний группы СКМ по ходатайству Raga, которое было 
вынесено на закрытом заседании без уведомления представителей ответчиков (компаний 
группы СКМ). Окружной суд Никосии 27 декабря 2017 г. распорядился заморозить активы 
украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga, которая 
обвиняет SCM Financial Overseas Limited (SCM FO), принадлежащую бизнесмену Ринату 
Ахметову, в недоплате за покупку "Укртелекома". Определение позволяет владельцам 
распоряжаться активами отдельных компаний группы СКМ при условии, что стоимость 
активов, которые останутся после такого отчуждения, составит не менее $820 млн. СКМ 8 
января подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о 
замораживании активов ее владельца, а слушание по этому делу было назначено на 27 
февраля. По словам источника агентства, самоотвод судьи по данному делу означает, что 
позиция СКМ по вынесенному определению будет рассматриваться другим судьей 
кипрского суда, что должно обеспечить полностью справедливое и независимое 
рассмотрение. Он также уточнил, что несмотря на то, что слушание по возражениям СКМ 
было изначально назначено на 27 февраля 2018 года, новый судья может назначить иную 
дату слушания в зависимости от своего графика. Ранее, в интервью "Интерфакс-Украина" 
директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-
Вилсон заявил, что СКМ ожидает снятия ареста с активов на $820 млн в споре по 
"Укртелекому" в конце февраля - начале марта. Как сообщалось, Высокий суд Лондона 23 
апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение LCIA по спору с Raga на $820 млн о покупке 
«Укртелекома». Ранее кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest 
Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя 
"Укртелекома" при его продаже государством в 2011 г.) в 2016 г. подала иск в Лондонский 
международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в 

уплате лишь $100 млн из $860 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже 
"Укртелекома". В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga не выполнила инвестиционные 
обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании 
телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных 
учреждений. Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM 
FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о 
заморозке активов Р.Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM FO в 2014-2016 гг., 
которые, по мнению истца, были проведены с убытками. В то же время СКМ заявляет, что 
эти сделки были нормальной коммерческой практикой, а убытки были связаны с 
кризисной ситуацией в Украине в эти годы. Издание FT со ссылкой на собственника Raga 
Дмитрия Горбуненко, купившего компанию в 2013 году, указывало, что в это дело может 
быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF 
участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и 
которой Raga должна была около $300 млн. Издание добавляло: хотя Д.Горбуненко 
приобрел Raga в 2013 г., переговоры о покупке Р.Ахметовым "Укртелекома" начались еще в 
2012 г. "по запросу" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. По данным 
"Интерфакс-Украина", экс-глава правления обанкротившегося и национализированного 
Родовид-банка Д.Горбуненко в последнее время близок к Д.Фирташу, в частности, он 
присутствовал на заседании австрийского суда по экстрадиции Д.Фирташа в США в 2017 г. 
Ранее Фонд госимущества Украины в начале 2011 г. продал 92,79% акций "Укртелекома" 
ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 г. ФГИ 
обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн 
инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах 
двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец 
"Укртелекома" заявил о намерении подать кассацию. Параллельно с "ЕСУ" судятся 
государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 г. приобрели его облигации 
более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним 
процентов.Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" за 
девять месяцев 2017 г. сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г. – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу 
сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия 
являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость 
которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года. 
Обязательства "ЕСУ" по облигациям, которые должны были быть погашены в марте-2017, 
на конец сентября прошлого года составляли 6,42 млрд грн (из них основная сумма - 4,4 
млрд грн), по возвратной финпомощи "Укртелекома" – 0,74 млрд грн, нерезидентов – 3,53 
млрд грн."Укртелеком" за девять месяцев 2017 года нарастил чистую прибыль почти в 2,6 
раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,64 млрд грн при сокращении 
чистого дохода на 2,7% – до 4 млрд 627,71 млрд грн.  СКМ 8 января подала апелляцию на 
определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца 
Рината Ахметова на $820 млн. Слушание по делу назначено на 27 февраля, говорится в 
статье Financial Times со ссылкой на компанию.27 декабря 2017 года окружной суд Никосии 
приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по 
требованию Raga Establishment экс-главы правления обанкротившегося Родовид-банка 
Дениса Горбуненко, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Р.Ахметова в 
недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times. 
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Суд начал процедуру банкротства  
компании Клюевых 

26.01.2018 
Хозяйственный суд Донецкой области 25 января начал процедуру 

банкротства компании "Укрподшипник" (Донецкая область). Об этом 
говорится в сообщении компании. 

Согласно ему заявление о возбуждении дела о банкротстве в суд подала компания 
"Автотехпром" (Киев). Причина возбуждения дела – неисполнение решения хозсуда 
Донецкой области от 25 января прошлого года. Общая сумма требований кредитора – 1,909 
млн грн. Согласно решению суда арбитражным управляющим назначен Никита Никитенко. 
Как сообщалось, в 2016 году компания "Укрподшипник" (Донецкая область) сократила 
убыток в 2 раза, или на 276,8 млн грн., до 274,08 млн грн. по сравнению с 2015 годом. 
Частное акционерное общество "Укрподшипник" владеет крупными пакетами акций 
предприятий металлургии, машиностроения и других отраслей. "Укрподшипник" 
контролируют братья Андрей и Сергей Клюевы, но с 9 марта Печерский районный суд 
Киева запретил акционеру предприятия фонду Slav Handel, Vertretung Und Beteiligung 
Aktiengesellschaft (владеет 94,18%) отчуждать его акции. 
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Власник групи DCH Олександр Ярославський  
шукає в Давосі партнерів 

26.01.2018 
Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр 

Ярославський проводить у Давосі переговори з американськими та 
китайськими інвесторами про можливість розташування нових 
виробництв на території Харківського тракторного заводу, а також 
обговорює перспективи співфінансування розвитку рудника "Суха Балка".  

"На ХТЗ працювало свого часу 45 тис людей, і завод випускав 50 тис тракторів, а нині 
працює 3 тис, і він випускає 1 тис тракторів. Є вільні потужності для інших виробництв. 
Хочу залучити партнерів", - сказав він. Ярославський нагадав, що придбав ХТЗ у квітні 2016 
року "практично в зруйнованому стані". "Завод рік стояв, втратив практично всі ринки 
збуту. Я хочу вдихнути нове життя в нього", - зазначив власник DCH. За його словами, 
фактично йдеться про намір створити індустріальний парк на базі території ХТЗ, яка 
займає 150 га, а також збільшити кількість працівників на ній на порядок. Говорячи про 
розвиток "Сухої Балки", яку він купив у травні минулого року у Evraz, бізнесмен відзначив 
перспективність цього підприємства і намір залучити співфінансування для реалізації на 
ньому нових проектів. За його словами, він обговорює таку можливість і з комерційними 
банками, і з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема провів зустріч із 
представниками Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). "Зі мною банки 
готові йти в такі проекти", - заявив власник DCH. Він зазначив, що цього року у своїй поїздці 
до Давоса зосередився саме на таких "точкових конкретних зустрічах", які, на його особисту 
думку, принесуть більше користі, ніж обговорення загальноекономічної перспективи 
України та її інвестиційного клімату. Ярославський наголосив, що Україна залишається 
головним фокусом його інвестицій. "Я говорив, що вкладатиму в Україну і купуватиму 
українські підприємства, і щороку підтверджую це реальними угодами: ХТЗ, "Суха Балка", 
страхова компанія ІНГО (придбав у липні 2017 року – ред.). Це великі проекти і потребують 
ретельної уваги. Є плани покупок і на 2018 рік", - заявив він, водночас наразі відмовився їх 
конкретизувати. Нагадаємо, Ярославський в середині 2017 року хотів купити у російського 
Зовнішекономбанку його українську "дочку" - Промінвестбанк. Однак Нацбанк повернув 
йому документи, тому що бізнесмен не отримав погодження у продавця - російського ВЕБ. 
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 НКЦПФР  
 

 
На фондовому ринку очікують змін і появи  

іноземних гравців - НКЦПФР 
17.01.2018 

Прийняття законопроекту №7055 "Про ринки капіталу і регульовані 
ринки" дасть можливість імплементувати в національне законодавство 
України низку положень актів ЄС з питань цінних паперів. 

Про це на круглому столі в Укрінформі на тему: "Чому товарним ринкам потрібні 
нові фінансові інструменти та як захистити їх учасників (обговорення законопроекту 
№7055)" сказав голова НКЦПФР Тимур Хромаєв. «Цей рік для нас буде ключовим. 
Законопроекти №7055 (Про ринки капіталу і регульовані ринки - ред.) та №6303 (проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів 
від зловживань на ринках капіталу - ред.) дадуть нам можливість інтегруватись до 
фінансового ринку Євросоюзу та надати можливість іноземним гравцям приймати участь і 
активно вести діяльність на нашому ринку», - зазначив Хромаєв. За його словами, 
законопроект №7055 регулює питання функціонування ринків похідних цінних паперів і 
деривативів. Як повідомлялось раніше, відповідно до законопроекту також 
удосконалюється порядок емісії цінних паперів та системи розкриття інформації, 
забезпечується захист прав власників облігацій, зокрема, шляхом впровадження інституту 
зборів власників облігацій і колективного представника власників корпоративних 
облігацій. Також проект закону стосується діяльності з надання інформаційних послуг на 
ринку капіталу відповідно до світових практик та європейського законодавства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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Concorde Capital помог Укрзализныце реструк- 

Туризировать $500 млн долга 

16.01.2018 
Успешное закрытие вышеупомянутого соглашения позволило 

компании предупредить дефолтную ситуацию по еврооблигациям и не 
допустить одновременного досрочного возвращения $500 млн. 

"Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, 
обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить 
кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке 
капиталов", - отметил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов. 
Этого удалось достичь, в том числе и благодаря высокопрофессиональной работе 
советников. «Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что 
нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы 
получили в процессе, сэкономили для Укрзализныци значительные средства. Итак, 
национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют 
с известными международными финансовыми игроками», - подчеркнул директор по 
экономике и финансам общества Андрей Рязанцев. 26 декабря 2017 Нацбанк Украины 
зарегистрировал изменения в Договор займа от 19 февраля 2016 года, заключенного в 
рамках выпуска еврооблигаций. Изменения в Договор займа предусматривают, в частности, 
исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней 
задолженности, и, в общем, исключения ссылок на любую задолженность, которая уже 
была реструктуризирована, а также отказ владельцев еврооблигаций компании от их права 
на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной 
задолженности до 31 декабря 2017 года. 

 

Читать полностью >>>  
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Генеральная прокуратура изучает участие ICU  
в преступной схеме Януковича 

17.01.2018 
Генпрокурор допускает, что главу НБУ Валерию Гонтареву и советника 

президента Петра Порошенко, совладельца компании ICU Макара Пасенюка 
могут допросить по делу о хищении $1,5 млрд. ОПГ Януковича. 

На вопрос журналистов, были ли допрошены по этому делу Гонтарева и Пасенюк, 
Луценко после заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 
января сказал: «Конкретно ни Гонтарева, ни Пасенюк не являются брокерами». При этом он 
добавил, что сейчас участие компании ICU в преступной группировке Януковича еще 
изучается. «Если действия брокера будут признаны (экспертизой – ред.) незаконными, 
тогда очевидно будем изучать, принимал этот брокер решение самостоятельно или в 
сговоре с другими лицами», — сказал Генпрокурор Юрий Луценко. Он напомнил, что сейчас 
у ГПУ есть ответ комиссии, что действия брокера законные, но эти результаты еще 
проверяет одно из «областных экспертных учреждений». «После ответа, если действия 
брокера будут признаны экспертом как незаконные, то, безусловно, будут допрошены 
должностные лица, в том числе, возможно, и упомянутые вами (Гонтарева и Пасенюк – 
ред.)», — сказал Луценко. Отметим, Генеральная прокуратура не установила причастности 
инвестиционной группы ICU к выведению 1,5 млрд долларов окружением бывшего 
Президента Виктора Януковича. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на 
заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. По его 
словам, следствие провело проверку и допросило сотрудников инвесткомпании. "В 
действиях брокера (ICU) нет нарушения действующего законодательства", - заявил 
Луценко. По его словам, инвесткомпания не помогала окружению Януковича выводить 
средства за границу. Генпрокурор сообщил, что первоначально следствие хотело провести 
спецконфискацию средств в рамках приговора экс-и.о. премьер-министра Сергея Арбузова, 
но затем отказались от этой идеи. В итоге на данный момент вынесено около 30 
приговоров гражданам, причастным к выведению 1,5 млрд долларов окружения экс-
Президента. При этом Луценко подчеркнул, что сейчас начата еще 1 экспертиза действий 
ICU в данной ситуации. Как сообщалось ранее, согласно украинскому законодательству к 
ICU нет претензий по сопровождению сделок купли-продажи ОВГЗ в 2013 году между 
"Ощадбанком" и нерезидентами. Об этом сообщила финансовый эксперт Виктория 
Страхова в комментарии сайту "Радио Свобода". Она отметила, что компания выполнила 
обязательные шаги согласно законодательству о предотвращении коррупции: установила 
цель, характер операций и конечных бенефициаров. "Я считаю, что то, что делала ICU – это 
полностью законно, это обычная брокерская деятельность", – говорит  Страхова. Кроме 
того, эксперт отметила, что брокер имел дело с ценными бумагами, а средства 
перечислялись в долларах, которые находились на счетах латвийской дочери 
"Приватбанка" и частично в "Ощадбанке". "Все операции в долларах США являются 
предметом анализа Федеральной резервной системы США. Если они в то время не были 
остановлены, то объективных подозрений не было по причине отсутствия состава 
преступления этих средств", – сказала эксперт. 
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 START-UP & ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Сім українських проектів позмагаються 
за звання кращого стартапу року 

27.01.2018 
Сім українських проектів потрапили в номінацію щорічної премії 

Golden Kitty Awards 2017 від всесвітньо відомої платформи Product Hunt. Про 
це йдеться на сайті платформи. 

За перемогу змагатимуться наступні проекти: Стартап Petcube, який продає 
однойменні відеокамери для дистанційних розваг і догляду за домашніми тваринами, 
потрапив в номінацію найдивніший продукт року (WTF Product of the Year). У цю ж 
номінацію потрапила створена українськими розробниками гарнітура Hushme, яка робить 
розмови по телефону нечутними для оточуючих. У номінації мобільний додаток року 
представлена мобільна клавіатура з перевіркою граматики Grammarly Keyboard. У номінації 
бот року (Bot of the year) - бот для онлайн-реєстрації торгових марок Patentbot. На звання 
дизайнерський інструмент року претендують відразу два стартапи - інструмент Flawless 
App та редактор для графічного дизайну Crello. У список номінантів також потрапив сервіс 
Setapp від компанії MacPaw. Компанія створила власний магазин додатків для Mac, в якому 
за 9,99 дол. на місяць передплатники отримують доступ до всіх програм від авторитетних 
розробників. Product Hunt - один з найбільших сервісів для пошуку стартапів. Щорічно він 
проводить премію Golden Kitty Awards серед кращих tech-проектів. Раніше повідомлялося, 
що 29-річний українець Денис Жаданов, віце-президент компанії Readdle, потрапив в топ-
30 кращих IT-підприємців Європи. 
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 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
 

 
 

З лютого починаємо процес передачі землі поза межами населених 
пунктів об'єднаним громадам у власність 

26.01.2018 
Кабінет Міністрів України знайшов оптимальне юридичне рішення 

і готовий вже з лютого розпочати процес передачі землі поза межами 
населених пунктів у власність об'єднаним територіальним громадам.  

"Об'єднані територіальні громади зараз управляють територіями в межах своїх 
населених пунктів. Але голови ОТГ ставлять питання аби землі за межами населених 
пунктів передати в управління, - сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. - Ми 
знайшли рішення. Я даю доручення Держгеокадастру відвести всю землю ОТГ". Прем'єр-
міністр пояснив, що з лютого громади можуть планувати свої території. "З лютого 
починаємо процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність (громадам)", - 
наголосив Володимир Гройсман. 
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 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  
 

 
 

За 2017 рік Держгеонадра схвалили більше  
300 протоколів ДКЗ України 

24.01.2018 
Робоча група з розгляду протоколів Державної комісії України по 

запасах корисних копалин створена при Державній службі геології та 
надр України за 2017 р. розглянула та схвалила більше 300 протоколів. 

Це означає, що більше як 300 надрокористувачів захистили та затвердили запаси 
корисних копалин. В кінці січня планується розглянути майже 50 протоколів. Шляхом даної 
експертизи, яку проводить Державна комісія по затвердженню запасів корисних копалин 
здійснюється апробація та затвердження корисних копалин, заявив очільник Держгеонадр 
Олег Кирилюк. Також в Держгеонадрах повідомляють, що тільки на останньому засіданні 
Робочої групи, яке відбулось 27 грудня 2017 року було схвалено більше, як 50 протоколів. 
Державна комісія України по запасах корисних копалин проводить державну експертизу 
матеріалів геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин, узагальнює 
практику застосування законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробляє 
пропозиції щодо його вдосконалення. Головними завданнями ДКЗ є встановлення кондицій 
на мінеральну сировину для обчислення запасів корисних копалин у надрах та прийняття 
рішень щодо кількості, якості та ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних 
копалин і стану підготовленості їх до промислового освоєння. 
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Директорат ископаемых видов топлива Минэнерго  
возглавил экс-сотрудник А.Януковича 

23.01.2018 
Министерство энергетики и угольной промышленности вышло на 

финишную прямую реформирования своего управленческого аппарата: 
недавно там были определены руководители трех новых директоратов.  

Ключевой среди них – директорат ископаемых видов топлива – возглавил бывший 
сотрудник компании ДРФЦ Александра Януковича Максим Федотов. Источники 
«ОЛИГАРХА» утверждают, что сегодняшнему карьерному взлету Федотов обязан в первую 
очередь своему нынешнему шефу Игорю Насалику, но опыт сотрудничества со старшим 
сыном беглого президента новоиспеченному госслужащему пригодится: Федотову 
предстоит реализовать план перераспределения контроля над энергоресурсной базой всей 
страны, главной пострадавшей стороной которого может стать государственная 
«Укргаздобыча». Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Игорь Насалик объявил результаты 
конкурсов на должности генеральных директоров трех новосозданных директоратов 18 
декабря в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Они пришли на смену 
структурным подразделениям министерства: стратегического планирования и 
европейской интеграции (возглавил Виталий Кушниров), энергетических рынков (Ольга 
Буславец)  и ископаемых видов топлива (Максим Федотов). «Министерство выбрало всех 
генеральных директоров вовремя. По результатам конкурсов нет ни одного оспаривания 
результатов. Создание директоратов Министерства энергетики  - новое качество работы 
государственной службы и эффективность принятия управленческих решений», - заявил на 
той встрече министр. Впрочем, на деле все обстояло несколько иначе. Так, оспаривания 
результатов конкурсов не было просто потому, что на них фактически не было никакой 
конкуренции (например, на директорат энергетических рынков заявку не подал никто, 
кроме упомянутой Ольги Бусловец). Провал интереса к конкурсам связан с прошлогодним 
опытом Минэнерго, когда министр отказался признавать победу на  конкурсе на должность 
государственного секретаря ведомства Максима Немчинова, и утвердил в этой должности 
человека из своей команды Юлию Пидкоморну. Что касается «нового качества работы» 
министерства, о котором говорит Насалик, то его сложно ожидать из-за неоднозначной 
новой команды, которую вокруг себя формирует министр. Лучший пример тому – 
нынешний глава директората ископаемых видов топлива Максим Федотов. Как сообщал 
«ОЛИГАРХ», значительную часть своей карьеры Федотов посвятил развитию бизнеса 
старшего сына беглого президента Виктора Януковича Александра. Так, в 2006 г. он 
возглавлял киевское представительство Ассоциации «Донбасский расчетно-финансовый 
центр» (ДРФЦ). А в 2008 г. числился учредителем ООО «Донбасский обогатительный 
комбинат», впоследствии переименованного в ПАО «Обогатительная фабрика «Красная 
звезда» — одного из предприятий, переданных в управление упомянутой ДРФЦ. 
Разумеется, доказательств того, что нынешний кадровый скачок Максима Федотова мог 
быть обеспечен  беглым сыном беглого экс-президента, нет. Более того, источники 
«ОЛИГАРХА» говорят, что кандидатура Федотова была согласована непосредственно 
Игорем Насаликом. Их знакомство состоялось еще в прошлом году, когда министр сделал 
Федотова главой ГП «Укруглереструктуризация», которое занимается ликвидацией 
государственных шахт. Но этот расклад совсем не означает, что Максиму Федотову не 
пригодится опыт работы с командой старшего сына беглого президента, как, впрочем, и 
общение со старыми коллегами. Основанием для этого предположения являются задачи, 
которые предстоит реализовывать Федотову. … 

 

Читать полностью >>>                                                                               © Олег Кульбида 
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МЭРТ отметило санкции против российского  
экспортера антрацита 

15.01.2018 
МЭРТ с 29 декабря 2017 г. отменило санкции против компании ООО 

"Южтранс" (Шахты, Ростовская область), поставщика антрацита для 
энергогенерирующей компании ПАО "Донбассэнерго".  

"Южтранс" является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, 
однако по запросу Службы безопасности Украины МЭРТ ввел против нее санкции. Санкции 
против Южтранса были введены 30 октября 2017 года, но вступили в силу 9 декабря 2017 
года. 26 декабря 2017 году СБУ направило документы о снятии санкций — "Южтрансу" 
вновь разрешено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими 
субъектами в Украине. Несколько угольных трейдеров сообщили, что в данное время СБУ 
проверяет целый ряд поставщиков российского антрацита в Украину, подозревая их в 
вывозе топлива с оккупированного Донбасса. ООО "Южтранс" входит в "Южную угольную 
компанию", которая владеет добывающими активами в Ростовской обл. (шахтоуправление 
Садкинское). Уголь сжигается на тепловых электростанциях. Также компания поставляет 
антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в 
Украине (уголь АМ, АО и другой). По данным РЖД, с января по ноябрь 2017 года "Южтранс" 
поставил в Украину около 950 000 тонн антрацита. При этом для "Донбассэнерго" было 
поставлено около 360 000 тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
Украина вдвое сократила потребление  

антрацита 

16.01.2018 
Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала объема угля 

антрацитовой группы, чем в 2016 г., - сообщил вице-премьер-министр по 
вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион. 

По его словам, если в 2016 г. на украинских ТЭС сожгли 8,9 млн тонн антрацита, то в 
прошлом, по предварительным подсчетам, потреблено 4,8 млн тонн дефицитного угля. «2,3 
млн тонн угля марки «А» сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и 
гидроэлектростанций. 1,8 млн т. антрацита замещено углем газовой группы, добываемого в 
Украине. Это очень хорошие показатели, которые доказывают - невозможного ничего не 
бывает», - цитирует Кистиона его пресс-служба. Вице-премьер также подчеркнул, что это 
не просто цифры, а колоссальная работа энергетиков в течение последнего года как часть 
правительственного плана по достижению украинской энергетической независимости. 
«Перед нами стоит амбициозная и одновременно непростая задача - сделать Украину 
энергетически независимой. И шаг за шагом, уменьшая потребление дефицитного 
антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор 
нашего государства, мы приближаемся к этой цели», - подытожил чиновник. 

 

Читать полностью >>>  
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НАБУ проводит обыск в киевском офисе  
Кропачева 

25.01.2018 
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят 

обыск киевского офиса неофициального куратора государственного 
угольного сектора Виталия Кропачева. 

Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Экономической правды» со ссылающейся 
на источник на рынке. Источник не смог предоставить подробностей происходящего, 
сообщив, что у Кропачева активность НАБУ связывают с его напряженными отношениями с 
ДТЭК, отмечается в сообщении. Они обострились в конце прошлого года, после того, как 
структуры Виталия Кропачева заняли монопольную позицию в сфере поставок угля на 
государственное «Центрэнерго», вытеснив из этой сферы группу Рината Ахметова. Как 
сообщалось ранее, Виталий Кропачев завершил процесс скупки сырьевого бизнеса 
сбежавшего в РФ Александра Януковича. Это событие ознаменовалось официальным 
вхождением в состав угольной группы «Укрдонинвест» шахты «Краснолиманская», 
которую до недавних пор ассоциировали с экс-«регионалом» Игорем Гуменюком. Теперь 
«смотрящий» за этой мини-империей Виталий Кропачев может сосредоточиться на 
формировании энергетического крыла, сделав акцент на приватизации последней 
государственной энергогенерирующей компании страны – «Центрэнерго». Кроме того, 
выкупив «Краснолиманскую» у Гуменюка, которого на энергорынке давно ассоциируют с 
Александром Януковичем (считается, что именно в интересах последнего Гуменюк купил 
энергогерерирующую компанию «Донбассэнерго» в 2013 г), Виталий Кропачев завершает 
этап выкупа угольных активов у «семьи» беглого президента. Таким образом, сейчас в его 
группу «Укрдонинвест» (кроме «Краснолиманской») входят углеобогатительные фабрики 
«Украина», «Комсомольская» и «Россия», а также шахты «Россия» и «Новогродовская». 
Последние (наравне с «Краснолиманской») осуществляют сбыт своей продукции 
«Центрэнерго». В этом контексте скупка шахт Януковича выглядит фактически как скупка 
ресурсной базы последнего крупного государственного производителя электроэнергии в 
стране. А это – главный повод предположить, что следующим объектом для поглощения у 
основателя «Укрдонинвеста» станет именно «Центрэнерго». 
 

Читать полностью >>>  
 

© Павел Полтавченко Читайте также: Кропачев сел в 
кресло Стоматолога >>>  

По материалам oligarh.media 
 

На непідконтрольних Україні територіях вже зараз 36 шахт  
не підлягають відновленню 

25.01.2018 
На непідконтрольних  на цей час територіях України 36 вугільних 

шахт повністю затоплено та не підлягають відновленню. Про це повідомляє 
прес-служби Мінприроди. 

По завершенню військового конфлікту Україні не обійтися без міжнародної 
підтримки та сучасних інженерних рішень для належної консервації  шахт, які було 
зруйновано під час бойових дій. Про це сказав в ефірі програми "Події" Миколи Вересня  
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, зіславшись на результати спільного 
дослідження, проведеного раніше  Мінприроди з ОБСЄ  за підтримки урядів Канади та 
Австрії. При цьому він підкреслив, що українська сторона четвертий рік не має доступу на 
захоплені бойовиками території, що не дозволяє повністю оцінити збитки, завдані 
навколишньому природному середовищу. «Підтоплення підходить до критичної межі, що  
може закінчитися  екологічною трагедією. Йдеться про забруднення підземних вод, річок 
та грунтів.  Втрачені шахти не можуть бути відновлені, вони несуть серйозні загрози для 
довкілля та здоров’я людей, які там проживають », - сказав Остап Семерак. Він зазначив, що 
Україні по завершенню військового конфлікту не оминути  процесу закриття шахт. «Нам не 
оминути закриття шахт.  Але цей процес потребує інженерного,  еколого-техногенного і 
наукового контролю. У цій ситуації я бачу вихід у міжнародній співпраці. Україна не зможе 
самотужки одночасно законсервувати десятки шахт», - пояснив Міністр екології та 
природних ресурсів. Міністр також нагадав, що протягом двох останніх років, зокрема, з 
ініціативи України, Асамблея ООН з навколишнього середовища ухвалила дві резолюції, які 
стосуються ліквідації наслідків забруднення довкілля у районах, уражених збройними 
конфліктами та тероризмом. Вони також визначають подальші механізми вирішення 
поствоєнних екологічних проблем  шляхом  направлення спеціальних термінових місій на 
постраждалі території та надання відповідної фінансової та організаційної допомоги. «В 
ООН, як і в інших міжнародних організаціях, добре усвідомлюють, якої непоправної шкоди 
можуть завдати бойовики довкіллю України та всієї Європи. Звичайно, природа має 
високий потенціал  для регенерації, проте  на тілі України – великі рани і на їх лікування 
знадобляться роки. Військові дії поглибили на Донбасі і без того складну екологічну кризу», 
- резюмував Остап Семерак. 

 

Читати повністю >>> 
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ПАТ «Центренерго» зобов'язується викупляти все вугілля  
Львівсько-Волинського басейну 

26.01.2018 
Державна компанія «Центренерго» готова викупляти все вугілля 

державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в 
повідомленні компанії від 26 січня. 

За інформацією, озвученою в компанії, між ПАТ «Центренерго» і державним 
трейдером ДП «Держвуглепостач» підписані угоди на поставку на Трипільську ТЕС вугілля 
газової групи виробництва ДП «Львіввугілля». Крім цього, «Центренерго» звернувся до ДП 
«Держвуглепостач» з проханням надати інформацію з приводу можливих місячних обсягів 
поставок вугілля газової групи від підприємств Львівсько-Волинського басейну. ПАТ 
«Центренерго» листами від 25.01.2018 висловило готовність придбати все запропоноване 
вугілля на умовах діючого договору. За інформацією від «Української залізниці», на 
Трипільську ТЕС («Центренерго») вже завезли 692 тонн вугілля Львівсько-Волинського 
басейну. Нагадаємо, профспілка працівників вугільної промисловості України (ППВП) і 
Незалежна профспілка гірників України (НПГУ) зажадали від держкомпанії «Центренерго» 
негайно відновити поставки вугілля з державних шахт ДП «Львіввугілля» та ДП 
«Волиньвугілля». Про це написали лідери шахтарських профспілок у листі, направленому 
на адресу керівництва ПАТ «Центренерго», президента України і міністра енергетики. 
Зокрема, шахтарські профспілки звинуватили «Центренерго» в порушенні вертикальної 
інтеграції державних шахт і генеруючих компаній, яка раніше давала гарантію збуту своєї 
продукції державним шахтам. Раніше ЗМІ повідомляли, що з грудня 2017 року 
«Центренерго» змінив основного постачальника вугілля на свої ТЕС, в результаті чого 
державні шахти Львівсько-Волинського басейну зазнають труднощів зі збутом своєї 
продукції. Новим постачальником «Центренерго» стало приватне ТОВ «Краснолиманское», 
яке, за даними ЗМІ, перебуває у власності бізнесмена Віталія Кропачева і оточення 
зниклого екс-президента Віктора Януковича. 
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Правительство может переподчинить себе  
"Энергоатом" 

15.01.2018 
Кабинет министров может переподчинить себе госпредприятие НАЭК 

"Энергоатом", которое в настоящее время находится в управлении 
Министерства энергетики и угольной промышленности. 

Проект распоряжения о переподчинении обсуждался на правительственном 
комитете 12 января 2018 г., свидетельствует обнародованная на правительственном 
портале повестка заседания. Производство электроэнергии всеми электростанциями НАЭК 
"Энергоатом" в 2017 г. возросло на 5,7% (на 4 млрд 601,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 г. 
– до 85 млрд 785,1 млн кВт-ч. Доля НАЭК в общей структуре отпущенной электроэнергии в 
ГП "Энергорынок" составила 56,6% (+2,7 п.п. к 2016-му), в общей структуре производства 
электроэнергии в стране – 55,2% (+2,8 п.п.). "Энергоатом" в 2017 г. отпустил в оптовый 
рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 46 млрд 40,1 млн грн (с НДС), что 
на 6,8% больше, чем за 2016 год (43 млрд 128,7 млн грн). "Энергоатом" является 
оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, 
оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной 
электрической мощностью 13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС 
установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем 
водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Moody's присвоил рейтинг Aa2 выпускаемым под  
строительство ЦХОЯТа облигациям 

19.01.2018 

Moody's присвоило рейтинг Aa2 выпускаемым для привлечения НАЭК 
"Энергоатом" кредита на $250 млн под строительство централизованного 
хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) облигациям. 

Прогноз по рейтингу данных облигаций стабильный. Moody's отмечает, что проект 
является заявленным приоритетом политики для США и правительства Украины, 
поскольку объект будет создан для хранения отработавшего топлива из трех атомных 
станций, предлагая эффективный и безопасный процесс, который снизит зависимость 
Украины от России. В то же время агентство отмечает, что политика кредитора корпорации 
частных зарубежных инвестиций США (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) не 
обеспечивает гарантию оплаты по нотам и не предназначена для прямой или косвенной 
передачи безусловной гарантии OPIC платежных обязательств "Энергоатома" по 
кредитному договору. Как сообщалось, ранее Национальная атомная энергогенерирующая 
компания "Энергоатом" договорилась с OPIC о привлечении кредита на 250 млн долларов 
для строительства централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива 
(ЦХОЯТ). Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем 
соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году. 
Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International 
будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного 
топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут 
применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в 
самом хранилище. Holtec International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения 
отработавшего ядерного топлива; дальнейшее производство этих систем хранения ОЯТ 
будет происходить в Украине. В 2016 г. НАЭК "Энергоатом" договорился с Bank of America 
Merrill Lynch о координации проведения процедуры Due diligence, разработке 
предварительных условий финансирования, сотрудничестве с OPIC в части оформления 
страхового полиса и подготовки документации для выпуска облигаций для последующего 
кредитования госкомпании с целью строительства ЦХОЯТ. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
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Николаевская ТЭЦ оценена для приватизации  
в 57 миллионов гривен 

15.01.2018 
Стоимость 99,912% пакета акций ЧАО "Николаевская ТЭЦ" для 

продажи на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу 
аукциона оценена в 57,016 млн грн. Об этом сообщил и. о. главы ФГИ. 

"Межведомственная рабочая группа по приватизации при Кабинете министров и 
Фонд сформируют условия приватизации энергообъекта, и после их утверждения 
правительством ТЭЦ будет выставлена на продажу", - написал и. о. главы Фонда 
госимущества Украины Виталий Трубаров. Ранее ФГИ не удалось продать Николаевскую 
ТЭЦ по цене 97 млн грн из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей. 
Николаевская ТЭЦ установленной электрической мощностью 40 МВт и тепловой - 410 
Гкал/ч обслуживает около 39,4 тыс. потребителей города.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Боротьба з викидами вуглекислого газу: ТЕС і ТЕЦ  
хочуть обкласти новим податком 

18.01.2018 

Держенергоефективності готує законопроект про введення для 
теплової генерації, яка виробляє електроенергію шляхом спалювання 
газу, вугілля або мазуту, окремого податку на викиди вуглекислого газу.  

"Ми готуємо відповідні законодавчі зміни. Це будуть зміни в Податковий і 
Бюджетний кодекси. Цього року ми хочемо вийти з такою ініціативою на Кабмін та 
Верховну Раду", - сказав глава відомства Сергій Савчук. За його словами, це буде новий 
податок, який буде виділений із структури чинного екологічного податку. "У нас є 
екологічний податок, ми хочемо виділити податок на вуглекислий газ з його структури, 
щоб був цілеспрямований податок. Якщо ми піднімемо до рівня одного євро за тонну 
вуглекислого газу, це дасть 5 млрд грн, які ми зможемо направити на енергоефективні 
проекти саме в промисловості", - додав глава агентства. За його словами, такий податок 
існує в усьому світі, в Польщі він становить 1 євро за тонну вуглекислого газу, а в Україні в 
структурі екологічного податку закладено лише 0,1 євро на тонну вуглекислого газу. Також 
Савчук заявив, що цей податок повинні будуть платити компанії-оператори ТЕС і ТЕЦ, які 
спалюють викопні види палива - вугілля, нафта (нафтопродукти) і газ. На сьогодні частка 
теплової генерації в структурі виробництва електроенергії становить близько 35%. На рік 
Україна, і теплова енергетика зокрема, споживає десятки тисяч тонн вугілля (31,3 тисячі 
тонн у 2016 році), значна кількість газу (28,4 мільярда кубометрів в 2017 році) і 
нафтопродуктів (6,8 мільйона тонн у 2016 році). 

 

Читати повністю >>> 
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Україна у співпраці з IRENA залучатиме досвід та інвестиції провідних 
країн світу у вітчизняну відновлювану енергетику 

19.01.2018 
Україна у співпраці з IRENA залучатиме досвід та інвестиції провідних 

країн світу у вітчизняну відновлювану енергетику. На цьому наголосили на 
прес-конференції, присвяченої приєднанню України до IRENA. 

В.о. Голови Комітету ВРУ з питань ПЕК Олександр Домбровський наголосив на 
важливості приєднання України до IRENA: «Динамічний перехід від застарілих 
енергетичних технологій до чистої відновлюваної енергії – одне із ключових завдань, які 
нині стоять перед українською енергетикою. Приєднання України до Статуту IRENA - одна з 
реальних можливостей наблизитись до вирішення цього надскладного для України 
питання». Також, Олександр Домбровський підкреслив, що вступ до IRENA дозволить 
залучати передові практики та законодавчі механізми стимулювання розвитку 
відновлюваної енергетики, над якими сьогодні плідно працюють Комітет ВРУ з питань ПЕК 
спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами. У свою чергу, Голова 
Держенергоефективності Сергій Савчук нагадав, що Україна завершила всі 
внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до Статуту IRENA. За кілька тижнів 
Україна стане повноправним членом цієї авторитетної організації. Участь України в IRENA 
сприятиме виконанню поставлених цілей щодо збільшення частки «зеленої» енергії у 
кінцевому енергоспоживанні до 11% у 2020 р., а у 2035 р. – до 25% «чистої» енергії у 
загальному первинному енергопостачанні. Водночас Голова запевнив, що Україна, не 
чекаючи моменту вступу до IRENA, активно розвиває «зелену» енергетику, удосконалює 
законодавство та стимулює інвестування у цю сферу. … 

 

Читати повністю >>> 
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Президент Украины уполномочил Данилюка изменить соглашение  

о реабилитации гидроэлектростанций 

16.01.2018 
Президент Украины уполномочил министра финансов подписать 

письмо о внесении изменений в соглашение с Европейским 
инвестиционным банком о реабилитации гидроэлектростанций. 

“Уполномочить министра финансов Украины Данилюка Александра Александровича 
на подписание Письма о внесении изменений № 1 в Финансовое соглашение (Проект 
“Реабилитация гидроэлектростанций”) между Украиной и Европейским инвестиционным 
банком”, - говорится в распоряжении главы государства №12/2018-рп от 15 января 2018 г. 
Стоит напомнить тот факт, что, для того чтобы получить очередной транш МВФ, Украине 
нужно провести ряд непростых реформ, которые требуют времени и усилий. Об этом в 
интервью «Голосу Америки» рассказал министр финансов Александр Данилюк. Он отметил, 
что ключевыми задачами для Украины на данный момент являются создание 
Антикоррупционного суда и проведение эффективной приватизации.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 
 

 ВЕС 

Под Николаевом китайцы хотят построить самую мощную  
в Европе ветряную электростанцию 

16.01.2018 
Китайские инвесторы в этом году построят в Березанском районе 

Николаевской области ветряную электростанцию на 500 МВт, что равноценно 
по мощности одному энергоблоку АЭС. 

Проект обсуждался во время встречи представителей китайской компании TBEA 
International Ltd, сотрудников ООО "Институт ДнепрВНИПИэнергопром" и председателя 
райгосадминистрации Сергея Танасова. В Березанской РГА рассказали, что Тилигульская 
ВЭС будет самой мощной среди ветряных электростанций в Европе. На территории 
Краснопольского, Ташинского и Анатольевского сельских советов планируется разместить 
более 100 ветроэнергетических установок. TBEA International Ltd - производитель 
современного оборудования "зеленой" энергетики, работающий в 60 странах мира.  

 

Читать полностью >>>  
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ДТЭК заказал у General Electric  
26 ветротурбин 

17.01.2018 
Энергохолдинг ДТЭК подписал договор с GE Renewable Energy на 

поставку, установку и обслуживание 26 ветротурбин мощностью 3 МВт 
каждая, сообщила пресс-служба украинской компании. 

"Оборудование предназначено для строительства первой очереди Приморской 
ветроэлектростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области … Ветротурбины будут 
доставлены в Украину и установлены на площадке Приморской ВЭС в 2018 г.", - говорится в 
сообщении. Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется 
до 2020 г. Общий плановый объем инвестиций в строительство Приморской ВЭС – более 
EUR 300 млн. Как сообщалось, "ДТЭК" в 2011 г. начал строительство Ботиевской ветряной 
электростанции (ВЭС) в Запорожской области и в октябре 2012 г. запустил ее первую 
очередь. В настоящее время установленная мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.  

 

Читать полностью >>>  
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 СЕС 

Канадцы серьезно займутся солнечной  
энергетикой 

15.01.2018 
Канадская компания TIU построила солнечную электростанцию в 

Никополе (Днепропетровская область) мощностью 10,4 мВт. Об этом 
сообщает служба новостей портала profidom.com.ua 

"Общий объем инвестиций составил 10,5 млн. евро", - отметили в пресс-службе 
компании. Национальная компания, осуществляющая государственное регулирование в 
сфере энергетики и коммунальных услуг, уже установила "зеленый" тариф для новой 
станции, передает Zaxid.net. По информации ProfiDOM.com.ua, весной TIU планирует начать 
строительство еще четырех объектов возобновляемой энергетики: трех в Николаевской 
области и одного в Херсонской.  

 

Читать полностью >>>  
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Сонячні електростанції на Херсонщині –  
інвестиції в майбутнє 

15.01.2018 
Відновлювальна енергетика в Україні - це відносно нова сфера, що 

вже динамічно розвивається та залучає все більше інвестицій. Займатися 
цим вигідно і ця сфера пов’язана з мінімальними ризиками. 

Але, незважаючи на всю інвестиційну привабливість, на альтернативні джерела 
енергії, на жаль, все ще приходиться лише 1% від загальних потужностей виробництва 
електроенергії в Україні. Перехід на альтернативні джерела енергії - це довгостроковий та 
коштовний процес, до якого, майже завжди, залучаються іноземні інвестиції. Найбільш 
перспективною, для побудови сонячних електростанцій в Україні є, безумовно, 
Херсонщина. Адже після анексії Криму, саме ця область - найбільш південна, а значить, є 
найбільш інвестиційно привабливою з точки зору сонячної карти України. ... 
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Внутри зоны отчуждения вокруг чернобыльской АЭС 
построят солнечную электростанцию 

16.01.2018 
В настоящее время строительство комплекса находится на 

завершающей стадии. Об этом сообщает издание Science Alert. Об этом 
сообщает служба новостей портала news.eizvestia.com. 

По словам Евгения Варягина, руководителя проекта «Солнечный Чернобыль», завод 
способен обеспечить электричеством поселок среднего размера, состоящий примерно из 
двух тысяч домов. Однако в будущем электростанция сможет производить в сто раз больше 
электроэнергии. Завод построят на территории площадью 1,6 гектара, которую займут 3,8 
тысячи солнечных батарей. Фотоэлементы будут закреплены на бетонных плитах, а не 
врыты в грунт, поскольку земляные работы в зоне отчуждения запрещены из-за риска 
распространения радиоактивной пыли. В 2016 г. сообщалось, что Украина ведет активный 
поиск инвесторов для строительства солнечных электростанций в районе Чернобыльской 
АЭС. Так, планируется установить солнечные батареи общей мощностью в 1 гигаватт (для 
сравнения - в Германии, где солнечных ресурсов существенно меньше, гелиоэнергетика 
дает 39 гигаватт). Для достижения этой цели потребуется около €1 млрд инвестиций. 

 

Читать полностью >>>  
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За останні роки частка біоенергетики в енергетичному балансі  

України зросла майже втричі 

26.01.2018 
У структурі виробництва відновлюваних джерел енергії у 2016 р. 

найвагомішу частку займали біопаливо та відходи - 81%. При цьому, рейтинг 
енергокультур очолили цукрове сорго, міскантус та енергетична верба. 

За даними Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, обсяг 
загального постачання первинної енергії з біопалив у 2016 році склав 2,83 млн тонн н.е., що 
еквівалентно заміщенню близько 3,5 млрд м³ газу. У рейтингу енергетичних культур перше 
місце займає цукрове сорго. З 1 га можна отримати 90-100 т.  цукроносної біомаси. До кінця  
вегетації  в соці стебел  накопичується  до 16-22% цукрів, що може  забезпечити отримання 
40-50 т/га  соку і до 25-30 т/га сухої маси, що використовується для виробництва етанолу, 
бутанолу та біогазу. Друге місце займає міскантус. Після чотирьох років вирощування 
культура накопичує 15-20 тонн підземної біомаси, яка еквівалентна 7,2-9,2 т/га вуглецю. 
Тривалість використання плантації - близько 20 років, а комерційного вирощування -15 
років. Низькі експлуатаційні витрати на вирощування відкривають широкі можливості 
використання даної культури для виробництва твердих видів палива. Урожайність сухої 
біомаси становить 15-20 т/га. Трійку лідерів закриває енергетична верба. Збирання біомаси 
проводиться 7-10 разів через 2-3 роки. Річний вихід твердого біопалива з 1 га плантації 
становить 12-14 т/га. Слідом йдуть: свічграс - продуктивність коливається в межах від 6 
тонн сухої речовини на північноєвропейських ґрунтах з низькою родючістю до 25 тонн на 
південно європейських ґрунтах з високою родючістю; кукурудза на силос, при урожайності 
біомаси 70 т/га, забезпечує вихід біометану у розмірі 106 м³/т, (7,42 тис.м³/га); цукрові 
буряки, при валовому зборі у 15 млн тонн та виході меляси у розмірі 705 тис. тонн 
забезпечує 170 тис. тонн біоетанолу. При цьому, з 12,0 млн тонн жому можна отримати  до 
588 млн м³ біогазу. Загалом, середній темп розвитку сектору біоенергетики в Україні на 
сьогодні складає 45% на рік за показником виробництва біопалив та 35% на рік за 
показником загального постачання первинної енергії з біопалив та відходів.  
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АМКУ согласовал покупку "Краматорсктеплоэнерго" компанией  
экс-главы "Укринтерэнерго" 

26.01.2018 
Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании 

E.connect s.r.o. купить контрольный пакет акций кипрской Hamachi Limited, 
которой принадлежит "Краматорсктеплоэнерго". 

Hamachi Ltd принадлежит 60% акций ООО "Краматорсктеплоэнерго" и 99,9% акций 
ООО "Контурглобал Украина" и 51% ЧАО "Мега-ресурс". Hamachi является дочерней 
структурой американской ContourGlobal. Основали ContourGlobal инвестфонд Reservoir 
Capital Group (США) и бизнесмен Джозеф Брандт, бывший топ-менеджер энергетической 
компании AES. В середине 2000-х украинское представительство ContourGlobal возглавлял 
Владимир Зиневич – нынешний совладелец "Э.Коннект". Как сообщалось, в октябре 
компания экс-главы "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича и бывшего владельца 
холдинга Korlea Invest Василия Данылива "Э.Коннект" начала поставки антрацита из 
России на Краматорскую ТЭС. Зиневич – бывший глава двух государственных 
энергокомпаний: НАК "Энергетическая компания Украины" (ранее управляла госпакетами 
облэнерго) и "Укринтерэнерго" (УИЭ), которая занималась экспортом электроэнергии. В 
августе 2014 года в должности главы УИЭ Зиневич подписал скандальный контракт на 
поставку в Украину южноафриканского угля с британской компанией Steel Mont Trading 
Ltd. В декабре 2014 года Зиневича задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО, где к тому 
времени находился Данылив, которого подозревали в покушении на убийство банкира 
Сергея Дядечко из "Родовид-банка". Зиневич вышел из-под ареста спустя месяц, Данылив – 
в апреле 2016 года. Василий Данылив (до 2009 года Бечварж – ред.) – бывший владелец 
крупного энергетического холдинга Korlea invest, который соперничал с ДТЭК Рината 
Ахметова за право экспорта украинской электроэнергии в 2008-2009 годах. Кроме угля 
"Э.Коннект" занимается импортом дизельного топлива из России по трубопроводу 
"ПрикарпатЗападТранс", покупая ресурс у группы Proton Energy Нисана Моисеева.  
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ЧАО «Киевоблэнерго» оштрафовали на четверть  
миллиона гривен 

23.01.2018 
Национальная комиссия, осуществляющая государственное 

регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 
оштрафовала ЧАО «Киевоблэнерго» на 255 тысяч грн. 

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, 
передает УНН. В частности, НКРЭКУ наложила штраф на «Киевоблэнерго» в размере 255 
тысяч гривен за нарушение Лицензионных условий по передаче электрической энергии, 
Лицензионных условий по поставке электрической энергии и неисполнение решения 
НКРЭКУ, а именно постановления НКРЭКУ от 25 декабря 2015 года № 3121 (с 
изменениями). Компания должна оплатить штраф в Государственный бюджет Украины в 
30-дневный срок со дня получения копии решения о наложении штрафа. 
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Российские владельцы украинских облэнерго получат  
от внедрения RAB-тарифов 7,7 млрд грн в год. 

25.01.2018 
Стало известно, сколько получат владельцы энергокомпаний от 

внедрения стимулирующего тарифообразования, исходя из того, какой пакет 
акций в том или ином облэнерго им принадлежит.  

По расчетам, при доходности 12,5%, дополнительная выручка собственников 17 
облэнерго составит почти 18 млрд грн. Расчеты проводились на основе оценки стоимости 
активов по состоянию на 2016 г. При условии, что с 2016 года база активов выросла, сумма 
лишь дополнительно увеличится. Для этого акционерам облэнерго, не надо ничего делать - 
только предоставить оценку регулятору. Издание подсчитало, что больше всего получит 
группа VS Energy россиян Воеводина, Гинера, Бабакова и Шаповалова - 7,688 млрд грн в год. 
ДТЭК Рината Ахметова может рассчитывать на 3,088 млрд грн. На третьем месте в рейтинге 
выгодополучателей окажется Константин Григоришин - 2,713 млрд грн. На четвертом и 
пятом местах Игорь Коломойский и братья Суркисы - по 1,7 млрд грн и 1,3 млрд грн 
соответственно. Еще две компании - Волынь- и Закарпатьеоблэнерго - связывают с Юрием 
Бойко и Сергеем Левочкиным, но по этим энергокомпаниям отсутствует информация. 
Данные представлены без учета миноритарных пакетов. Напомним, в “Правительственном 
курьере” опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая 
позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго. Постановление вступило в силу с 
10 января. Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование 
доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об 
инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу 
(имеющиеся активы компаний). Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для 
перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 г. После обнародования 
документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения 
стимулирующего тарифообразования. Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом 
поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но 
не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики 
и коммунальных услуг. Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, 
которую и предложила НКРЭКУ. 
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В Євросоюзі вимагають від України  
реформи обленерго 

26.01.2018 
Секретаріат Енергетичного співтовариства почав розгляд питання 

про недостатнє проведення Україною, а також Албанією, Боснією і 
Герцеговиною реформи, яка полягає в поділі функцій обленерго. 

Реформування має сприяти створенню конкуренції на роздрібному ринку 
електроенергії. Повідомлення про ініціювання розгляду цього питання опубліковано на 
сайті енергетичного співтовариства. Секретаріат Енергетичного співтовариства ініціював 
попередню процедуру врегулювання проблеми щодо Албанії, Боснії і Герцоговини та 
України за те, що ці країни недостатньо проводять процедуру анбандлингу (поділу сфер 
діяльності) компаній-операторів розподільчих мереж. Секретаріат також вважає, що ці 
країни не впоралися із завданням з виконання їх зобов'язань згідно з Договором про 
Енергетичне співтовариство. Згідно з повідомленням, ці країни, включаючи Україну, не 
прописали вимоги Третього енергетичного пакета в національному законодавстві і не 
вжили заходів для імплементації процесу анбандлингу на практиці. «Оператори 
електричних розподільних мереж трьох країн досі виконують функції постачальника 
електроенергії і компанії, яка відповідає за її розподіл», - повідомили в Секретаріаті, 
додавши, що, розділивши види діяльності обленерго, споживачі зможуть отримати великий 
вибір постачальників електроенергії, що дозволить поліпшити послугу електропостачання 
і дати можливість отримувати її за справедливою ціною. Як повідомляв УНІАН, у середині 
квітня 2017 р. Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок електроенергії». Передбачається, 
що цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для 
кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини. Цей закон також передбачає 
обов'язковий поділ всіх обленерго на дві компанії: одна буде займатися розподілом 
електроенергії та експлуатацією електромереж, а друга – постачанням електрики. 
Виконуючи цю норму, в середині листопада минулого року акціонери енергопостачальної 
столичної компанії «Київенерго» прийняли рішення про розподіл своєї компанії.  
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Коболєв скаржиться, що Нафтогаз “втратив”  
$800 мільйонів кредитів 

17.01.2018 
ЄБРР не відновлюватиме кредитну лінію на $300 млн., що попередні 

роки надавалася НАК "Нафтогазу" для закупівлі природного газу. Також НАК 
може втратити кредит від Світового банку на суму $500 млн. 

"На жаль, уряд минулого року не виконав ті умови, які треба було виконати для 
продовження кредитної лінії. 300 млн дол. будуть погашені у січні, наскільки ми розуміємо, 
відновлення цієї лінії автоматично не відбудеться", - сказав голова правління НАК 
"Нафтогаз України" Андрій Коболєв. На його думку, не відновлюватиме після погашення 
надання кредиту на суму 500 млн дол. і Світовий банк. "Це коштуватиме 800 млн дол. 
дешевого кредитного ресурсу", - підсумував Коболєв. Він наголосив, що втрата дешевого 
кредитного ресурсу є однією з найбільших проблем Нафтогазу у 2018 році.  
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Минюст Украины готовит охоту на зарубежные  
активы Газпрома 

23.01.2018 
Министерство юстиции Украины намерено привлечь советника для 

взыскания с российского госконцерна "Газпром" штрафа в 172 млрд грн. за 
счет его зарубежных активов.  

"Ведется работа в этом направлении. Сейчас, насколько мне известно, готовится 
тендер с привлечением иностранных советников, которые будут заниматься этим 
вопросом за границей", – сообщил замглавы минюста Сергей Шкляр. Напомним, в январе 
2016 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд грн. за 
злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа в 
Украине. Газпром отказался платить штраф, апеллируя к тому, что условия транзита его 
ресурса через Украину зафиксированы в контракте с НАК "Нафтогаз Украины" и не 
попадают под государственное регулирование. После этого штраф удвоился до 171,932 
млрд грн. за счет начисления пени за неоплату. Затем это решение было несколько раз 
подтверждено украинскими судами. АМКУ в апреле 2017 г. направил в Государственную 
исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о 
принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 171,932 млрд грн. Стоит отметить, что 
арбитражный трибунал Торговой палаты Стокгольма в своем решении по спору 
"Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях поставки газа в Украину указал, что эти поставки не 
регулируются украинским и европейским антимонопольным законодательством.  
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Добыча нефти в Украине продолжает падать,  
конденсата – перешла в рост 

16.01.2018 
В 2017 г. в Украине добыто 1,442 млн т нефти, что на 9,4% ниже 

прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствует статистическая 
информация Министерства энергетики и угольной промышленности. 

При этом по сравнению с динамикой 2016 г. темп сокращения добычи снизился на 2 
п.п. или 59 тыс. т в абсолютных значениях. Крупнейший добытчик нефти ПАО «Укрнафта», 
на которое приходится свыше 91% общей добычи, в 2017 г. сократило производство нефти 
на 8,5% (против -8,4% в 2016 г.) – до 1,323 млн т. ПАО «Укргаздобыча» снизило добычу на 
21,6% – до 79,6 тыс. т. Частные компании сократили добычу нефти на 13,6% – до 39,7 тыс. т. 
В то же время, добыча газового конденсата после многолетнего падения в 2017 г. показала 
3,4% роста. В 2017 г. в Украине было добыто 656 тыс. т газоконденсата против 635 тыс. т 
годом ранее. «Укрнафта» сократила добычу конденсата на 23,7% – до 55,7 тыс. т. 
«Укргаздобыча» – увеличила на 2,1%, до 388,8 тыс. т. Частные добывающие компании в 
2017 г. добыли 211,5 тыс. т газоконденсата. Это на 17% выше показателя прошлого года. 
Динамика роста добычи частниками в 2017 г. увеличилась с 10,2% до 17%. Суммарно 
добыча нефти и конденсата в Украине в 2017 г. снизилась на 5,8% – до 2,098 млн т. 
Крупнейшими частными добытчиками нефти и конденсата в Украине остаются «ДТЭК 
Нефтегаз» (54,2 тыс. т в 2017 г.), «Природные ресурсы» (46,3 тыс. т) «Укрнефтебурение» (41 
тыс. т), «Эско-Пивнич» (37,1 тыс. т), ПГНК (29,4 тыс. т), Regal Petroleum (12,8 тыс. т). Как 
сообщал enkorr, с 1 января 2017 г. был снижен размер рентной платы за добычу нефти из 
залежей с глубины до 5 тыс. м с 45% до 29% от стоимости товарной продукции. Для 
залежей, расположенных на глубине свыше 5 тыс. м, –  с 21% до 14%. В конце 2017 г. 
парламент с отсрочкой на 1 год до такого же уровня снизил ренту на газоконденсат. 
Решение вступит в силу с 1 января 2019 г. Текущая рента для добычи газового конденсата 
составляет 45% из залежей до 5 тыс. м, 21% – из залежей свыше 5 тыс. м. Ранее компания 
JKX Oil&Gas сообщала, что добываемая ею украинская нефть продается с премией $5/барр. к 
цене нефти Brent, что вызвано устранением контрафактной продукции, а также 
превышением спроса на нефть над предложением на рынке Украины.  
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Возобновляется добыча газа на заброшенных  
месторождениях Западной Украины 

14.01.2018 
Укргаздобыча активизирует разведку месторождений в западных 

областях Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает 
портал glavnoe.ua 

Для увеличения добычи газа в западном регионе Укргаздобыча активизирует 
работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ 
«Львовгаздобыча», - сказано в сообщении. Запланированы разведывательные бурения на 
шести заброшенных месторождениях, где в советское время начинали добычу газа. 
Большой газ должен вернуться в Западный регион, - отметил директор по геологическим 
вопросам ПАО «Укргаздобыча» Мирон Кучер во время рабочей поездки на промышленные 
объекты "Львовгаздобычи". 
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Чи стане Одеса новим центром  

газовидобутку України? 

15.01.2018 
Україна є другою країною Європи за покладами вуглеводнів, велика 

частина яких зосереджена в Південному нафтогазоносному регіоні. Про це 
пише видання opinion.biz.ua 

Хоча 80 % перспективної офшорної території для видобутку вуглеводнів тимчасово 
втрачено, на північно-західному шельфі Чорного моря, що перебуває під контролем 
України, зосереджені значні запаси нафти й газу. За оцінками УкрНДІ запаси газу на шельфі 
знаходяться щонайменше на рівні 80 млрд куб. м, а за оцінками ДП «Наука» – до 300 млрд 
куб. м. Такі значні запаси відкривають інвестиційне вікно можливостей як для України, так 
і для Південного регіону. Ключовим містом, яке потенційно отримає максимальні вигоди, 
стане Одеса, бо саме там ключові компанії відкриють свої представництва, і, відповідно, 
саме там загорить вогник нової ділової активності. Найбільша газовидобувна компанія 
України ПАТ «Укргазвидобування» (УГВ) активно просуває ідею розробки чорноморського 
шельфу. Як не дивно, у компанії є всі шанси – за 5-7 років вона планує вийти на 
промисловий видобуток вуглеводнів на українському шельфі з орієнтовним показником 
видобутку 5 млрд куб. м газу на рік. На початок жовтня УГВ направило 6 пакетів документів 
на розробку 5 цільових шельфових площ, а саме: Медуза, Крабова, Зміїна, Созановського і 
Криловська. Всі вони розташовані на схід від Татарбунарського району Одеської області й 
на північний схід від острова Зміїного. Загальна площа ділянок складає понад 4 000 кв. км. 
Не зважаючи на значну економіко-безпекову роль розробки цих площ, заяви на отримання 
спецдозволів були направлені Державною службою геології і надр (Держгеонадр) на 
погодження до Одеської обласної ради, яка відмовила у відповідному акті. 
«Укргазвидобування» звернулося до суду, бо в компанії вважають, що повноваження 
обласної ради не поширюється на шельф Чорного моря. Нині справа знаходиться на 
розгляді, але, ймовірно, дозволи все ж таки будуть видані. Хоча питання адміністративного 
характеру є складними, не менші труднощі на підготовчому етапі викликають і питання 
суто управлінського й технічного характеру. Відомо, що буде створено спеціалізовану філію 
ПАТ «Укргазвидобування», яка буде займатися офшорними проектами. Окрім власних 
фінансових ресурсів, роботи потребуватимуть залучення інвестицій, тобто потенційного 
створення СП (спільне підприємство) або укладання УРП (угода про розподіл продукції) з 
потенційним закордонним інвестором. Голова правління «Укргазвидобування» Олег 
Прохоренко зазначив, що компанія готова інвестувати в розвідку й пошукове буріння задля 
зменшення ризиків для потенційного інвестора. Серед компаній, які «Укргазвидобування» 
бачить потенційними партнерами, були зазначені ENI та ExxonMobil. Партнерами мають 
бути не обов’язково саме ці компанії, скоріше, вони є орієнтиром за наявністю відповідної 
компетенції і технологій. Олег Прохоренко також заявив, що компанія оцінює початкові 
інвестиції в розробку шельфу на рівні 5-6 млрд грн. Першочергово має бути виконана 3D-
сейсміка (4 000+ кв. км) у 2018-2019 роках. Другим етапом стане розвідувальне буріння у 
2019-2020 роках. Третім – експлуатаційне буріння на початку 2021 року. Проведення робіт 
на шельфі Чорного моря вимагатиме придбання спеціалізованого обладнання для 
будівництва свердловин, прокладання морських трубопроводів і облаштування родовищ 
тощо. Хоча інвестиції на розробку морських родовищ доволі значні, слід зазначити, що при 
повній реалізації проекту разом із продовженням активних операцій на суходолі Україна 
може стати експортером газу, що є прибутковим навіть при низькій ціні на вуглеводні, 
зважаючи на високий попит на суміжних ринках при порівняно низьких транспортних 
витратах. Країни-сусіди по Чорноморському басейну, зокрема Румунія, доволі активно 
проводять операції на шельфі, що, безумовно, має як свої ризики (при суміжних ділянках), 
так і переваги, як, наприклад, створення спільного хабу для сервісних компаній. Румунія 
нині перебуває на завершальному етапі підготовки перспективних площ для промислової 
розробки. На сьогодні на румунському шельфі працюють 5 компаній, а саме: OMV Petrom, 
Romgaz, ExxonMobil, BlackSeaOil&Gas і LukoilOverseas. Загалом вони інвестують понад 1 млрд 
доларів у розвідку румунського шельфу. Окремо слід відзначити, що Black Sea Oil & Gas 
(BSOG) заявила про початок розробки шельфу вже в 2019 році та вихід на плановий 
видобуток у розмірі 4 млрд куб. м на рік, що зробить Румунію експортером газу. Тиждень 
тому Європейський банк реконструкції і розвитку викупив частку BSOG, що, безумовно, має 
підштовхнути компанію до більш інтенсивного розвитку. Крім того, Lukoil пробурить дві 
розвідувальні свердловини на блоках EstRapsodiaі Trident уже в 2018 році. Для 
«підігрівання» інвесторів румунський уряд планує знизити ренту для стимулювання 
розвитку шельфу, а також найближчим часом з боку уряду очікується проведення 11-го 
раунду торгів за нові ліцензії. Невідомо, наскільки швидко Україна зможе мобілізуватися 
для початку операцій в Чорноморському басейні, але фактом є те, що задля залучення 
інвесторів за прикладом сусідньої Румунії повинні бути створені чітка та зрозуміла 
нормативна база і конкурентна фіскальна політика. 
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Группа Smart Energy увеличила на 8,5%  
объем добычи газа в 2017 г. 

15.01.2018 
В 2017 г. компании группы Smart Energy добыли 226,3 млн кубометров 

природного газа, что на 8,5% больше по сравнению с 2016 годом (208,4 млн 
кубометров). 

Также было добыто 18,3 тыс. тонн газового конденсата и произведено 4,6 тыс. тонн 
сжиженного газа из углеводородов собственной добычи. В 2016 году добыли 16,9 тыс. тонн 
конденсата и произвели 3,7 тыс. тонн СУГ. «Введение в эксплуатацию новых объектов 
позволило нам увеличить объемы добычи в 2017 году. В текущем году мы рассчитываем 
удержать тенденцию роста. Этому должны способствовать изменения в законодательстве, 
принятые в конце прошлого года, в частности введение стимулирующей 12% рентной 
ставки для новых скважин, дальнейшее голосование за дерегуляцию газодобычи. А также 
мы надеемся, что контролирующие и правоохранительные органы прекратят 
необоснованное давление на наш бизнес», - отметил Генеральный директор группы 
компаний Smart Energy Сергей Глазунов. Напомним, в 2017 году была введена в 
эксплуатацию скважина №109 Мехедовско-Голотовщинского месторождения (Полтавская 
область), начато бурение скважины №28 на Островерховском месторождении (Харьковская 
область). Также ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года Regal Petroleum (входит в группу 
Smart Energy) подписала договор с ПАО «Укрнафта» касательно возможной эксплуатации 
скважины №12, которая расположена в пределах Свиридовского месторождения 
(Полтавская область) и принадлежит «Укрнафта». Предварительно предполагается 
провести исследование скважины. Также в конце прошлого года на Васищевском 
месторождении (Харьковская область) началась мобилизация оборудования для 
проведения 3D-сейсмических работ и подготовка к бурению скважины №10. 
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Укрнафта предлагает ГФС реструк- 
туризацию долга 

16.01.2018 
В течение 2017 г. нефтедобывающая компания ПАО «Укрнафта» 

уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму около 10,5 миллиарда 
гривен, уменьшив налоговый долг на 10 млн грн. 

«По состоянию на 31 декабря 2017 г. просроченный налоговый долг, который 
учитывает компания, составляет 11,85 млрд грн, тогда как на 31 декабря 2016 года он 
составлял 11,95 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой 
компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности», – 
проинформировала пресс-служба предприятия. Как уточняется в релизе, среди уплаченных 
налогов «Укрнафты» 6 млрд грн составляют рентные платежи. В целом, объем налоговых 
платежей в 2017 г. в сравнении с годом ранее вырос на 30% (в 2016 г. предприятие 
выплатило 8,1 млрд грн налогов). По мнению компании, Государственная фискальная 
служба (ГФС) якобы противоправно насчитывала 20% штрафа к сумме долга компании, что 
приводило к искусственному увеличению размера ее налогового долга. В то же время 
«Укрнафта» направила в ГФС предложения о реструктуризации и полном погашении 
налогового долга в течение трех лет. Ранее ГФС через суд потребовала заморозить счета 
«Укрнафты» из-за того, что ПАО якобы уклоняется от погашения долга.  
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ПГНК успішно пробурила бічний стовбур  
на одній зі своїх свердловин 

16.01.2018 
Полтавська газонафтова компанія (ПГНК) успішно пробурило бічний 

стовбур на свердловині IG101Z, повідомляє британська JKX Oil & Gas на сайті 
Лондонської фондової біржі. 

Роботи були проведені на глибинах 2,392-2,445 метрів. У компанії повідомили, що це 
перша операція з буріння, що проводиться ПГНК з 2015 року. Після обробки свердловини 
азотом початковий її дебіт склав 8,6 млн куб. футів (близько 243,5 тис. куб.м.) газу і 365 
барелів конденсату на добу. Після завершення тестування і оптимізації режиму роботи 
свердловини її дебіт становить 2,1 млн куб. футів (близько 59,5 тис. куб. м) газу і 55 барелів 
конденсату на добу. «Початкові результати цієї свердловини виправдали наші очікування, 
забезпечивши гарний старт для нашої програми буріння бокових столів на 2017-2018 рр», - 
заявив виконуючий обов'язки CEO JKX і директор «Полтавської газонафтової компанії» 
Віктор Гладун. За інформацією НафтоРинку, бурові роботи проводила українська компанія 
"Спецмехсервіс" (СМС). 
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НАК "Нафтогаз" купит 5 миллиардов кубометров  
российского газа 

17.01.2018 
НАК "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд 

кубометров газа в России и продолжит импорт с европейского направления, 
сказал председатель правления НАК Андрей Коболев.  

"Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую 
сейчас обязан установить Газпром, очень привлекательная. Этим экономическим 
бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев. Он пояснил, что с 2018 "Нафтогаз" должен 
покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома". В то же время он не назвал 
дату возобновления поставок у "Газпрома". Как сообщалось, ранее "Газпром" заявил, что 
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз" ежегодно с 
2018 года отбирать и оплачивать не менее 4 млрд куб. м газа и установил обязательность 
применения положений "бери-или-плати" до окончания срока действия контракта в 2019 г. 
В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что НАК добился уменьшения будущих 
обязательных годовых объемов "более чем 10 раз в соответствии с его фактическими 
потребностями в импорте газа". Согласно контракту от 2009 года обязательный объем для 
покупки "Нафтогазом" составлял 52 млрд кубометров в год. НАК "Нафтогаз Украины" с 
конца 2015 г. не поставлял газ из РФ. Отметим, крупные американские газодобывающие 
компании не заинтересованы работать в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина 
заявил глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. "Надеяться, что завтра выйдет в 
Украину в сегмент добычи газа Chevron и Exxon Mobil, не стоит. Им это не интересно. Они 
заинтересованы в объемах добычи в 10 млрд кубов в год. Мы не можем это обеспечить", - 
сообщил, отвечая на вопрос РБК-Украина, Прохоренко. Он уточнил, что факторами риска 
для входа на украинский рынок крупных американских компаний является конфликт на 
Донбассе, а также высокая рента. Кроме того, Прохоренко уточнил, что "Укргаздобыча" 
ведет переговоры с 20 малыми и средними европейскими, американскими и канадскими 
компаниями, которые заинтересованы выйти на украинский рынок. "В этом году Украина 
выберет одного иностранного партнера, который выйдет в сегмент добычи", - заявил 
Прохоренко, но отказался назвать подробности. 
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Компанія Ахметова отримала одну з найбільших  
розстрочок у Києві за часів Насірова 

17.01.2018 
Компанія "ДТЕК Нафтогаз", до структури якої входить "Нафтогаз-

видобування", у липні 2016 р. отримала від столичної податкової право 
на розстрочку податкових боргів у сумі 145,1 мільйонів гривень. 

Відповідна інформація міститься в службовій інформації ДФС про укладені договори 
розстрочок, яку оприлюднив проект "Марлін". Згідно з угодою, сума нарахованих процентів 
за користування розстрочкою становила 5,8 млн гривень. Це одна з найбільших розстрочок, 
виданих податковою в столиці протягом періоду 2015 – початку 2017 років, коли Державну 
фіскальну службу очолював ще не відсторонений Роман Насіров. Також великі розстрочки 
отримали державне ПАТ "Об`єднана гірничо-хімічна компанія" 2016 року у сумі 173,6 млн 
гривень та приватна компанія "ЕРУ Трейдінг" того ж року у сумі 122,9 млн гривень.  У липні 
2016 року синхронно з "ДТЕК Нафтогаз" податкові розстрочки в значно менших сумах 
отримали ще кілька столичних компаній Ахметова. Це "Житлотеплоенерго", "Теплові 
мережі",  Теплоелектроцентралі №5 та № 6, які входять в структуру  ПАТ "Київенерго". 
Загалом компанії Ахметова від київських фіскалів отримали розстрочки податкових боргів 
у сумі 148 млн гривень, із зобов’язанням сплатити 5,8 млн гривень процентів. Компанія 
"Нафтогазвидобування" була заснована у 1999 році Миколою Рудьковським у партнерстві з 
Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла 
Шуфричу. У квітні 2013 року Донбаська паливно-енергетична компанія, яка входить до 
групи СКМ Ріната Ахметова, збільшила частку в "Нафтогазвидобуванні" з 25% до 50%. У 
березні минулого року Ахметов  сконцентрував 75% акцій "Нафтогазвидобування".  
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У нового українського олігарха відбирають газові  
родовища на Полтавщині - ЗМІ 

22.01.2018 
Власники мережі супермаркетів АТБ відбирають газові родовища у 

олігарха Павла Фукса. Про це свідчить постанова Київського апеляційного 
адміністративного суду від 28 грудня, передають "Наші гроші".  

Суд залишив без руху апеляційну скаргу Державної служби геології і надр про 
необхідність розглянути заяву ТОВ "Ангро Інвест" на отримання без конкурсу спецдозволів 
на вісім родовищ газу в Полтавській області. Суд прийняв таке рішення через несплату 
Держгеонадрами судового збору в розмірі 1760 грн. Скарга служби була представлена ??на 
рішення Окружного адміністративного суду від 4 грудня, яким було частково задоволено 
позов "Ангро Інвест". Йшлося про розгляд заявок на отримання без проведення аукціонів 
спеціальних дозволів на 20-річну промислову розвідку і видобуток газу на восьми 
родовищах у Полтавській області. Всього "Ангро Інвест" претендує на 11 родовищ, які 
раніше були передані в експлуатацію ТОВ "Голден Деррік", яке за часів президентства 
Віктора Януковича було наближене до тодішнього міністра Едуарда Ставицького. Загалом 
фірма отримала 30 спецдозволів на роботу в Полтавській області, які були анульовані після 
зміни влади. Але у 2017 р. фірма через суд відновила дію 19 ліцензій. Це збіглося зі зміною 
назви компанії на "Іст Юроуп Петролеум" та її власника, яким став бізнесмен Павло Фукс. 
Раніше програма "Схеми" помітила його в компанії нардепа БПП Олександра Грановського, 
а потім відстежила візити Фукса в Адміністрацію президента і МВС. З квітня 2017 року 
бенефіціаром "Ангро Інвест" став житель Дніпра Геннадій Ткачов. Він був співзасновником 
"АТБ-Торгстрой", бенефіціарами якої є власники мережі "АТБ" Геннадій Буткевич, Євген 
Єрмаков та Віктор Карачун. Директором "Ангро Інвест" став Віталій Алдошин. Він також 
керує ТОВ "Укргаздоб", яке в 2016 р. купило спеціальний дозвіл на нафтогазову Південно-
Кісівську площу в Харківській області. 8% в статутному фонді "Укргаздоб" належить 
харків'янину Віталію Якименку, а 92% - вже згаданому власнику мережі "АТБ" Буткевичу. 
Якименко та Буткевич є власниками ТОВ "Схід-Енергоресурс", директором якої зазначений 
Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер Олександра Павлюченка, якого ЗМІ називають 
кримінальним авторитетом на прізвисько "Браслет". Павлюченко - помічник нардепа від 
"Народного фронту" Ігоря Котвицького - бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова. Раніше Котвицький обіймав посаду члена наглядової 
ради ПАТ "Інвестор" - холдингової компанії з управління бізнесом родини Арсена Авакова. 
Дружбін був директором і засновником "Ангро Інвест" і співзасновником ряду фірм, які 
через суди без аукціонів отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин в Україні. 
Разом з ним засновником в цих фірмах є згаданий Якименко.  
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Cadogan в 2017 году нарастила среднесуточную  
добычу углеводородов на 34% 

24.01.2018 
Cadogan Petroleum plc в 2017 году нарастила среднесуточную добычу 

углеводородов на 34% - до 167 баррелей нефтяного эквивалента (из 
которых чистая доля Cadogan - 155 boepd). 

Как сообщила британская компания на сайте Лондонской фондовой биржи, на конец 
года добыча выросла до 190 boepd (из которых чистая доля Cadogan - 176 boepd). Основной 
рост добычи обеспечило Монастырецкое месторождение, на котором были проведены 
капитальные ремонты скважин, перезапущены ранее остановленные скважины. В 2018 
году Cadogan рассчитывает достичь уровня добычи в 200 boepd (из расчета на чистую долю 
компании), планируется пробурить две новых скважины. Как сообщалось, Cadogan 
занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности 
Дебеславецкого и Черемхивского месторождений. 
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Укртрансгаз відписав 117 мільйонів підряднику  
матері помічника «яценюківця» 

16.01.2018 
Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 4 січня за результатами 

тендеру замовила ТОВ «Модуль Проект» будівництво автоматизованої 
газорозподільної станції «Яготин» за 117,10 млн грн.  

До 7 січня 2019 р. поставлять обладнання на 93,54 млн грн. і виконають робіт з 
урахуванням матеріалів на 23,56 млн грн., сказано на сайті «Прозорро». Гарантійний строк 
складає два роки. У специфікації найдорожчим є технологічний блок-бокс (1а, 1б, 1в, 1г) 
Qmax=20000 нм3/год P=0,6 МПа у повній заводській готовності за 91,96 млн грн. Мобільна 
цифрова радіостанція Motorola DM3601 стандарту DMR з інтегрованим GPS-модулем серії 
MOTOTRBO і дворядковим ЖК-дисплеєм коштує 26 836 грн. У відкритих джерелах їх можна 
знайти по 20 440–22 950 грн., але невідомо, з ПДВ чи без. … 
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Екс-віце-президента “Укртрансгазу” призначили директором  
з техпитань нового оператора ГТС 

24.01.2018 
Директором з технічних питань ПАТ “Магістральні газопроводи 

України” (МГУ) призначено Ігоря Бурака, який з квітня 2014 р. по серпень 
2017 р обіймав посаду віце-президента - головного інженера “Укртрансгаз”. 

“Директором з технічних питань ПАТ „МГУ“ призначено Ігоря Бурака”, - йдеться у 
повідомленні. Зазначається, що він з 2009 по 2014 рік працював заступником начальника, 
начальником управління магістральних газопроводів та газорозподільних станцій, 
директором департаменту транспортування газу ПАТ “Укртрансгаз”. З квітня 2014 р. по 
серпень 2017 р. І.Бурак обіймав посаду віце-президента-головного інженера ПАТ 
“Укртрансгаз”. Повідомляється, що він брав активну участь у програмах реконструкції та 
модернізації енергоефективності роботи нафтотранспортної та газотранспортної системи 
України. Відзначимо, ПАТ “Укртрансгаз” передав новоствореній філії “Оператор ГТС” 50 
тисяч найменувань активів на загальну суму близько 250 млрд грн. Про це сказав на прес-
конференції директор зі стратегії та розвитку бізнесу філії “Оператор ГТС України” ПАТ 
“Укртрансгаз” Сергій Макогон. “Уже передано близько 1100 договорів (з транспортування 
газу - ред.). Уже було передано 50 тис. найменувань активів на суму близько 250 млрд грн у 
філіал”, - сказав він. С.Макогон уточнив, що “Оператору ГТС” були передані активи, які 
винятково пов’язані з транспортуванням газу. Як повідомлялось, структура оператора 
підземних сховищ газу (ПСГ) буде готовою до виділення в окремий структурний підрозділ 
після завершення нинішнього опалювального сезону. Нагадаємо, 1 грудня розпочала 
роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”. 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 
 

Облгази подвоїли борги перед  
Нафтогазом 

15.01.2018 
Регіональні газопостачальні підприємства (газсбити) за рік 

збільшили заборгованість за поставлений перед НАК Нафтогаз України 
природний газ більш ніж удвічі - до 20,4 млрд грн. 

"Станом на 9 січня ц.р. сумарний заборгованість цих компаній склав 20,4 млрд грн 
(без урахування обсягів газу, який був поставлений у грудні), збільшившись за останні 12 
місяців удвічі", - повідомили в прес-службі компанії. Компанія щотижня публікуватиме 
інформацію про заборгованість облгаз-збут, щоб уникнути подальшого неконтрольованого 
зростання боргів цих компаній. У компанії також висловили стурбованість щодо діючого 
порядку проведення розрахунків за газ, який відпускається облгаз-збут і поставляється 
кінцевим споживачам - одержувачам пільг і субсидій. Згідно із законодавством, яке діє з 
початку цього року, облгаз-збуту отримують газ для таких категорій споживачів виключно 
від Нафтогазу. У той же час, законодавство дозволяє цим компаніям частину отриманих від 
споживачів грошей, у тому числі, розрахунків з держбюджету, які були проведені для 
незахищених категорій споживачів, використовувати для оплати газу, який був куплений у 
інших оптових постачальників (не у Нафтогазу). Нагадаємо, з 1 січня по 31 березня 2017 
року борг українців за газ зріс на 16,7% - до 7,117 млрд грн. 

 

Читати повністю >>> 
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Група компаній РГК: 72% боргів за газ сформовані  
через бюджетні неплатежі 

19.01.2018 
Борг бюджету, який становить 72% від загальної заборгованості 

групи компаній РГК, сформувався через існуючу до цього часу систему 
клірингових міжбюджетних розрахунків по субсидіях.  

Ця система розрахунків створила багатомільярдні борги бюджету перед 
компаніями-постачальниками, які забезпечують населення газом в рамках ПСО. Така 
фінансова модель була головною перешкодою для виходу на ринок нових компаній і 
розвитку конкуренції, без якої неможливе зниження цін на газ для споживачів. Бюджетна 
заборгованість сформувалася протягом останніх двох років, в умовах, коли всі розрахунки 
по субсидіях на газ проводилися винятково через НАК "Нафтогаз України". Ця компанія 
стала неформальним кліринговим центром, де в ручному режимі регулюються терміни й 
обсяги проведення розрахунків по всьому ланцюжку поставки газу населенню. Саме 
бюджетна заборгованість по субсидіям стала ключовою проблемою на ринку - на неї 
припадає дві третини від загального боргу за спожитий населенням газ. Залишок 
заборгованості, в розмірі 5,5 млрд грн, складають поточні борги споживачів за відпущений 
газ. У травні минулого року група компаній РГК повідомляла, що за результатами 
опалювального періоду 2016-2017 рр. рівень розрахунків із НАК "Нафтогаз України" склав 
97%. Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, 
юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 
регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває 
понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу. Регіональна Газова 
Компанія надає газовим компаніям сервіси, спрямовані на підвищення стандартів 
обслуговування клієнтів - серед них послуги єдиного контакт-центру та телекомунікаційні 
послуги по захищеному онлайн доступу клієнтів до особистих рахунків.  

 

Читати повністю >>> 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
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Glusco получила контроль над Лисичанск- 

нефтепродуктом 
16.01.2018 

Компания Glusco Energy SA (Швейцария) завершила сделку по 
приобретению 100% Rosneft Management Company Limited (Кипр) и 
получила опосредованный контроль над ПАО Лисичанскнефтепродукт.  

Как сообщает портал enkorr со ссылкой на данные системы раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с 21 декабря 2017 г. Glusco Energy SA 
опосредовано владеет 86,49% простых акций Лисичанскнефтепродукта, что составляет 
99,46% в общем количестве голосующих акций. В отличие от Лисичанскнефтепродукта, 
принадлежащее Роснефти ЧАО Лисичанская нефтяная инвестиционная компания (ЛИНИК) 
осталось за периметром сделки по покупке Glusco Energy активов Роснефти в Украине и по-
прежнему числится в перечне аффилированных с российским госхолдингом лиц. Если 
ранее 95,2% акций ЛИНИКа принадлежали Rosneft Management Company Limited, то во 
второй половине 2017 г. этот пакет был передан четырем другим аффилированным с 
Роснефтью юрлицами, название который реестр Минюста Украины не раскрывает. 
Напомним, нефтебаза Лисичанскнефтепродукт расположена в непосредственной близости 
к Лисичанскому НПЗ и занимает территорию общей площадью более 14 га. Емкость ее 
резервуарного парка составляет около 14 тыс. м³. Основная деятельность предприятия - 
оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. До 
30 июня 2017 г. акции Лисичанскнефтепродукта принадлежали ЛИНИКу. Но во втором 
квартале 2017 г. они были переданы непосредственно Rosneft Management Company Ltd … 

 

Читать полностью >>>  
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Одеським НПЗ керуватиме  

Фонд держмайна 
17.01.2018 

Фонд державного майна заснував ДП "Одеський нафтопереробний 
завод", до статутного капіталу якого найближчим часом планується 
передати цілісний майновий комплекс заводу. 

Реєстрація підприємства була завершена тиждень тому - 12 січня. За даними ЕП, 
найближчим часом до статуту підприємства буде передано цілісний майновий комплекс 
НПЗ, конфіскований судом в минулому році на користь Кабміну. Відповідне рішення було 
прийнято в рамках розслідування проти групи CЕПЕК Сергія Курченка, до складу якої 
Одеський НПЗ увійшов в 2013 році. З 2014 року Курченка знаходиться в бігах в Росії. З 
моменту його переїзду управління заводом здійснювало ДП "Укртранснафтопродукт", яке 
на той момент очолював Олександр Горбунов - виходець з команди власника групи 
"Фактор" Сергія Тищенка, який близький до депутата Верховної Ради від "Народного 
фронту" Сергія Пашинського. Після передачі активів заводу в ДП "Одеський НПЗ", 
підприємство фактично буде контролюватися людиною з оточенням першого заступника 
голови фракції БПП Ігоря Кононенка. Непрямим підтвердженням цього є те що директором 
держпідприємства призначений Юрій Столяров. Відбір його кандидатури було здійснено в 
кінці минулого року на конкурсі Фонду держмайна, що курується заступником голови 
відомства Володимиром Державіним - екс-помічником Кононенка в статусі народного 
депутата. Нагадаємо, 22 квітня 2017 року за клопотанням прокуратури судом арештовано 

колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ". Загалом 
під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ 
в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами 
по так званій "схемі Курченка". "Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний 
вирок. На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях "Одеського НПЗ", - йдеться у 
повідомленні. Раніше ЕП писала, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром 
можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою 
президента. 19 червня 2017 року Районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскаціі 
цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ. 
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Переработка нефти в Украине выросла на 6,3%, –  
исследование 

18.01.2018 
В 2017 г. объем переработки нефти, газового конденсата и другого 

нефтяного сырья на единственных двух работающих в стране НПЗ составил 
2,791 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в 2016 году. 

В компании "А-95" отметили, что, поскольку основной переработчик Кременчугский 
НПЗ с октября 2014 года перестал отчитываться о своих производственных показателях 
перед Минэнергоугля, а со второго квартала 2017 года - перед Нацкомиссией по ценным 
бумагам, данные об объеме его переработки основаны на оценке объема поставок нефти и 
другого нефтяного сырья на завод. В 2017 году Кременчугский НПЗ, по оценкам "А-95", 
увеличил переработку на 7,9% против ожидаемых в начале года 35-55%. Всего в прошлом 
году завод переработал около 2,298 тыс. тонн сырья. Ожидания руководства завода о 
выходе в этом году на уровень переработки 3-3,3 млн тонн сырья озвучивались в марте 
2017 года во время запуска в работу нефтепровода "Одесса-Кременчуг", по которому на 
завод поставляется азербайджанская нефть. В конце 2016 года "Укртатнафта" подписала с 
компанией Socar контракт на 1,3 млн тонн в год, но по итогам прошлого года выбрала 
около 960 тыс. тонн. При этом сократились поставки нефти "Укрнафты" на Кременчугский 
НПЗ как из-за падения добычи, так и за отказа "Привата" покупать ресурс на аукционах, 
добиваясь снижения цены. При общей добыче "Укрнафты" в прошлом году 1,38 млн тонн 
на аукционах было продано 1,16 млн тонн. Для сравнения в 2016 году добыча "Укрнафты" 
составила 1,52 млн тонн, реализация на аукционах - 1,65 млн тонн. Кроме этого, в июле-
декабре "Приват" купил на биржевых аукционах ПАО "Укртранснафта" 112 тыс. тонн нефти 
Azeri Light и Urals (порядка 20 тыс. тонн будут поставлены в январе-феврале 2018 года). 
Также в прошлом году на завод поступал импортированный еще в 2016 году, но 
задержанный на таможне иранский газовый конденсат, а также казахский вакуумный 
газойль. Шебелинский ГПЗ, принадлежащий государственной "Укргаздобыче", в 2017 году 
переработал 494 тыс. тонн сырья, что практически соответствует уровню предыдущего 
года. Кроме нефти и конденсата собственной добычи, Шебелинский ГПЗ в первом 
полугодии получал казахский конденсат (19 тыс. тонн), а также в июле-сентябре купил на 
биржевых аукционах у родственной "Укртранснафты" 10,8 тыс. тонн нефти Azeri Light и 2 
тыс. тонн Urals. 
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Одесский НПЗ перешел от «фронтовиков»  
к президентскому окружению 

19.01.2018 
Процесс оформления в госсобственность Одесского нефтеперерабаты-

вающего завода, конфискованного у беглого харьковского схемщика Сергея 
Курченко, подошел к концу.  

Как стало известно «ОЛИГАРХУ», на днях было официально зарегистрировано 
одноименное государственное предприятие, получившее целостный имущественный 
комплекс НПЗ. Это событие омрачает тот факт, что завод потерял всю свою товарную базу, 
обогатившую компании из орбиты группы «Фактор» Сергея Тищенко, близкого к «серому 
кардиналу» партии «Народный фронт» Сергею Пашинскому. Впрочем, вариантов новых 
заработков на НПЗ, эстафету по управлению которым приняла команда ценителей таланта 
первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко, хватает с избытком. Отъем 
расположенного на Шкодовой горе в Одессе НПЗ у «кошелька» Виктора Януковича Сергея 
Курченко начался еще в 2014 г. – после бегства обоих в Россию. На период «технической 
реализации» этого плана арестованное имущество завода передали в оперативное 
управление госпредприятию «Укртранснафтопродукт». Но ничего хорошего из этого не 
получилось: переходной этап затянулся на три года, первой половины которых хватило, 
чтобы продать по бросовой цене десятки тысяч тонн нефтепродуктов Одесского НПЗ через 
структуру из окружения собственника группы «Фактор» Сергея Тищенко (ООО 
«Укройлпродукт»). Почему выбор был сделан именно в его пользу? Ответ прост: 
«Укртранснафтопродукт» незадолго до этого возглавил Александр Горбунов – выходец из 
вышеупомянутого «Фактора». Тищенко является другом детства депутата Верховной Рады 
от «Народного фронта» Сергея Пашинского, с которым они до сих пор, по данным СМИ, 
поддерживают теплые отношения. По данным источников «ОЛИГАРХА», во многом именно 
благодаря влиятельности Пашинского Тищенко удавалось удерживать оперативное 
управление  Одесским НПЗ так долго. Правда, в последние пару лет контроль над 
предприятием тандему был нужен не столько для заработков, сколько с целью сокрытия 
проведенных их командой операций по продаже нефтепродуктов. С мертвой точки 
ситуация сдвинулась летом прошлого года. «В рамках заключения сделки со следствием 
районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного 
комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко», - 
заявил тогда генпрокурор Юрий Луценко. На днях подошел к концу и этот процесс: как 
выяснил «ОЛИГАРХ», 12 января в Одессе было зарегистрировано новое юрлицо – ГП 
«Одесский НПЗ», в собственность которого передан целостный имущественный комплекс 
завода. По официальным данным, директором новосозданного госпредприятия был 
назначен Юрий Столяров. В 2013 г., после покупки группой ВЕТЭК Сергея Курченко этого 
предприятия у «Лукойла», Столяров был назначен на должность главного инженера ПАО 
«Одесский НПЗ». Этот факт стал поводом для запуска кампании в СМИ осенью этого года с 
тезисом о том, что оперативный контроль над Одесским НПЗ вернулся к Курченко (по 
слухам, к этому приложили руку политтехнологи «фронтовиков»). Но по факту все гораздо 
проще. Столяров был назначен главой новосозданного госпредприятия после того, как был 
признан победителем соответствующего конкурса Фонда госимущества. А в этом 
ведомстве назначение представителей государства в подотчетные государству 
стратегические объекты курирует заместитель главы ФГИ Владимир Державин — бывший 
помощник упомянутого первого зампредседателя фракции БПП в Верховной Раде Игоря 
Кононенко. Фактически это означает, что отныне Одесский нефтеперерабатывающий 
завод контролируется ближайшим окружением президента. И тот факт, что 
производственные мощности национализированного завода переданы именно в ГП (а не 
ПАО), указывает на явное отсутствие планов у власти выставлять этот актив на 
приватизацию в ближайшей перспективе. «Скорее всего, государство попытается 
восстановить работу завода, что позволит его кураторам начать освоение сотен миллионов 
гривен бюджетных средств», - говорит один из собеседников «ОЛИГАРХА». 
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Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» заявила про рейдерську атаку  
з боку Едуарда Ставицького 

15.01.2018 
Наприкінці грудня 2017 року було здійснено рейдерську атаку на все 

майно мережі АЗС «БРСМ-НАФТА». Про це сьогодні повідомила юридична 
служба мережі АЗС «БРСМ-Нафта».  

Правоохоронні органи розслідують причетність до рейдерської атаки біглого члена 
“Сімї Януковича”, екс-міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького.  Державними 
реєстраторами філії КП Главанської сільради «Абсолют» Київської області усе майно мережі 
АЗС «БРСМ-НАФТА» за підробними документами було зареєстровано на ТОВ «ІМБРЕМ 
АУРУМ ЛТД» шляхом внесення усього майна до статутного капіталу цього товариства. 
Наявність злочинного умислу та спроби незаконного заволодіння автозаправною мережею 
підтверджує той факт, що власник мережі АЗС «БРСМ-Нафта» Андрій Біба та юридичні 
особи, на яких перебувало відчужене наприкінці минулого року майно, не здійснювало 
жодних дій, що могли привести до відчуження майна та корпоративних прав на користь 
третіх осіб. Це підтверджують судові реєстри, а отже будь-які законні підстави переходу 
власності мережі АЗС «БРСМ-Нафта» до ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» без волі її власника 
виключаються. Як коментує Андрій Біба, ні він особисто, ні уповноважені ним особи не 
надавали згоди та не підписували довіреностей чи інших доручень на проведення таких 
дій. «Я вперше чую про компанію “ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД” і сподіваюсь, що правоохоронці 
з’ясують, хто стоїть за цією брудною оборудкою проти приватної власності» – зазначив 
Андрій Біба. На думку експертів паливного ринку, така фіктивна “зміна” власника однієї з 
найбільших автозаправних мереж України є класичною рейдерською схемою, коли у 
передсвятковий період переоформлюються право власності, а через певний час ошуканий 
власник просто ставиться перед фактом відчуження його майна. Зазвичай це робиться за 
підписом чорних нотаріусів або корумпованих держреєстраторів за винагороду. ...  

 

Читати повністю >>> 
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Крупная сеть АЗС - UPG  
покидает Киев 

22.01.2018 
Сеть АЗС UPG (компания «Укрпалетсистем») прекращает работу всех 3 

АЗС на территории Киева. Об этом говорится в сообщении компании, 
передает служба новостей портала enkorr.com.ua 

Официальная причина прекращения работы сети в Киеве – истечение срока аренды 
станций по ул. Межигорской, Заболотного и Городской (Міська). По этой же причине 
закрывается АЗС UPG в Винницкой области. Взамен UPG анонсирует открытие в ближайшее 
время новых 7 станций в Днепре, Волынской, Киевской, Закарпатской, Хмельницкой, 
Черновицкой и Львовской обл. По информации enkorr, договора аренды АЗС в Киеве были 
расторгнуты досрочно. Этому предшествовал ряд судебных разбирательств. Например, по 
АЗС на Академика Заболотного договор аренды действовал до 1 ноября 2019 г. Но в 
октябре 2017 г. между арендодателем «ПКФ Авант» и арендатором «Укрпалетсистем» 
возникли противоречия. В частности, «Укрпалетсистем» обвиняла «Авант» в передаче 
комплекса в аренду третьим лицам, а именно ООО «Подиллянефтесбыт». Об этом, по 
мнению «Укрпаллетсистем», свидетельствовал договор охраны этой АЗС, заключенный 
между «Подиллянефтесбыт» и «Охрана и юридическая защита». Охранная фирма 28 
октября 2017 г. прибыла на АЗС, имея на руках этот договор на охрану помещений 
заправочной станции. Суд не увидел в этом договоре охраны нарушения договора аренды с 
«Укрпалетсистем» и стал на сторону арендодателя («ПКФ Авант»). Аналогичный судебный 
спор проходил и по еще одной АЗС в Киеве. По информации на сайте ООО 
«Подиллянефтесбыт» (Винница), компания владеет порядка 40 АЗС и с сентября 2017 г. 
начала их рестайлинг под бренд Chipo. Как сообщал enkorr, UPG вышел на столичный 
рынок АЗС осенью 2012 г., арендовав 3 станции «МС-Ойл». Справка enkorr, бренд UPG 
принадлежит топливной компании «Укрпалетсистем» (Коростень, Житомирская обл.), 
которая специализируется на поставках нефтепродуктов (преимущественно ДТ) из 
Беларуси, а также на мелкооптовых поставках со своих нефтебаз. Компания оперирует 
одним из крупнейших парков бензовозов (примерно 200 ед.). Сеть АЗС UPG насчитывает ок. 
60 станций, значительная часть которых сосредоточена в центральном и западном 
регионах Украины. «Укрпалетсистем» также управляет тремя АЗС под брендом 
«Белорусская нефтяная компания», последняя из которых была открыта в ноябре на трассе 
Киев-Ковель. Сейчас большинство АЗС сети находятся на стадии ребрендинга. Компания 
развивает программу лояльности UPGood и сеть ресторанов на АЗС VIVO Cafe.  

 

Читать полностью >>>  
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В Кодымском районе инициируют  
добычу известняка 

22.01.2018 
Предприятие по добыче и первичной обработке известняка 

откроется в феврале в селе Грабово Кодымского района. Собственники ООО 
«Грабовский известняк» уже подписали договор аренды земли. 

Этот производственный комплекс функционировал до 90-х, потом его уничтожили, 
оборудование было продано на металлолом, а коллектив разошелся. Полтора года назад 
мы скоординировались, чтобы возродить карьер, и сегодня это стало реальным, - заявил 
глава Кодымской РГА Вадим Козачок. Работавший тут до середины 90-х годов комплекс 
был разрушен и разобран на металлолом, но год с небольшим назад ООО «Грабовский 
известняк» и власти региона решили восстановить производство. На промышленном 
комплексе планируется добыча и первичная обработка 2 тысяч тонн известняка в сутки. 
Будет создано 60 рабочих мест, в будущем - ещё 40. В перспективе планируется начать и 
производство извести, - отметил Козачок. Залежи известняка в разведанных 
месторождениях составляют до 2 млн. м3. 
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Украина в 2017г сократила выпуск кокса на 18%,  
агломерата и окатышей - на 10% 

18.01.2018 
Украинские горно-металлургические предприятия в 2017 г. 

сократили производство кокса, согласно оперативным данным, на 18% по 
сравнению с 2016 годом - до 10,4 млн тонн. 

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" по итогам 
балансового совещания, производство железорудного концентрата (с учетом работы в 
январе-феврале 2017 года мощностей, расположенных на НКТ) за указанный период упало 
на 3% - до 60,498 млн тонн, окатышей - на 10%, до 20,114 млн тонн, агломерата - также на 
10%, до 30,889 млн тонн. Кроме того, по уточненным данным, метпредприятия в 2017 году 
произвели 21,334 млн тонн стали (88% к 2016 году), 18,441 млн тонн проката (86%) и 
20,075 млн тонн чугуна (85%). В декабре произведено 1,87 млн тонн чугуна (103% 
относительно ноября-2017), 1,88 млн тонн стали (100,4%), 1,7 млн тонн проката (107%). 
Некоторого повышения производства стали и проката в декабре-2017 по сравнению с 
предыдущим месяцем удалось достичь, в первую очередь, благодаря стабильной работе 
ММК им. Ильича и ПАО "Запорожсталь", отмечает "Укрметаллургпром". По состоянию на 16 
января 2018 года из основных мощностей в эксплуатации находится: 21 из 28 доменных 
печей (68%), восемь из девяти мартеновский печей (89%), 15 конвертеров из 21 (71%), 
шесть электропечей из 15 (47%) и 14 машин непрерывного литья заготовки из 14 (100%). В 
феврале планируется произвести порядка 1,8 млн тонн чугуна, 1,8 млн тонн стали и 1,6 млн 
тонн проката. Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в декабре-
2017 составило: железорудным сырьем - 2,5 млн тонн (на уровне ноября-2017), углями - 1,3 
млн тонн (116% относительно ноября-2017), коксом - 0,86 млн тонн (99%). При этом доля 
импортируемых углей составила 79% (1030 тыс. тонн из 1300 тыс. тонн), импортируемого 
кокса – на уровне 10,5% (90 тыс. тонн из 860 тыс. тонн). Экспорт железорудного сырья в 
декабре-2017 составил 3,1 млн тонн. В 2017 году на металлургические и коксохимические 
предприятия поставлено (с учетом деятельности в январе-феврале-2017 мощностей на 
НКТ): 26,6 млн тонн железорудного сырья (93% от аналогичного периода 2016 года), 14,3 
млн тонн углей (80%), 9,5 млн тонн кокса (79%). При этом доля импортируемых углей 
составила 76%, импортируемого кокса – на уровне 9,7%. Экспорт железорудного сырья в 
минувшем году составил 37,7 млн тонн. В декабре ломосборочные организации заготовили 
357 тыс. тонн металлолома (112% от уровня ноября-2017), из которых на отечественные 
металлургические комбинаты (с учетом деятельности в январе-феврале-2017 мощностей 
на НКТ) в качестве привозного поставлено 305 тыс. тонн (113%), экспортировано 52 тыс. 
тонн (108%). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном 
металлоломе составил 104%. В целом в 2017 году из заготовленных 3,79 млн тонн (108% от 
аналогичного периода 2016 года) украинским потребителям (с учетом деятельности в 
январе-феврале-2017 мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 3,3 млн тонн 
(102%), экспортировано 486 тыс. тонн (175%). … 
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Компания «Интерпайп» вводит дивизиональную  
структуру управления 

23.01.2018 
Украинская промышленная компания «Интерпайп» вводит новую 

модель управления бизнесом. С 1 января в «Интерпайп» будут выделены 
стальной, трубный и железнодорожный дивизионы. 

Дивизион стальной продукции включает производственные активы «Интерпайп 
Сталь», «Интерпайп втормет», Известковую фабрику, а также подразделения по закупке 
лома и продаже стальной заготовки. Директором стального дивизиона назначен Андрей 
Коротков, коммерческий директор завода «Интерпайп Сталь». В дивизион железно-
дорожной продукции вошли колесопрокатный цех и цех по производству железнодорож-
ных осей и колесных пар завода «Интерпайп НТЗ», а также соответствующее управление 
продаж. Возглавил дивизион Александр Гарькавый, директор по продажам железнодорож-
ной продукции «Интерпайп». Трубный дивизион включает в себя трубопрокатные цеха 
«Интерпайп НТЗ», «Интерпайп Нико Тьюб» и «Интерпайп НМТЗ», а также коммерческие 
управления по продаже трубной продукции. Генеральный директор «Интерпайп» Фади 
Храйбе будет совмещать свою текущую должность с позицией руководителя трубного 
дивизиона. Заместителем директора трубного дивизиона назначена Вера Смаль. На 
корпоративном уровне будет выделен центр технических компетенций, отвечающий за 
управление качеством, инвестиции и R&D. Такие корпоративные функции как управление 
финансами, закупки и логистика, управление продуктами и ресурсами, HR, правовое 
обеспечение, экономическая безопасность, корпоративные коммуникации и 
административное обеспечение будут выделены в единый сервисный центр. … 

 

Читать полностью >>>  
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Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова  
в хищении $500 млн 

23.01.2018 
Украинский бизнесмен Вадим Шульман доказывает в суде Лондона 

факт хищения у него Игорем Коломойским и его партнером Геннадием 
Боголюбовым более $500 млн, сообщило издание Kyiv Post. 

По данным издания, истец подал заявление в мае 2017 г. В документе он утверждает, 
что И.Коломойский вводил его в заблуждение с самого начала их бизнес-отношений – 
совместной покупки в 2000 г. Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) и Днепро-
петровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского. Заявление содержит 
свидетельства и о ряде других противоправных действиях И.Коломойского, начиная с 
конца 90-х по 2016 год, а также эпизоды с участием экс-премьер-министра Украины Юлии 
Тимошенко, российского олигарха Романа Абрамовича, лидера общественного движения 
"Украинский выбор" Виктора Медведчука. Также, Шульман утверждает, что И.Коломойский 
использовал ПриватБанк в качестве своей "копилки" и некоего личного счета. В.Шульман 
требует от Коломойского и Боголюбова возврата похищенных средств. Истец в заявлении 
также приводит эпизод с И.Коломойским, произошедший летом 2016 года: на фоне роста 
давления на экс-собственника ПриватБанка ввиду надвигающейся национализации банка 
тот уговаривал В.Шульмана "не бить лежащего". Вместе с тем, указывает В.Шульман, еще 
весной того же года Г.Боголюбов на встрече с ним в Монако убеждал, что никакие средства 
не будут возвращены. "Просто бизнес - ничего личного", - цитируется в исковом заявлении 
Г.Боголюбов. Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll 
по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его 
национализации в конце 2016 г. было объектом масштабных и скоординированных 
мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд. ...  
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АрселорМиттал Кривой Рог запускает новый комплекс  
транспортировки железной руды 

18.01.2018 

В 2018 г. объемы добычи железной руды шахты им. Артема 
планируется увеличить до 1,013 млн т (в 2017 г. – 757,6 тыс. т). Это позволит 
АМКР полностью обеспечить свои потребности в аглоруде.  

Рост объемов подземной добычи будет достигнут благодаря запуску дробильно-
бункерного комплекса горизонта – 1,135 тыс. м и наклонно-транспортной выработки №2. 
Только на этом горизонте шахты производство вырастет втрое. Раньше здесь для подъема 
руды на поверхность использовались вагонетки и клеть, процесс был трудоемкий и 
длительный. Новый комплекс позволит оперативно транспортировать добытую руду с 
помощью действующей технологической цепочки в шахте и скипового подъема. Для этого 
установлен ленточный конвейер общей длиной 380 метров с углом наклона 16 градусов. 
Максимальная производительность конвейера – 400 т в час. Для энергообеспечения 
комплекса под землей была построена отдельная электроподстанция. Объект оборудован 
пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. При строительстве комплекса 
использовано оборудование отечественных производителей, одним из которых является 
Новокраматорский машиностроительный завод. В целом инвестиции в строительство 
горизонта – 1,135 м и нового комплекса транспортировки руды составили $43,8 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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ЦГОК в 2017г сократил выпуск  

окатышей на 2,3% 

18.01.2018 
Центральный горно-обогатительный комбинат, входящий в группу 

"Метинвест", в 2017 г. сократил выпуск товарных окатышей на 2,3% по 
сравнению с 2016 годом - до 2,250 млн тонн. 

За год ЦГОК снизил выпуск железорудного концентрата на 10,6% - до 4,669 млн 
тонн. В декабре произведено 216 тыс. тонн окатышей и 397 тыс. тонн концентрата, тогда 
как в предыдущем месяце - 83 тыс. тонн окатышей и 385 тыс. тонн концентрата. Как 
сообщалось, по итогам 2016 года ЦГОК сохранил выпуск товарных окатышей на уровне 
предыдущего года - 2,303 млн тонн, но сократил производство железорудного концентрата 
- на 15,1%, до 5,224 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей 
горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного 
сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием 
железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых 
кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность 
комбината - добыча 28 млн тонн руды, 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей. 
Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, 
разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем 
шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн 
минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды. ЦГОК входит в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Fitch повысило рейтинг Ferrexpo Жеваго 
с позитивным прогнозом 

18.01.2018 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 

рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Ferrexpo plc до уровня "В" с "В-", прогноз по 
рейтингу – "позитивный". 

Fitch также повысило приоритетный необеспеченный рейтинг Ferrexpo – до уровня 
"В" с "В-", рейтинг возвратности активов остался неизменным – на уровне "RR4". 
"Повышение рейтингов горнорудной компании отражает улучшение ее финансового 
положения после привлечения в ноябре 2017 года предэкспортного финансирования на 
$195 млн, а также мнение Fitch о том, что Ferrexpo будет в состоянии своевременно 
рассчитаться по обязательствам в 2018 и 2019 годах за счет генерируемых денежных 
потоков и имеющихся денежных средств на балансе", – указывают аналитики агентства. 
Fitch напоминает, что Ferrexpo предстоит погасить двумя траншами еврооблигации – в 
апреле 2018 года и в апреле 2019 года – на общую сумму $346 млн, а также $131 млн 
остатка по предэкспортному финансированию на $350 млн со сроком погашения в 2018 
году. В агентстве уточнили, что "положительный" прогноз отражает мнение Fitch, что 
кредитный профиль Ferrexpo будет соответствовать рейтингу "В+", если компания и далее 
будет удерживать высокий уровень ликвидности. Как отмечает агентство, рейтинг 
Ferrexpo уже находится на одну ступень выше суверенного. Это отражает факт, что все 
доходы компания генерирует в инвалюте, находящейся на счетах за пределами Украины, а 
также улучшение ее платежеспособности по внешним обязательствам после привлечения 
предэкспортного финансирования. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

На СевГОКе осваивают новую  
горную технику 

23.01.2018 
На ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат», входящем в 

группу «Метинвест», начали осваивать новую горную технику. Об этом 
сообщается на странице «Метинвест Кривой Рог» в Facebook. 

«Первый 12-кубовый ЭКГ уже работает в Анновском карьере, второй экскаватор 
специалисты собирают для Первомайского карьера, - сказано в сообщении. - Новая техника 
отличается от своих предшественников не только объемом ковша (до этого на комбинате 
работали 10-кубовые), но и современной системой диагностики и контроля за работой 
основного оборудования, усиленными конструкциями и модернизированной механикой. 
Стоимость высокопроизводительных машин – 230 миллионов гривень». 

 

Читать полностью (фото) >>>  
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Канада інвестує $1,1 млрд для будівництва 

нового кр’єру та ГЗК у Кривому Розі 

27.01.2018 
В п'ятницю, 26 січня в міськраді Кривого Рогу відбулося засідання 

щодо будівництва нового підприємства ShimanovSteel. Про це повідомляє 
Національний промисловий портал, з посиланням на Дніпроград. 

У бесіді брав участь мер міста і канадська делегація на чолі з послом країни в Україні. 
На конференції обговорили перспективи і робочі моменти щодо реалізації ідеї. Проект 
розроблявся близько восьми років. Процес його реалізації прискорило відкриття зони 
вільної торгівлі між Україною та Канадою. На території Шимановського родовища біля 
селища Рудникове планують побудувати кар’єр з видобутку залізної руди і гірничо-
збагачувальний комбінат. Згідно з проектом, будівництвом займатимуться українські 
компанії, але під керівництвом канадських фахівців. Розробка буде проходити за високими 
закордонним стандартами і на основі найсучасніших технологій. Всього 4 підприємства в 
світі побудовані за таким нормам. Територія, яка піде під забудову становить 122 гектари. 
На реалізацію витратять близько одного мільярда ста мільйонів доларів. Це найбільша 
інвестиція в промисловість України за останні п’ять років. Керівництво компанії Black Iron 
вважає єдиною невирішеною проблемою землю, яка належить Міністерству оборони. На її 
місці повинна буде розташовуватися промислова зона. Зараз на ділянці розташований 
недіючий полігон. Канадські фахівці стверджують, що готові придбати нову аналогічну за 
площею ділянку землі для військових і обладнати там новий полігон за всіма стандартами 
НАТО. Натомість відомство повинне буде відмовитися від потрібної зони на користь міста. 
Канадський посол повідомив, що сім фірм їх країни стоять в черзі на інвестування проекту, 
тому з фінансуванням проблем виникнути не повинно. 
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АМКУ рассчитывает дать заключение по покупке 
Днепровского КХЗ в 1-м квартале 2018 г. 

16.01.2018 
АМКУ рассчитывает дать заключение по покупке группой 

"Метинвест" компании "Днепровский коксохимический завод") в 1-м 
квартале. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев. 

"Изучается вопрос о влиянии концентрации на рынок кокса и на смежные рынки. Я 
думаю, что в 1-м квартале 2018 г. будет предоставлен ответ о том, даем ли мы согласие на 
концентрацию", - сказал Юрий Терентьев. В сентябре 2017 г. АМКУ сообщил, что 
продолжает рассмотрение дела о приобретении холдинговой компанией группы 
"Метинвест" Private Limited Liability Company Metinvest BV (Нидерланды) пакета акций 
Днепровского КХЗ, которое обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе 
управления предприятия. Как сообщалось, в декабре 2014 г. Комиссия по защите 
конкуренции Сербии разрешила компании Metinvest B.V. купить 94,5536% акций "Евраз 
Днепродзержинского коксохимического завода". При этом в сентябре 2015 г. генеральный 
директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков подтвердил интерес группы к покупке 
завода и сообщил, что ожидает разрешения на покупку предприятия от Антимонопольного 
комитета. В сентябре 2017 г. "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" 
переименовался в Днепровский коксохимический завод. 2016 год предприятие закончило с 
убытком 273,26 млн гривен при прибыли 254,5 млн гривен в 2018 году, сократив чистый 
доход на 13,1%, или на 437,121 млн гривен до 2,889 млрд гривен. В 2016 году по сравнению 
с 2015 годом завод сократил производство валового кокса 6% влажности на 3,3% до 646,8 
тыс. тонн. Основным потребителем отгруженной продукции была группа "Метинвест".  

 

Читать полностью >>>  
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Внутренний рынок металлопроката в стране  
в 2017 года вырос на 6,6% 

25.01.2018 
Украинские предприятия в 2017 г. нарастили потребление 

металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 г. - до 5,158 млн тонн (4,837 
млн тонн), пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщается в обнародованной объединением “Укрметаллургпром” информации 
со ссылкой на данные ООО “ЕТР-Спектр”, в том числе импорт в Украину в прошлом году 
составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или 
на 23,4%). “Структура импорта сохраняет тенденцию к доминированию плоского проката, 
но его доля по состоянию на конец ноября 2017 года продолжает снижаться по сравнению с 
тем же периодом 2016 года (55,3% против 62%), а доля длинномерного проката 
увеличиваться (43% против 36,3%)”, - отмечается в информации “Укрметаллургпрома”. В 
2017 году украинскими метпредприятиями произведено 18,441 млн тонн металлопроката 
(86% от 2016 года), из которых экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году 
доля экспорта составляла 82,4%). При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом 
году составила 43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%, в то время 
как в 2016 г. экспортная доля плоского проката составляло 29,2%, длинномерного - 27%. … 
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Нікопольський завод феросплавів за підсумками 2017 р. 
збільшив випуск продукції на 2,1% 

21.01.2018 
Нікопольський завод феросплавів (НЗФ, Дніпропетровська обл.) за 

підсумками 2017 р. збільшив випуск продукції на 2,1% в порівнянні з 2016 р. 
– до 761,93 тис. тонн. 

За вказаний період НЗФ скоротив випуск силікомарганцю на 0,2% – до 687,07 тис. 
тонн, але наростив феромарганцю – на 27,7%, до 73,45 тис. тонн. Крім того, завод випустив 
1,41 тис. тонн інших феросплавів, тоді як в 2016 році їх не виробляв. Як повідомлялося, НЗФ 
у 2016 році збільшив випуск продукції на 24,1% в порівнянні з 2015 роком – до 746,1 тис. 
тонн. При цьому наростив випуск силікомарганцю на 20,5% – до 688,57 тис. тонн, 
феромарганцю – на 93,1%, до 57,54 тис. тонн. НЗФ – найбільше в Україні підприємство з 
виробництва сіліко- і феромарганцю. Використовує імпортне та вітчизняне сировину для 
виробництва феросплавів. 
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Группа "Метинвест" увеличила свою долю  
в "Азовстали" до 96,74% 

16.01.2018 
Горно-металлургическая группа "Метинвест" увеличила свою долю в 

ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) с 
96,22373% до 96,74396%. 

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на полученные 15 января 2018 года 
данные ПАО "Национальный депозитарий Украины", в реестре акционеров общества по 
состоянию на 31 декабря 2017 года произошли изменения среди собственников более 10% 
акций предприятия. Согласно документу, доля Metinvest B. V. (Нидерланды) возросла с 
74,66433% (3 млрд 138 млн 888,507 тыс. простых именных акций) уставного капитала (УК) 
"Азовстали" до 75,18456% (3 млрд 160 млн 758,914 тыс. акций) вследствие приобретения 
акций на вторичном рынке. Согласно данным депозитария на третий квартал 2017 года, в 
собственности Меtinvest International S.A. (Швейцария) - 21,5594% акций "Азовстали". 
Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются 
донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" 
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". 
Уставный капитал ЧАО "Азовсталь" - 1 млрд 972,965 млн грн, номинал акции – 0,25 грн. 
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Завод "Евраз-ДМЗ" в 2017г сократил выпуск стали  
на 13,2%, проката - на 11,7% 

18.01.2018 
Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ) по итогам 2017 

года сократил выплавку стали на 13,2% по сравнению с предыдущим годом - 
до 918 тыс. тонн. Об этом пишет investfunds.ua 

Как сообщается в пресс-релизе "Евраза" о результатах работы за 2017 год и 
четвертый квартал прошлого года, в 2017 году завод снизил выпуск проката на 11,7% - до 
785 тыс. тонн, в том числе сократил производство полуфабрикатов - на 8,4%, до 508 тыс. 
тонн, готового проката - на 17,2% - до 277 тыс. тонн. Выпуск стали в четвертом квартале 
снизился на 5,8% по сравнению с третьим кварталом - до 257 тыс. тонн, но возрос проката - 
на 6,5%, до 238 тыс. тонн. Предприятие в 2017 г. снизило выплавку чугуна - на 4,6%, до 
1,019 млн тонн, значительно нарастив выплавку товарного чугуна - на 99,6%, до 174 тыс. 
тонн. При этом в четвертом квартале выплавка чугуна снизилась на 10,4% по сравнению с 
третьим кварталом - до 251 тыс. тонн. В пресс-релизе отмечается, что за 2017 год выпуск 
товарного кокса на украинских активах группы снизился на 30% - до 369 тыс. тонн. Как 
сообщалось, "Евраз-ДМЗ" в 2016г увеличил выплавку стали на 5,2% по сравнению с 2015 г. - 
до 1,057 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 1,068 млн тонн, в том числе товарного - на 18,5%, до 
87 тыс. тонн. Завод также нарастил выпуск проката на 3,7% - до 889 тыс. тонн, в том числе 
полуфабрикатов - на 16%, до 554 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на 11,8% - до 
335 тыс. тонн. Предприятие специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий 
из них. К нему в 2011 г. был присоединен "Днепрококс". "Евраз-ДМЗ" входит в Evraz (РФ) 
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Выплавка стали на АМКР в 2017 году откатилась  
от максимальных показателей 

24.01.2018 
Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2017 

г. сократил выплавку эквивалентной стали (с учетом разливки и выпуска 
товарного чугуна) по сравнению с 2016 годом на 9,3%, до 6,35 млн. т. 

При этом годовой выпуск чугуна также снизился на 8,2%, до 5,6 млн. т, проката – 
7,3%, до 5,1 млн. т. Напомним, что по итогам 2016 года АМКР достиг 10-летнего максимума 
в производстве стали - 7 млн. т, при этом в 2017-м планировалось сохранить данный 
показатель. «Минувший год был непростым для крупнейшего горно-металлургического 
предприятия Украины, пришлось столкнуться с множеством трудностей в реализации 
производственной программы. Из-за этого не удалось повторить рекордные показатели 
2016 года, но в целом предприятие отработало успешно, на уровне 2015 года», - сказано в 
сообщении. На предприятии отмечают, что увеличить объемы производства криворожским 
металлургам помешало неудовлетворительное состояние шахты доменной печи  9, на долю 
которой приходится около половины всего выпуска чугуна. Улучшить ее состояние 
«АрселорМиттал Кривой Рог» намерен уже совсем скоро, в феврале, - на этот месяц 
запланирован капремонт доменной печи №9 и цеха блюминг, что позволит 
стабилизировать их работу и достигнуть производственных целей в этом году. Что 
касается горного и коксохимического производств, то здесь произошел рост объемов 
выпуска продукции по сравнению с 2016 годом. Удалось увеличить добычу железной руды 
на 1,5% (до 21,9 млн. т) и производство концентрата – на 1,9% (до 9,1 млн. т). Производство 
агломерата находится на стабильном уровне, необходимом для обеспечения производства: 
выпуск увеличен на 0,6% (до 10,5 млн. т). Также выросло производство кокса валового 6%-
ной влажности – на 19,9% (до 2,4 млн. т). Произошло это благодаря ритмичной работе 
коксовых батарей №№3, 4, и запуску новой коксовой батареи №6. «В 2017 году нам удалось 
улучшить уровень производства по горнодобывающему сектору, провести ряд ремонтов и 
стабилизировать работу оборудования основных цехов, что привело к увеличению выпуска 
основных видов сырья. По металлургическому направлению мы сконцентрировались на 
обновлении производственных мощностей и выполнении инвестиционной программы. 
Модернизация в 2017 году включала как ремонты основных агрегатов, так и реализацию 
экологических проектов. Таких, как перевод двухванного сталеплавильного агрегата №6 с 
переточного режима на прямоточный, реконструкцию конвертерного цеха, внедрение 
современных технологий по снижению выбросов пыли и газа. Производство стали с учетом 
экологических требований и стандартов было и остается нашим приоритетом. В 2018 году 
мы намерены завершить ряд инвестпроектов и приступить к новым, а производство стали 
сохранить на уровне минувшего года», - приводятся в пресс-релизе слова Андрея 
Дмитриева, и.о. начальника управления контроллинга «АрселорМиттал Кривой Рог».  
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В Украине нашли крупное место- 
рождение золота 

18.01.2018 
В Раховском районе Закарпатской области обнаружили крупное 

месторождение золоторудных залежей. Об этом сообщает пресс-центр 
Госслужбы геологии и недр (Госгеонедр) Украины. 

По предварительным оценкам, месторождение содержит запасы драгоценного 
металла на уровне 2,4 т. "Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших 
геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных 
на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных 
месторождений", - говорится в сообщении.  
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Украинский завод Русала увеличил производство 
глинозема на 11% 

25.01.2018 
В 2017 году по сравнению с 2016 годом Николаевский глиноземный 

завод увеличил выпуск глинозема на 10,95% до 1,676 млн тонн. Об этом 
говорится в сообщении предприятия. 

В 2017 г. предприятие завершила реализацию проекта по увеличению выпуска 
глинозема до 1,7 млн тонн. Финансирование проекта с 2015 по 2017 г. - 10,3 млн долл. и 
включало завершение строительства 5-й очереди декомпозиции, узла классификации и 
агломерации пульпы декомпозиции, модернизацию установки гидроклассификации 
разбавленной вареной пульпы и установки агитационного выщелачивания. План по 
производству глинозема по отношению к бизнес-плану в 2017 г. перевыполнен на 2,8%. С 
начала года выпуск глинозема составил 1675,5 тыс. тонн при указанных в бизнес-плане 
1630 тыс. тонн, перевыполнение составило 45,5 тыс. тонн. Ранее Антимонопольный 
комитет разрешенил Glencore на приобретение долей в уставном капитале предприятия 
"Николаевский глиноземный завод", а также 3 компаний российского бизнесмена Олега 
Дерипаски – "Охрана НГЗ" (Галициново, Николаевская область), "Компания "Алюминий 
Украины", "Гуардон Украина" (Киев). НГЗ контролируются холдингом "РусАл" ("Русский 
алюминий", Москва), который входит в тройку крупнейших производителей алюминия в 
мире. Крупнейшими акционерами "РусАла" являются подконтрольная О.Дерипаске 
компания En+, владеющая 48,13%, еще 20,50% владеет компания SUAL Partners. НГЗ 
является единственным производителем глинозема в Украине, использующегося для 
производства алюминия. Отметим, Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски 
рассчитывает в первом квартале закрыть сделку с международным трейдером Glencore, 
который планирует конвертировать долю в алюминиевом гиганте "Русал" в капитал 
компании. Об этом сказал глава En+ Максим Соков в интервью Reuters. Стороны в прошлом 
году заключили необязывающий договор о конвертации принадлежащих трейдеру 8,75% в 
"Русале" в акции En+ после ее IPO, завершившегося в ноябре 2017 года.  
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ОГХК має намір у 2018 р. наростити інвестиції в реконструкцію 

виробництва більш ніж удвічі 

30.12.2017 
ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) має намір 

наростити інвестиції в реконструкцію виробництва більш ніж удвічі, 
спрямувавши на ці цілі понад 200 млн грн. 

"Цього року було дано старт модернізації на філіях ПАТ "ОГХК". Наступного року 
компанія планує серйозно взятися за оновлення основного виробництва - збагачувальних 
фабрик. 2018 рік стане роком реконструкції виробництва. Думаю, що інвестиції наступного 
року вдвічі перевершать рівень 2017 року. Остаточну цифру поки що важко назвати, адже 
інженери ще не дійшли висновку, які саме варіанти будівництва фабрик обрати, їх декілька. 
Але ми вийдемо за межі 200 млн грн, і це буде черговий рекорд нашої компанії", - 
повідомляється в інтерв'ю корпоративному виданню в. о. голови правління ОГХК 
Олександра Гладушка. За його словами, нині фахівці ОГХК прораховують вартість і технічні 
можливості будівництва нової фабрики чорнових концентратів на ІГЗК, оскільки наявних 
потужностей комбінату бракує. Філія розпочинає підготовку до розробки нових площ 
Межирічного родовища - Букинська ділянка цього родовища, яку освоюватиме Іршанський 
ГЗК, має запаси на рівні 19 млн тонн титанової руди. Очікувані обсяги виробництва 
ільменітового концентрату становлять 700 тис. тонн, що дорівнює приблизно трирічному 
завантаженню комбінату роботою. На Вільногірському комбінаті опрацьовується варіант 
будівництва фабрики з переробки хвостосховищ - вона знадобиться, коли буде вичерпано 
запаси титанової сировини на дільниці Малишевського родовища, яку розробляє філія. 
Тому будівництво фабрик на філіях - невідкладне завдання. Планується придбати нове 
обладнання в лабораторію "ВГМК". Оновлення цього підрозділу допоможе суттєво 
покращити якість роботи відділу збуту та поліпшити відносини зі споживачами. "За три 
роки ми зробили серйозний ривок у розвитку, у становленні компанії, успішно подолали 
кризу, що вдарила по титановому ринку і наших споживачах (...) Попереду - дати 
комбінатам друге життя - отримати в розробку нові ділянки, підготувати виробництво до 
роботи в нових умовах, модернізувати допоміжні підрозділи, які працюють на кінцеву 
ланку - виробництво готової продукції. Потрібно далі оновлювати транспортні підрозділи 
філії, щоб уникнути дефіциту спецтехніки", - резюмував керівник підприємства. Як 
повідомлялося, ОГХК у січні-вересні 2017 року знизила чистий прибуток на 12% порівняно 
з аналогічним періодом минулого року - до 586,375 млн грн, податковий прибуток знизився 
на 12,6% - до 714,893 млн грн, але зріс чистий дохід - на 16,7%, до 2 млрд 155,002 млн грн. 
Нерозподілений прибуток на кінець вересня сягнув 468,964 млн грн. ДП "Об'єднана 
гірничо-хімічна компанія" (ДП "ОГХК") розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, 
коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів 
ВГМК та ІГЗК. ОГХК реалізує продукцію більш ніж до 30 країн світу. Основні рики збуту - ЄС, 
Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. ДП "ОГХК" 8 грудня 2016 року 
перетворено в ПАТ "ОГХК". Статутний капітал ПАТ "ОГХК" - 1,944 млрд грн. Уряд у серпні 
2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Потім 
Фонд держмайна переніс приватизацію компанії на 2018 рік.  
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НАБУ начало расследовать махинации  
при заходе Group DF на ЗТМК 

25.01.2018 
НАБУ начало досудебное расследование в новом уголовном 

производстве №52017000000000747 по факту завладения должностными 
лицами ООО «ЗТМК» средствами на выполнение программы развития. 

Упомянутым договором, как известно, при Януковиче была санкционирована 
скрытая приватизация стратегического государственного производителя титановой губки 
- ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат», в интересах Group DF Дмитрия Фирташа. 
В частности, на базе госпредприятия ЗТМК было решено создать одноименное ООО, в 
котором 51% отошло государству в обмен на имущественный комплекс предприятия, 
оцененный в 749 млн гривен, а 49% - инвестору. Условия конкурса были выписаны так, что 
полностью устроили только Group DF, у которого в тот момент в аренде находились 
монополисты по добыче ильменитовой (титановой) руды - Иршанский и Вольногорский 
комбинаты. И 49% доля в ООО «ЗТМК» в итоге отошла принадлежащей Фирташу кипрской 
компании Tolexis Trading Ltd, которая согласилась внести 719 млн гривен (эквивалент 90 
млн долларов) в компанию, которая де-факто оказалась под ее же контролем. Все потому, 
что новосозданное ООО «ЗТМК» возглавил Владимир Сивак, который ранее трудился 
зампредом правления  Крымского содового завода - еще одного завода Фирташа. НАБУ 
вплотную заинтересовалось титановым бизнесом Фирташа в 2016 году. Как писал 
«ОЛИГАРХ», в сентябре того года детективы бюро задержали упомянутого Владимира 
Сивака по подозрению в растрате 492 млн гривен. В частности, следствие установило, что в 
течение 2014-2015 гг. на модернизацию производства ООО «ЗТМК» в соответствии с 
договором об учреждении, компания-совладелец Tolexis Trading Limited выделила 880 млн 
грн. Однако директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил 
растрату большей части полученных денежных средств, перечислив их в пользу третьих 
лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были 
направлены ПАО «Холдинговая компания «Энергомережа», ОАО «Запорожьеоблэнерго», 
ПАО «Коммерческий банк «Надра» и ООО «Синтез Ресурс» в счет погашения задолженности 
ГП «ЗТМК» перед указанными субъектами. Тогда как эти платежи должна была 
осуществить компания Tolexis Trading Limited с условиями, предусмотренными договором 
основания ООО «ЗТМК». Правда, благодаря украинским судам, этот блицкриг не удался - 
вскоре Сивак вышел на свободу под залог в 5,7 млн гривен. В феврале 2017 г НАБУ 
попытался уговорить ФГИ разорвать с ним контракт, однако у заместителя председателя 
Фонда государственного имущества Владимира Державина, который ранее работал 
помощником ближайшего партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, оказалось другое 
мнение. А в ноябре прошлого года в НАБУ с грустью констатировали,  что дело в 
отношении директора ООО «ЗТМК», который обвиняется в злоупотреблении служебным 
положением, не рассматривается уже больше года. Фирташ, тем временем, открыл второй 
титановый фронт.  Как писал «ОЛИГАРХ», в январе 2017 г. ООО «ЗТМК» подало иск к 
кипрской компании Tolexis Trading с требованием выполнить инвестиционную программу 
технической модернизации производства. Суд, как и следовало ожидать, в этом отказал, но 
усилиями Специализированной антикоррупционной  прокуратуры вердикт, ставший 
своеобразной индульгенцией для ответчика, был отменен. После чего НАБУ начал новую 
атаку на титановый форпост Фирташа. Как установили в НАБУ, всего Tolexis Trading 
обязался вложить в ЗТМК 110 млн долларов ($90 млн в качестве взноса в уставный капитал 
и еще $20 млн дополнительно). Таких денег у Tolexis Trading не было, поэтому была 
реализована преступная схема с привлечением к ней банка «Надра» Дмитрия Фирташа. 
«ПАО «КБ «Надра», вопреки запретам НБУ, был заключен договор от 21.11.2013 №1/2013 с 
Trasta Komercbanka (Латвия), согласно которому КБ «Надра» 22.11.2013 размещено 60 млн 
долларов США на депозитном счете в латвийском банке. В дальнейшем, по договору от 
13.02.2014 №1.2 сумма депозита была увеличена на 22,5 млн долларов США. Указанные 
средства были размещены в АО Trasta Komercbanka для получения компанией Tolexis 
Trading, банковский счет которой также был открыт в этом же банке, в кредит средств, 
необходимых для перечисления на банковский счет ООО «ЗТМК» во исполнение договора 
об учреждении от 22.02.2013 № 85» - указали в НАБУ. … 
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Внутренний рынок металлопроката в Украине  
в 2017г вырос на 6,6% 

25.01.2018 
Украинские предприятия в 2017 г. нарастили потребление 

металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158 млн тонн 
(4,837 млн тонн). Об этом пишет interfax.com.ua 

Как сообщается в обнародованной объединением "Укрметаллургпром" информации 
со ссылкой на данные ООО "ЕТР-Спектр", в том числе импорт в Украину в прошлом году 
составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или 
на 23,4%). "Структура импорта сохраняет тенденцию к доминированию плоского проката, 
но его доля по состоянию на конец ноября 2017 года продолжает снижаться по сравнению с 
тем же периодом 2016 года (55,3% против 62%), а доля длинномерного проката 
увеличиваться (43% против 36,3%)", - отмечается в информации "Укрметаллургпрома". В 
2017 году украинскими метпредприятиями произведено 18,441 млн тонн металлопроката 
(86% от 2016 года), из которых экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году 
доля экспорта составляла 82,4%). При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом 
году составила 43,1%, доля плоского проката – 33,1%, длинномерного – 23,8%, в то время 
как в 2016 году экспортная доля плоского проката составляло 29,2%, длинномерного – 
27%. Снижение удельного веса длинномерного проката в общем украинском экспорте 
объясняется потерей в марте 2017 года одного из основных производителей украинского 
длинномерного проката – ПАО "Енакиевский металлургический завод" на НКТ. Среди 
экспортных рынков украинской металлопродукции основными остаются страны ЕС (32,3% 
экспорта), другие страны Европы, включая Турцию (14%), страны Ближнего Востока 
(14,3%). В то же время, импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, 
около 26,1% из ЕС и 25,6% из Азии. Отметим, Украинские металлургические предприятия 
в 2017 г. сократили производство стального проката на 14%, до 18,44 млн тонн, по данным 
объединения "Укрметаллургпром". Из этого объема, согласно данным ООО "ЕТР-СПЕКТР", 
экспортировано 79,1% или 14,59 млн тонн. За 2016 г. доля экспорта составляла 82,4% в 
общем объеме продаж. На полуфабрикаты пришлось 43,1% от всего объема экспорта, на 
плоский прокат – 33,1%, на длинномерный – 23,8%. За 2016 г. экспортная доля плоского 
проката составляло 29,2%, длинномерного – 27%. Снижение удельного веса 
длинномерного проката в общем украинском экспорте объясняется потерей в марте 2017 г. 
одного из основных производителей украинского длинномерного проката – ПАО 
"Енакиевский металлургический завод", расположенного на неподконтрольной 
территории Донецкой обл. Среди внешних рынков сбыта украинской металлопродукции, 
по данным ООО "ЕТР-СПЕКТР", основными остаются страны Европейского Союза – 32,3% от 
всего экспорта, Ближнего Востока – 14,3% и прочие страны Европы, включая Турцию 14,%.  
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Компании группы «Агринол» засветились  
в уголовном производстве СБУ 

20.01.2018 
Группа компаний «Агринол» из Бердянска, которая занимается 

производством и поставкой технических масел и смазок, попала в 
большой переплет, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов в 
статье «Агринол» намотали на гусеницу». 

Сразу две входящие в ее структуру компании - ООО «Торговый дом «Агринол» и НПП 
«Агринол» (еще в декабре 2017 г. последняя компания называлась российско-украинским 
совместным НПП) засветились в уголовном производстве № 22017000000000281, 
открытым главным следственным управлением СБУ по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 
УК Украины (государственная измена, получение взятки и дача взятки соответственно), 
сообщает автор материала. О серьезности дела говорит его краткая фабула, изложенная 
спецслужбами. «По материалам уголовного производства, должностные лица 
Министерства обороны Украины, действуя с ведома и по предварительному сговору с 
представителями специальных и разведывательных органов Российской Федерации и 
субъектами хозяйствования, начиная с 2016 г, совершают действия в ущерб суверенитету, 
территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и 
государственной безопасности Украина путем закупки для нужд Вооруженных сил 
Украины моторного масла для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными 
свойствами ненадлежащего качества, использование которого может привести к выходу из 
строя бронетехники и нанести ущерб обороноспособности безопасности государства. 
Указанные действия сопровождаются предоставлением представителями субъектов 
хозяйственной деятельности в течение 2016-2017 годов должностным лицам 
Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины неправомерной выгоды в 
крупных размерах за предоставление с использованием служебного положения 
преимуществ при проведении государтвенных закупок, избрание их победителями и 
заключения с ними договоров на поставку/закупку товаров, и соответственно, получением 
должностными лицами МО Украины и ВС Украины при проведении указанных закупок за 
совершение указанных действий неправомерной выгоды в крупных размерах» — указали в 
СБУ. В подтверждение указывается следующий эпизод: в декабре 2016 года Минобороны 
подписало договоры № 286/1/16/39 та 286/1/16/40 с ООО «Торговый дом «Агринол» на 
поставку 350 тонн моторного масла «Азмол». Продукция была поставлена с декабря 2016 
по март 2017. Ее производителем было российско-украинское НПП «Агринол» (по 
лицензионному соглашению), при  этом компания почему-то внезапно изменила рецептуру 
ее изготовления и не провела в соответствии с требованиями законодательства Украины 
квалификационные испытания. Помимо этого, в декабре 2016 года все тот же «Торговый 
дом «Агринол» поставил в воинские части А2791, А3476, А1361, А2110 на хранение 360 
тонн еще одного «чудо-масла» производства российско-украинского НПП «Агринол», 
которое в дальнейшем военные закупили у связанного с ним ООО «Регион-Ойл». Эти торги 
прошли в июле 2017 года, а чуть позже стало известно, что благосклонность военных 
имела свою цену. В частности, следствие установило, что представитель «Агринола» 
передал начальнику службы топливных материалов тыла командования сухопутных войск 
ВСУ откат в 6% от полученного заказа, или чуть менее 1,5 млн гривен. Кроме того было 
установлено, что «замотивирован» был также и начальник 10 Химмотологического центра 
Минобороны, который организовал выдачу заведомо неправдивых протоколов качества на 
поставленное масло. Реальные показатели поставленного товара оказались просто 
убийственными - в ходе эксплуатации танковых двигателей они приводили к образованию 
золы и нагара и массово выводили их из строя. По данным СБУ, всего из-за использования 
масла производства «Агринола» вышло из строя более 20 танковых двигателей. 
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ВТБ Банк продает долг крупного  
производителя удобрений 

15.01.2018 
Украинская "дочка" российского госбанка продает долг 

Днепровский завод минеральных удобрений. Залог по кредиту - 
имущественный комплекс ДЗМУ. Об этом сообщает ЛИГА.net. 

В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января 2018 года размещено объявление о 
реализации прав требования к заемщику - ЧАО "Днепровский завод минеральных 
удобрений" (ДЗМУ, г.Каменское). Описание обеспечения: комплекс зданий и сооружений 
завода по изготовлению минеральных удобрений; транспорт и спецтехника; оборудование 
для производства минеральных удобрений, спецтехника - тепловозы; сырье - фосфаты и 
готовая продукция; акции уставного капитала ДЗМУ, здания склада с ж/д колеей, заводская 
поликлиника №2, столовая №3. Заказчик торгов - "ВТБ Банк". Стартовая цена лота - 729 
167 990,90 грн. В мае 2011 года ДЗМУ, которым владеет харьковский бизнесмен Сергей 
Лесковский, взял в ВТБ кредит в размере $30 млн. Поручителем по кредитному договору 
выступало ООО "Украгрохимхолдинг", также принадлежащее Лесковскому. Компания 
отдала в залог банку по двум договорам в общей сложности 85% акций ДЗМУ. В кредитных 
отношениях с ВТБ участвовал ряд других предприятий бизнесмена - ООО 
"Интерхитрейдинг" и ООО "Фосфат". Проблемы с погашением кредита у ДЗМУ начались в 
2013 году, а уже 23 января 2015 года долги завода, с учетом пени и штрафов, составили 
около $32 млн. Днепровский завод минудобрений выпускает комплексные минеральные 
удобрения NP и NPK на основе азота, фосфора и калия. Его основной конкурент на 
украинском рынке - государственный "Сумыхимпром". Ранее ДЗМУ принадлежал 
российскому бизнесмену, совладельцу порта ТИС, Алексею Федорычеву.  
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ПАО «Укрнафта» продолжить кооперацию с 
«Днепразотом» 

15.01.2018 

На днях «Укрнафта» заявила о планах продолжить кооперацию с 
«Днепразотом» по поставке последнему природного газа для 
производства аммиака. Об этом сообщает портал oligarh.media 

Это решение избавит группу «Приват» Игоря Коломойского, контролирующую оба 
предприятия, от необходимости продажи львиной доли голубого топлива на внешнем 
рынке, одновременно поставив крест на планах НАК «Нафтогаза» получить доступ к этому 
ресурсу. Отношения полугосударственной «Укрнафты» с «Днепразотом» официально 
оформились в июле 2010 г., когда они подписали договор, предусматривающий аренду 
нефтегазодобытчиком у химзавода цеха синтеза аммиака. Производственные потребности 
этого актива, составляющие около полумиллиарда кубометров природного газа в год, 
«Укрнафта» стала на давальческих условиях обеспечивать ресурсом собственной добычи. 
Но у этой кооперации был свой подтекст: создав, так сказать, прецедент внутреннего 
потребления голубого топлива, «Укрнафта» смогла выйти из-под действия тогдашней 
законодательной базы, обязывающей предприятия с государственной контрольной долей 
в уставном фонде продавать весь добытый газ по заниженному тарифу НАК «Нафтогаз 
Украины». Этим ручным методом тогда правительство решало проблему удовлетворения 
потребностей населения в дешевом голубом топливе. В первых числах наступившего года 
срок действия упомянутого договора аренды производственной площадки «Днепразота» 
истек. В «Укрнафте» к этому начали готовиться заблаговременно. «В 2018 «Укрнафта» 
выйдет на внутренний рынок со свободным объемом газа. Контракт с «Днепразотом» 
действует до конца года и не будет продлен», - сообщил осенью прошлого года член 
правления «Укрнафты» Джонатан Поппер. Решение компании не продлевать контракт с 
заводом легко можно объяснить. Достаточно сказать, что существующая законодательная 
база Украины уже не содержит обязательство для компаний с госдолей более 50%, к числу 
которых относится «Укрнафта», продавать собственный ресурс по заниженному тарифу 
«Нафтогазу Украины». Но на днях стало известно, что планы возглавляемого Марком 
Роллинзом предприятия поменялись. «ПАО «Укрнафта» продлило на 3 месяца контракт с 
ПАО «Днепразот», в рамках которого компания продолжит поставку газа для производства 
аммиака. Продление контракта обеспечит «Днепразоту» достаточное время, чтобы 
оформить разрешительные документы для самостоятельного производства аммиака, что 
позволит избежать срыва производственного процесса и негативных социальных и 
экономических последствий для региона», – говорится в распространенном на днях 
сообщении «Укрнафты». Конкретные условия пролонгированной кооперации в компании 
разглашать не стали, ограничившись словами о том, что  «новая цена аммиака в рамках 
продленного контракта будет выше, чем по старому контракту». ...  
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Комиссия МЭРТ допустила 36 претендентов к отбору  
директора "Укрхимтрансаммиака" 

18.01.2018 
Конкурсная комиссия при Министерстве экономического развития и 

торговли (МЭРТ) допустила 36 претендентов к участию в конкурсе по 
отбору директора госпредприятия "Укрхимтрансаммиак". 

Еще двум претендентам комиссия отказала в участии в конкурсе. Заседания 
конкурсной комиссии, на которых будут рассматриваться предложения участников отбора, 
запланированы на 18, 19 и 25 января 2018 года. Как сообщалось, после обысков в сентябре 
2017 г. в компании "Укрхимтрансаммиак" НАБУ и САП задержали его и. о. директора. 
"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти (РФ) - 
Горловка - Одесса. Протяженность аммиакопровода по территории Украины – 1018 км. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Выяснилось, когда будут рассмотрены условия 
приватизации ОПЗ 

18.01.2018 
Рабочая группа по подготовке рекомендаций и предложений к 

проектам решений Кабмина по приватизации может рассмотреть условия 
приватизации Одесского припортового завода в течение месяца. 

«Есть специальная комиссия, которая действует на основе 525-го постановления 
КМУ, где рассматривается приватизация стратегических предприятий. Там будем 
рассматривать непосредственно условия. То есть ценообразование, трудовые коллективы, 
инвестиции и так далее. Я думаю, что это условно календарный месяц», – сообщил и. о. 
главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в комментарии «РБК-
Украина». По его словам, после этого проект решения о приватизации ОПЗ может быть 
вынесен на рассмотрение правительства. Трубаров отметил, что после приватизации 
новый субъект хозяйствования должен будет продолжать свою деятельность по профилю.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам slovoidilo.ua 
 

Международная компания EuroChem Group AG  
стала членом ЕБА 

25.01.2018 
Компания EuroChem, входящая в тройку крупнейших европейских и 

десятку мировых производителей минеральных удобрений, в декабре 2017 
г. присоединилась к Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) в Украине. 

EuroChem Group AG работает в Украине более 10 лет и является крупнейшим 
поставщиком минеральных удобрений в эту страну. EuroChem Group AG начала свою 
историю с приобретения бизнеса американской компании Mosaic в 2007 году, за 10 лет 
инвестировав в дистрибуцию более 20 млн. долларов. Находящееся в Украине предприятие 
EuroChem Group AG является лидером рынка жидких удобрений и первым на 
постсоветском пространстве производителем удобрений с ингибиторами азота, которые 
способствуют не только большей эффективности усвоения удобрений и увеличению 
рентабельности агропроизводства, но и минимизируют экологические последствия от 
применения агрохимии. Членство в Европейской Бизнес Ассоциации поможет компании 
EuroChem Group AG в развитии своей деятельности на украинском рынке, налаживании 
партнёрских отношений и деловых связей с ведущими международными и украинскими 
компаниями. В ЕВА компанияEuroChem Group AG намерена заниматься вопросами 
эффективности сельскохозяйственного производства, просветительской работой в сфере 
питания растений и экологическими аспектами применения удобрений.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ПРОМИСЛОВО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Киевгума планирует досрочно погасить  
облигации серии A 

16.01.2018 
ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) повідомляє про прийняте 

рішення про здійснення 31.01.2018р. дострокового викупу іменних, 
дисконтних, звичайних (незабезпечених) облігацій. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску № 06/2/2015 від 07.05.2015р.; Код цінних паперів 
(ISIN) UA4000189054 за номінальною вартістю. Заяви від власників облігацій приймаються 
ТОВ «КИЇВГУМА» протягом 10 робочих днів з дати опублікування цього повідомлення. 
Генеральний директор Острогруд А.Ю. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами cbonds.info 
 

Фонд госимущества с 244 раза продал завод  
по производству шин 

22.01.2018 
После семи лет безуспешных попыток ФГИ удалось продать 

"Белоцерковский завод резиновых технических изделий" по 1,28 млн грн. 
Об этом сообщил и.о. председателя ФГИ Виталий Трубаров в Facebook 

"243 раза "Белоцерковский завод резиновых технических изделий" выставлялся на 
торги и безрезультатно. И вот, 19 января 2018 года предприятие продано за 1,28 млн грн. 
Победителем аукциона признано ООО "Альфа Экология", - написал Трубаров. Он добавил, 
что Фонд госимущества пытался продать этот актив семь лет. Государственный бюджет на 
2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы 
от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические 
поступления составили 3,4 млрд грн. "Белоцерковский завод резиновых технических 
изделий" (Киевская область) специализируется на производстве формовых и неформовых 
резиновых технических изделий для комплектации автомобилей "ЗАЗ", "КрАЗ", "АЗЛК", 
сельскохозяйственных машин и комбайнов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Налоговики выставили Жеваго 
счет на 1,3 млрд грн. 

23.01.2018 
Государственная фискальная служба Украины требует от ЧАО 

"Росава" уплатить в государственный бюджет 1,275 млрд грн. пени за 
невозврат в страну валютной выручки.  

Как говорится в судебных материалах, опубликованных в едином госреестре. Свои 
требования ГФСУ направила "Росаве" в письме-решении от 27 июля 2017 г. Компании пока 
не удалось обжаловать взыскание в судебном порядке. ЧАО "Росава" создано на базе 
Белоцерковского шинного завода и входит в промышленную группу Константина Жеваго. 
Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 27 декабря арестовал счета и 
средства кипрского офшора Nasterno Commercial Ltd., принадлежащего Александру 
Демченко, бывшему помощнику депутата Верховной Рады К.Жеваго по делу о хищении 
активов банка "Финансы и Кредит" на 1 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
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Як у Полтаві виготовляють  
медичне скло 

26.01.2018 
Полтава – один із центрів скляної промисловості. Як виготовляють 

звичні всім вироби – знають на "Полтавському заводі медскла", який працює 
вже більше 80-ти років. 

Сьогодні він – один із найбільших в Україні виробників скляної медичної тари. За рік 
тут виготовляють більше 7000 т скляних трубок, а з них – лікарські ампули різного розміру. 
"Якщо ми раніше випускали 50 мільйонів максимальна була цифра ампул, то на цей період 
ми випускаємо близько двох мільярдів", – розповідає директор заводу Олександр 
Кудацький. Процес створення ампул відбувається у кілька етапів. Перший - це 
виготовлення скла у спеціальній печі. З нього роблять продовгувасту трубку необхідного 
діаметру, нарізають на частини та обпалюють кінці. Усе це робить спеціальне обладнання. 
Але контролювати його треба працівникам. "Я задаю ось - це зовнішній діаметр трубки, що 
ми тягнемо, допуск, довжину трубки, товщину стінки задаю сюди і все у комп'ютері 
залишається, і всі ці параметри ми контролюємо", – про початковий етап виготовлення 
медичних ампул розповідає працівник заводу Анатолій Роман. Після цього готові скляні 
трубки фасують та відправляють до ампульного цеху. Що з ними відбувається далі, знає 
Олена Захарова: "Машина крутиться по кругу, за часовою стрілкою.... Кожні 10-15 хвилин 
заряджається скляна трубка...Трубочка йде по нагріву і тоді ампула по капірчиках 
розтягується і робиться вже форма самої ампули", – розповідає про процес роботи оператор 
склоформуючих машин пані Олена. Сама ж Олена почала працювати на заводі не випадково. 
Говорить: хоч і має торговельну освіту, але влаштуватися на роботу хотіла саме сюди. "У 
мене раніше тут працювала мама моя і якось так мені сподобався сам процес роботи. Теж 
захотілося спробувати себе. Працювати подобається", – розповідає жінка. А ось цю жінку 
звуть Світла Рибась. Досвід роботи на цьому заводі у неї вже 15 років. Працює на 
завершальному етапі — перевіряє та пакує вже готові ампули. "Ми знімаємо з накоплювача 
ампули, упаковуємо їх у коробки по 520 штук, перевіряємо, щоб не було браку: дно, різку. 
Потім маркуємо і ставимо на піддони", – про специфіку своєї роботи розповідає оператор-
пакувальник Світлана Рибась. Після цього вже запаковані ампули відправляють до 
фармацевтичних компаній України. Усього ж на заводі зараз працює 525 робітників. 
Підприємство – одне з найбільших в Україні з виробництва ампул для ліків. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Інформація про міжнародні 
виставки скляної промисловості у 2018 р. 
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Львовская "Картонно-бумажная компания" 
сменила гендиректора 

16.01.2018 

Генеральным директором ЧАО "Картонно-бумажная компания" (КБК, 
Львов), крупного украинского производителя изделий из картона и 
целлюлозной бумаги, назначен Андрей Занько. 

Ранее он занимал должность финансового директора компании. Согласно 
публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял 
наблюдательный совет ЧАО "КПК" 15 января, освободив от должности генерального 
директора Ярослава Пошивайло, который занимал ее с 2010 г. Картонно-бумажная 
компания (до 2011 г. – "Львовкартонопласт") создана в 1946 г. на базе производственных 
площадей небольшого механического завода. В настоящее время выпускает изделия и 
полуфабрикаты из макулатурного картона (листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной 
бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки). По данным ассоциации "УкрПапир", в 
2017 году фабрика увеличила объем товарной продукции на 24,7% к 2016 году - до 483,4 
млн грн, при этом в натуральных показателях выпуск бумаги возрос на 34,4% - до 5,35 тыс. 
тонн, картона - на 10,5%, до 24,4 тыс. тонн. По состоянию на 3 квартал 2017 года пакетами 
акций общества почти по 16,67% владели шесть физических лиц.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Киевский КБК за 2017г. увеличил объем 

производства на 15% 

16.01.2018 
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК, Обухов Киевской 

обл.) в 2017 году увеличил объем производства (в денежном выражении) на 
14,8% по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд 850 млн грн, сообщила 
ассоциация "УкрПапир". 

Таким образом, согласно статистическим данным ассоциации, по итогам года ККБК 
еще несколько ускорил темп прироста объемов производства к аналогичному периоду 
предыдущего года: в январе-ноябре он составлял 13,9%, в январе-октябре - 12,8%. При этом 
в натуральных показателях Киевский КБК увеличил выпуск гофротары на 5,6%, до 221,5 
млн кв. м, сохранив вторую позицию по выпуску этой продукции в Украине, но с 
незначительным отставанием от Рубежанского КТК (совместно с Трипольским 
упаковочным комбинатом). Комбинат также по итогам года удержал положительную 
динамику по выпуску бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции, нарастив 
этот показатель на 2,4% - до 75,7 тыс. тонн, и увеличил производство картона на 4,6% - до 
204,5 тыс. тонн. В том числе производство тарного картона возросло на 7% - до 127,1 тыс. 
тонн, коробочного на 0,8% - до 77,4 тыс. тонн. Производство туалетной бумаги, в выпуске 
которой комбинат стабильно лидирует с существенным отрывом от остальных 
производителей, незначительно выросло (на 1%), составив 410,1 млн рулончиков. По 
данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом непрофильных производителей) выпуск 
гофротары в прошлом году вырос на 14,7% - до 1 млрд 024 млн кв. м, бумаги и картона – на 
11,6%, до 923,9 тыс. тонн. Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по 
выпуску картонно-бумажной продукции. На нем работает почти 2,2 тыс. чел. Продукция 
реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2016 
году комбинат увеличил объем производства на 9,5% по сравнению с 2015 годом - до 4 
млрд 223,6 млн грн. Чистый доход вырос на 9,3% до 4 млрд 352,3 млн грн, чистая прибыль 
на 96% до 241,5 млн грн. Киевский КБК входит в австрийско-германский холдинг Pulp Mill 
Holding Gmb. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Рубежанский КТК за 2017г сохранил темп прироста  
выпуска гофротары более 10% 

16.01.2018 
Рубежанский картонно-тарный комбинат с учетом принадлежащего 

ему Трипольского упаковочного комбината, в 2017 г. выпустил 226,77 млн 
кв. м гофроящиков, что на 10,2% больше, чем в 2016 году. 

Согласно статистическим данным профильной ассоциации "УкрПапир", таким 
образом, комбинаты удержали лидерство среди украинских производителей картонной 
тары, которое по итогам первого квартала прошлого года им уступил Киевский картонно-
бумажный комбинат. По итогам года комбинаты также на 18% нарастили выпуск 
составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 278,25 тыс. тонн. 
С учетом производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух 
комбинатов в денежном выражении за прошлый год возрос почти на 31% - до 4 млрд 334 
млн грн. В целом, согласно данным "УкрПапир", производство картонной тары в Украине (с 
учетом непрофильных производителей) за 2017 год возросло на 14,7% - до 1,023 млрд кв. м. 
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, 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 увеличился на 10% - до 205,79 млн кв. м. По состоянию на четвертый 
квартал 2016 года компании DS Smith Ukraine Limited (Великобритания) и Кomelinco 
Trading Ltd. (Кипр) владеют равными пакетами акций РКТК - по 49,59%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Возобновивший работу бумажный комбинат Коломойского и  

Григоришина произвел продукции на 210 млн 

16.01.2018 
ПАО "Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат", 

производственная деятельность которого была возобновлена в мае 2017 г. 
после простоя с осени 2014 г., по итогам 2017 года произвел продукцию на 
210,46 млн грн. 

При этом к концу года комбинат существенно нарастил темпы роста этого 
показателя: если с мая по сентябрь была выпущена продукция на 106,5 млн грн, то за 
оставшиеся три месяца года – на 104 млн грн. В натуральных показателях комбинат 
выпустил 18,05 тыс. тонн тарного картона (включая бумагу для гофрирования), 7,05 млн 
кв.м. гофротары и 10,2 млн кв.м. товарного гофрокартона. Кроме того, выпущено 2,14 тыс. 
тонн бумаги. Как сообщалось, в мае одно из крупнейших предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности Украины – ПАО "Жидачевский целлюлозно-бумажный 
комбинат" – возобновило работу после 2,5 лет простоя. ПАО "Жидачевский целлюлозно-
бумажный комбинат" начало работать в октябре 1951 года. Большинство газет в Украине и 
в бывшем Советском Союзе печатались на производимой здесь бумаге. Кроме газетной 
бумаги, комбинат выпускал картон, гофрокартон и бумажную и картонную тару. В начале 
2000-х здесь работали более 3400 работников. Остановился комбинат в октябре 2014 года. 
Согласно данным госреестра юрлиц, в отношении предприятия открыто дело о 
банкротстве, оно проходит санацию. На конец третьего квартала 2017 года 12,09% акций 
принадлежало компании "Хелифилд холдингз лимитед" (Белиз), 20,15% – "Хенгли 
Интернейшионал холдингз лимитед" (Виргинские острова), еще 21,31% – КУА "Сварог 
Эссет Менеджмент" Константина Григоришина, 21,12% – "Милфорт трейдтинг лтд" 
(Белиз). Отметим, что "Хелифилд холдингз лимитед" фигурировала в числе компаний-
"прокладок", через которые выводились средства из "Приватбанка" в 2014 году. "Хенгли 
Интернейшионал Лимитед" также является акционером ПАО "Одесский завод 
сельскохозяйственного машиностроения" (10,05%), а "Милфорт Трейдинг ЛТД" - ПАО 
"Измаильский целлюлозно-бумажный комбинат" (20,47%). В Едином государственном 
реестре юридических и физических лиц предпринимателей указаны бенефициарные 
владельцы Измаильского комбината. Это, в частности, оффшорная компания "Ванайр 
Лимитед" (Британские Виргинские острова) и представители группы "Приват" Игорь 
Коломойский и Геннадий Боголюбов. 
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Завод "Славянские обои - КФТБ" в 2017 г. сократила  
выпуск обоев на 6% 

22.01.2018 
ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика 

технических бумаг), крупнейший украинский производитель обоев, в 
2017 г. сократила их выпуск на 6,1% по сравнению с 2016 годом - до 
26,79 млн усл. кусков. 

Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", таким образом, по итогам 
года фабрика еще немного замедлила темп падения выпуска продукции к аналогичному 
периоду прошлого года (в январе-ноябре он составлял 6,6%, в январе-октябре 8,2%, в 
январе-сентябре - 9,4%). С учетом производственных показателей, в денежном выражении 
объем товарной продукции предприятия сохранился почти на уровне прошлого года, 
составив 1 млрд 066,4 млн грн. По данным ассоциации, в целом за этот период 
производство обоев в Украине возросло на 3,8%, составив 66,93 млн усл. кусков. При этом в 
декабре выпуск обоев в стране возрос на 44,2% к декабрю-2016, но сократился почти на 
26% к ноябрю текущего года, до 4 млн 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 годом - 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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В Україні розпочинається виробництво екологічної плівки 
для мульчування ґрунту 

22.01.2018 
Завод IMMER Ukrplastic на початку 2018 р. починає випуск 

біорозкладної агроплівки. Передає Національний Промисловий Портал, з 
посиланням на Асоціацію “Український клуб аграрного бізнесу” 

Випробування показали відсутність видимих залишків плівки в ґрунті через 6 
місяців від початку укладання. Біорозкладна плівка для мульчування ґрунту призначена 
для застосування в органічному і традиційному землеробстві для вирощування овочевих та 
зернових культур. В органічному землеробстві агроплівка IMMER Group дозволяє 
підвищувати врожайність без використання ЗЗР, а також охороняє посіви від птахів. У 
звичайному виробництві агровиробники зможуть економити ресурси на зборі та утилізації 
агроплівки, яка не розкладається. Відзначимо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що 
входить до групи Світового банку, надає Immer Group, найбільшому виробнику гнучких 
пакувальних матеріалів в Східній Європі, представленому в Україні ПАТ "Укрпластик", 
фінансування в розмірі понад 30 млн євро. У представництві IFC в Україні, відповідний 
кредитний договір підписаний в січні цього року. Пакет фінансування IFC включає 15 млн 
євро боргового фінансування, мобілізованого від інших кредиторів, і спрямований на 
зростання "Укрпластик" - найбільшого в Україні виробника гнучких пакувальних 
матеріалів. "Фінансування IFC надходить в дуже важливий час. Економіка України 
повертається до зростання, і ми хочемо скористатися цією можливістю, розвиваючи різні 
сегменти ринку, запускаючи нові, інноваційні продукти для харчової промисловості та 
агробізнесу, а також диверсифікуючи наші експортні ринки", - наводиться в релізі IFC в 
п'ятницю слова президента IMMER Group Ірини Мірошник. IFC раніше уточнювала, що 
Immer Group - 100% сімейний бізнес, який належить керівнику "Укрпластик" Мірошник і 
трьом її дочкам. Основний активом групи є "Укрпластик", що займає в Києві 11,3 га з 34 
будинками загальною площею 74 тис. Кв. м, на якому зайнято 1,447 тис. чол. Крім цього, 
Immer Group з лютого 2017 запустила нове виробництво Immer Digital в Вентспілсі (Латвія) 
з 31 працівником для збільшення своєї частки на європейському ринку, говориться в 
матеріалах IFC. На цьому об'єкті здійснюються такі обмежені операції, як цифровий друк, 
ламінування, виготовлення мішечків і етикеток, тоді як основні інгредієнти для цього 
київське підприємство не має. До складу групи також входить IMMER Design Studio в Ризі 
(Латвія). Крім того, у групи - 15 складів в Києві, 11 складів - в Росії, Європі та Україні. 
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Российский банк за долги в $142 млн с молотка  
продаст завод «ПОЛТАВХИММАШ» 

16.01.2018 
ВТБ Банк за долги «Азовэлектросталь» и «Азовобщемаш» получит 

право продать главный производственный корпус завода. Об этом 
сообщает служба новостей портала poltava.to 

В декабре 2017 года состоялось заседание Хозяйственного суда Полтавской области 
(судья Александр Киричук) по иску «ВТБ Банка» к ЧАО «Полтавхиммаш», а также к третьим 
лицам, которые не заявили самостоятельных требований на стороне ответчика - ЗАО 
«Азовэлектросталь» и ЧАО «Азовобщемаш» (г. Мариуполь). Банк попросил суд взыскать в 
свою пользу с «Полтавхиммаша» задолженность в размере 3 млн 421 тыс. грн, а также 141 
млн 888 тыс. долларов США. В материалах суда сказано, что «Азовэлектросталь» и 
«Азовобщемаш», начиная с 2008 года, неоднократно брали кредиты в «ВТБ Банке», но не 
вернуло их, как и проценты. В апреле 2012 года, в рамках обеспечения выполнения 
кредитного договора,  «Азовэлектросталь» и «Азовобщемаш» заключили между истцом и 
ПАО «Полтавхиммаш», правопреемником которого является ЗАО «Полтавхиммаш», 
ипотечный договор. Согласно договору ответчик заложил в ипотеку истцу принадлежащее 
ему на праве собственности недвижимое имущество ...  
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Валентин Ландик вернул себе акции  
компании "Норд" 

23.01.2018 
Бывший депутат Верховной Рады Валентин Ландик вернул себе 

79,93% акций компании "Норд", ранее принадлежащие компании "Диорит-
Технис" (Россия), которой он продал эти акции в сентябре 2016 года.  

Как говорится в сообщении "Норда" в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
самая высокая цена акций "Норда" на протяжении 12 месяцев перед возвращением акций 
составляет 0,01 грн. за акцию. Сообщается, что после возвращения пакета акций экс-
депутат владеет 50 117 376 акциями, что соответствует 79,93% акций. Аффилированное 
лицо В.Ландика Андрей Ландик владеет пакетом акций "Норда" в размере 19,67%, вместе 
они владеют 99,6% акций предприятия. Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2016 
года В.Ландик продал 79,93% акций компании "Норд" компании "Диорит-Технис". 
Компания "Диорит-Технис" входит в состав крупного российского дистрибутора бытовой 
техники холдинга "Диорит". Холдинг уже долгое время имеет статус эксклюзивного 
официального дистрибутра бытовой техники "Норд" в России. Собственник "Диорита" – 
бизнесмен Игорь Сидоркин. В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод "Норд", согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, увеличил убыток на 5,6%, или на 
1,363 млн грн., до 25,62 млн грн. В 2016 году по сравнению с 2015 годом предприятие 
сократило чистый доход на 85,2%, или на 546,485 млн грн., до 95,305 млн грн. В 2016 году 
на предприятии было изготовлено 19 520 бытовых холодильников и морозильников. Из 
общего объема выпуска двухкамерные и трехкамерные холодильники составили 16 464 
шт., морозильники – 778 шт. "Норд" с 1 августа 2016 года объявил о полной консервации 
своих мощностей в Донецке. В марте 2017 года "Норд" сообщил, что перенес производство 
холодильников в Китай. 
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Фонд госимущества  Украины начал ликвидацию 
ГХК "Днепровский машзавод" 

18.01.2018 
ФГИ начал ликвидацию Государственной холдинговой компании "Днепровский 

машиностроительный завод" (ГХК "ДМЗ", Днепр), сообщается в системе раскрытия 
информации НКЦБФР. 

 
Соответствующее решение о ликвидации ГХК "ДМЗ" принято ФГИ 15 января. Как 

сообщалось, ликвидация ГХК была предусмотрена правительством Украины еще в 2011 
году, но только после продажи 100% акций единственного входящего в нее КБ 
"Днепровское", которое, в свою очередь, находится в перечне не подлежащих приватизации 
объектов госсобственности. В связи с этим в августе 2017 года Кабмин разрешил 
ликвидацию ГХК "ДМЗ" не после продажи, а после исключения госпакета КБ "Днепровское" 
из ее состава. Согласно предварительным данным годовой финотчетности компании за 
2017 год, стоимость чистых активов ГХК составляет 102 тыс. грн, сумма обязательств - 17 
тыс. грн, размер собственного капитала - 102 тыс. грн. По состоянию на 31 декабря 2017 
года компания предварительно владеет активами в размере 119 тыс. грн, что позволяет 
рассчитаться с обязательствами. Согласно сообщению, по состоянию на дату принятия 
решение о ликвидации годовая финотчетность ГХК "ДМЗ" аудиторским заключением не 
подтверждена. В связи с решением о ликвидации ГХК "ДМЗ" и формированием 
ликвидационной комиссии также принято решение о прекращении полномочий 
Наблюдательного совета ГХК во главе с первым заместителем главы ФГИ Дмитрием 
Парфененко, а также главы правления Василия Пидлубного и члена правления Игоря 
Кожина. ГХК "ДМЗ" создана указом президента Украины в ноябре 1995 года с целью 
развития единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, 
производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи. 
Изначально в его состав входили ПАО "Днепровский машзавод" - тогда единственный в 
Украине производитель электронного оборудования для автоматических телефонных 
цифровых станций системы С-32, и КБ "Днепровское". 
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Завод «Электротяжмаш» ведет переговоры по участию  
в крупных тендерах индийских компаний 

24.01.2018 
Завод «Электротяжмаш» с рабочим визитом посетила делегация 

индийских компаний Larsen & Toubro Limited и L&T-MHPS Turbine Generators 
Pvt Ltd. Об этом сообщает пресс-служба завода. 

Цель визита – ознакомление с производственными мощностями предприятия для 
дальнейшей перспективы сотрудничества в сфере поставок и ремонта турбогенераторного 
оборудования. «Представители этих компаний убедились в нашей конкурентоспособности, 
технической возможности выполнять заказы разной степени сложности, а также 
ознакомились с портфелем заказов. По результатам переговоров нас пригласили принять 
участие в нескольких тендерах по ремонту турбогенераторного оборудования, которые 
состоятся в ближайшее время в Индии», – отметил и.о. директора Дмитрий Костюк. 
Напомним, специалисты завода «Электротяжмаш» приступили к изготовлению тяговых 
электродвигателей ЭД-118АУ1 для завода Newag (Польша). В рамках контракта 
необходимо изготовить и поставить 62 электродвигателя в течение 2018 года.  Первая 
партия в количестве шести штук будет отгружена заказчику в январе 2018 года. «Завод 
«Электротяжмаш» постепенно открывает для себя рынок Польши. Мы сможем обеспечить 
Польскую железную дорогу качественным электрооборудованием», – отметил и.о. 
директора завода Дмитрий Костюк.   
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На Житомирщине изготавливают оборудование для  
производства всемирно известных брендов 

26.01.2018 

В Житомирской области в пгт Черняхов предприятие с датскими 
инвестициями «Данико» производит детали для линий производства самых 
известных наименований шоколада – Snickers, Bounty, M&M's, Kinder, Mars. 

Директор предприятия «Данико» Виктор Иваницкий отметил, что планирует 
расширять производство, строить новые мощности и увеличивать штат. Однако 
предприятие столкнулось с проблемой по оформлению разрешений. «Сегодня есть 
проблема с оформлением документов на расширение производства, ведь генеральный план 
поселка очень давно не обновлялся, и никто не может получить разрешение на 
строительство. С поддержкой председателя облгосадминистрации мы будем искать выход 
из этой ситуации. Возможно, будет создан локальный план промышленной зоны. Игорь 
Гундич пообещал свою поддержку, и мы очень надеемся на содействие в этом деле», – 
отмечает Виктор Иваницкий. Сейчас на предприятии работает 170 человек. В планах – 
расширение штата до 250-300 работников. В 2018 году «Данико» планирует запустить 
самую мощную в Украине лазерную установку, построить 2 цеха для сборки готовой 
продукции, а также построить солнечную электростанцию мощностью 1,5 МВт. Основным 
заказчиком у предприятия является датская компания «Астед», которая занимается 
выпуском линий по производству шоколада. Доля в готовой продукции этой компании 
комплектующих из Черняхова – около 20%. 
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Крымский «Фиолент» выпустил линейку  
профессиональных инструментов 

16.01.2018 
Завод «Фиолент», который находится на территории 

аннексированного украинского полуострова Крым, выпустил новую линейку 
профеессиональных инструментов - штраборезов  

Этот инструмент, одновременно, можно отнести и к специализированным, и к 
универсальным. Всё зависит от того, для чего его использовать. Штраборез (бороздодел) 
применяется, в основном, на стадии, предшествующей отделочным работам или во время 
них. С его помощью в стенах и перекрытиях выбирают штрабу - каналы для электрических 
кабелей, труб отопления, водоснабжения и иных коммуникаций. Вернее, задача 
штрабореза - сделать два параллельных «надреза», перемычку между ними удаляют, как 
правило, перфоратором. То же самое, реально сделать и с помощью обычной УШМ, но это 
гораздо сложнее: «болгаркой» почти невозможно обеспечить постоянную заданную 
глубину и параллельность, да и пыли от такой операции столько, что буквально через 
несколько сантиметров реза работать придётся «на ощупь». Штраборезы (бороздоделы) 
«Фиолент» выпускаются в трёх разновидностях. С технической точки зрения, все модели 
довольно похожи, различаются только глубиной пропила и мощностью двигателя. 
Наиболее лёгкий - Фиолент Б1–30 с двигателем 1100 Вт, поворотной основной рукояткой и 
дисками 125 мм. Самый «тяжёлый» - Фиолент Б3–40, по мощности двигателя он аналогичен 
рассматриваемому, но способен на пропилы до 40 мм в глубину и ширину и рассчитан на 
диски 150 мм. Впрочем, приобретая любой бороздодел «Фиолент», пользователь получает 
фактически два инструмента. «Основа» у бороздоделов такая же, как у УШМ, в этом 
качестве их тоже можно использовать: на горловину редуктора ставят входящий в 
комплект «открытый» кожух УШМ, а на шпиндель - фланец, диск «для УШМ» и крепящую 
его гайку. При замене оснастки, шпиндель блокируют кнопкой на корпусе редуктора. 
Отличия штрабореза от УШМ - закрытое исполнение кожуха и установка на шпиндель 
сразу двух режущих дисков (обычно применяются не «болгарочные» диски, а алмазные 
круги). Чтобы работать инструментом в этом качестве, на шпиндель ставят 
удлинительную ось с втулкой, а на них - «пакет» из двух кругов и набора шайб для 
регулировки дистанции между дисками. … 
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ELKO Ukraine и Eaton объявляют о начале  

сотрудничества в Украине 

10.01.2018 
Компания ELKO Ukraine и корпорация Eaton (США) - мировой лидер в 

сфере систем управления энергией, объявляют о начале совместных 
поставок на украинский рынок продукции компании.  

В рамках заключенного дистрибьюторского контракта ELKO Ukraine и Eaton 
предоставят своим украинским заказчикам доступ к широкому спектру разработок, в числе 
которых центральное место занимают высоконадежные источники бесперебойного 
питания (ИБП) для компаний любого уровня и масштаба – от SMB до крупных корпораций. 
Продукция Eaton хорошо известна украинским заказчикам – системы гарантированного 
электропитания производителя можно встретить как в небольших офисах, так и в 
крупнейших дата-центрах страны. Преимущества решений Eaton – это инновационность, 
высокая надежность, энергоэффективность, широкое применение «зеленых» технологий, а 
также качественная, всесторонняя и своевременная техническая поддержка. Эти качества 
подтверждены более чем столетней историей компании и большим количеством успешных 
проектов, реализованных по всему миру. 
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Известный производитель электроники запустил  

интернет-магазин в Украине 

15.01.2018 
Компания Lenovo обновила свой портал lenovo.ua, который теперь 

станет не только источником актуальной информации, но и онлайн-
площадкой для покупки техники Lenovo и Motorola. 

Портал lenovo.ua доступен на двух языках – украинском и русском. Покупку можно 
оплатить банковской картой или наличными при получении, заказать доставку курьером 
или забрать самостоятельно. Интернет-магазин предоставит покупателям возможность 
первыми заказывать самые горячие новинки еще до того, как они появятся на розничном 
рынке Украины. На сайте можно найти информацию о сервисном обслуживании, задавать 
вопросы специалистам, обновить драйвера и т.д. В перспективе планируется запуск 
форума, который поможет объединить усилия технических специалистов компании и 
экспертов в сфере технологий, чтобы помогать пользователям в решении их вопросов, а 
также станет площадкой, где смогут общаться украинские «гики» и инноваторы.  
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Немецкий производитель выводит из Украины 
бренд Zelmer 

25.01.2018 
Один из ведущих мировых производителей бытовой техники – 

компания BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte) – приняла решение вывести с 
украинского рынка бренд Zelmer, передает finance.ua 

Как сообщил гендиректор украинской “дочки” компании BSH Сергей Максимов., это 
решение принято с намерением сконцентрировать усилия в сегменте на бренде Bosch. 
“Решение принято концерном в прошлом году. В данном случае концентрация ресурсов, в 
том числе финансовых, на разработках и идеях для одного бренда принесет больше 
эффекта”, - сказал Максимов. По его словам, в Украине бренд Zelmer занимал достаточно 
весомое место, входил в пятерку лидеров рынка. Под этим брендом в Украине продавался 
ряд мелкой бытовой техники, производимой в Польше. Он подчеркнул, что, несмотря на 
вывод бренда Zelmer с рынка, компания будет полностью поддерживать гарантийные 
обязательства по этим продуктам, поддерживать склад по запчастям, а сервисные пункты 
также продолжат обслуживать эту технику. “Но мы уже в прошлом году начали успешно 
замещать этот бренд продуктами Bosch, поэтому потребитель не ощутит разницы”, - 
отметил директор компании, добавив, что по цене техника Zelmer не намного дешевле 
Bosch, а по некоторым позициям цены эквивалентны. По его словам, уже в прошлом году 
доля техники Bosch в Украине в этом сегменте выросла почти вдвое. 
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Глава Huawei Consumer BG в Украине расказал  
о глобальном рынке смартфонов 

25.01.2018 
Кевин Чжоу, Глава Huawei Consumer BG в Украине, о тенденциях на 

глобальном рынке смартфонов, об особенностях украинских пользователей 
гаджетов и о том, как лучше фотографировать котиков. 

Какие особенности украинского рынка смартфонов? По нашим наблюдениям, на 
украинском рынке очень высокая конкуренция. В премиальном сегменте, точно также, как 
и на глобальном рынке, Samsung и Apple в Украине занимают большую долю. К сожалению, 
не могу комментировать насчет распределения долей, но могу сказать, что в премиум-
сегменте, который стартует от 15 тыс. грн, Samsung и Apple занимают 90% рынка. Вместе с 
тем  мы наблюдаем, что и другие бренды сейчас ищут возможности,чтобы откусить кусок 
от этого "пирога". И мы не исключение. Мы играем в разных ценовых сегментах. Успеха 
удалось добиться как в высоком ценовом сегменте, так в целом по рынку. Наш оборот 
вырос на 160% по сравнению с 2016 г. К концу декабря наша доля в целом по рынку 
достигала 15%. У нас 3-е место по Украине. Как и в целом по миру. Как быть с тем фактом, 
что в Украине пользователи в основном ищут и покупают смартфоны в более низком 
сегменте? Что касается масс-маркета. Мы изучаем потребности потребителей, следим за 
рыночными трендами. В 2017 г, например, трендом стал Full view-экран, соотношение 
сторон которого составляет 18:9. Что дает такой экран? При таком же, как и раньше, 
размере телефона экран занимает большую площадь. Поэтому телефон с бОльшим экраном 
становится компактнее, его удобно держать в руке. Мы были не первыми, кто внедрил 
такой экран в свои продукты, но мы стали первыми, кто вводит его  в масс-маркет. Такие 
экраны у нас будут и в устройствах средней ценовой категории, и в бюджетных 
смартфонах. Кроме того, в среднем ценовом сегменте мы представили смартфоны с 4-ма 
камерами - две фронтальные и две основные. С помощью такого смартфона можно делать 
снимки с размытым фоном - что, по сути, делает зеркальная камера. А мы это делаем на 
аппаратном уровне - одна камера фотографирует передний план, другая - задний. ... 
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Рынок бытовой техники в Украине в 2018г 

может вырасти на 20-30% 

25.01.2018 
ООО "БСХ Побутова техника" в 2018 г. ожидает прирост украинского 

рынка бытовой техники (крупной и мелкой) на 20-30% по сравнению с 2017 
г., сообщил генеральный директор компании Сергей Максимов. 

"Прошлый год в Украине стал первым послекризисным годом, когда рынок показал 
существенный рост, да еще такой мощный – в сегменте крупной бытовой техники (КБТ) в 
гривневом выражении это 28% (в натуральном выражении – на 20%), а мелкой бытовой 
техники (МБТ) – 33%. Это очень высокий рост, никто из производителей на него не 
рассчитывал (ожидали 3-5%), и нам в Украине удалось нарастить свои доли. В 2018 году мы 
рассчитываем на сохранение такой тенденции", - сказал он журналистам. Он напомнил, что 
компания на сегодня представляет на украинском рынке три бренда бытовой техники – 
Bosch, Siemens и,бренд класса "люкс" Gaggenau. С.Максимов не уточнил доли компании на 
украинском рынке бытовой техники, ссылаясь на корпоративные стандарты, но отметил, 
что по многим категориям товаров компания занимает лидирующие позиции в Украине, в 
частности, лидирует в сегменте посудомоечных машин, занимая более трети сегмента. 
"Нам практически удалось нарастить доли по всем категориям – холодильникам (самая 
большая категория, 33% рынка быттехники), посудомоечным машинам, в сегменте мелкой 
быттехники – в сегменте пылесосов (сегмент занимает 25% МБТ). Кроме того, в разы 
удалось повысить доли рынка в категории аккумуляторных пылесосов – достаточно новой 
категории на рынке", - сообщил гендиректор компании. С.Максимов напомнил, что рынок 
бытовой техники на фоне кризиса в 2014 году фактически рухнул по сравнению с 
предыдущим годом, сократившись почти вдвое, и в 2015 году тенденция не улучшилась. "В 
первую очередь такой прирост рынка в 2017 году обусловлен отложенным спросом, 
сформировавшимся после кризиса, вторым фактором стало начало экономического роста в 
стране, а третий – скорее психологически-эмоциональный, когда люди устали от кризиса и 
просто готовы тратить деньги", - отметил он. Кроме того, характерным фактором стало то, 
что при инфляции в 13,7% цены в сегменте КБТ выросли только ориентировочно на 5%. 
"Т.е. все производители очень умеренно поднимали цены и не догнали уровень инфляции, 
что стало очень хорошим знаком для потребителя", - подчеркнул С.Максимов. В то же 
время, отвечая на вопрос о влиянии на настроения покупателей, наблюдающегося в 
настоящее время роста курса валют, С.Максимов отметил, что скачка спроса не отмечается. 
"На самом деле мы уже пережили много курсовых изменений. Поскольку весь рынок 
импортный, и приходится цены корректировать относительно валюты (для нас это евро), 
но за последние годы, и по данным торговых сетей, потребитель уже не так реагирует на 
эти скачки, как, например, пять лет назад, и в магазин не бежит. Т.е. этот фактор 
практически отсутствует", - отметил С.Максимов. "Думаю, что основные факторы влияния 
на рынок останутся такими же, как в 2017 году. Плюс мы видим из отчетов правительства 
реальный рост заработных плат. Цены текущего года, конечно, будут зависеть от курса 
Нацбанка, и пока мы закладываем в наши планы ожидаемые правительством показатели", - 
сообщил С.Максимов. По его словам, в текущем году компания планирует вывести на 
украинский рынок новые линейки продукции. "Во всех группах товаров есть премиальные 
линейки, которые мы сейчас каскадируем вниз на другие модельные ряды, и они будут 
доступны уже совсем по другим ценам", - сообщил гендиректор компании. По его словам, 
основной фокус усилий будет направлен на продажи холодильников, где у брендов 
сильный модельный ряд, и на встроенную бытовую технику. В этих сегментах компания 
рассчитывает превысить рост рынка в Украине. "Я считаю, что встроенная техника немного 
недооценена и имеет шансы на более мощное развитие, и там мы предложили новые 
линейки и рассчитываем на хороший рост", - добавил он. С.Максимов сообщил, что BSH 
Hausgeräte GmbH не рассматривает возможности открытия своих производств в Украине, в 
том числе из-за неблагоприятного инвестиционного климата, но в прошлом году две 
фабрики открыты в Польше, которые будут производить 2 млн шт. различных приборов, в 
том числе для рынка Украины, что для украинского покупателя принесет определенную 
выгоду. В настоящее время техника на украинский рынок поставляется с заводов компании 
в Испании, Германии и Турции. Отвечая на вопрос о теневом рынке быттехники в УКраине, 
С.Максимов отметил, что на сегодня эта проблема есть, этот рынок занимает около 20% от 
официального оборота. "Это несертифицированная в Украине техника, которая продается 
намного дешевле за счет неуплаты налогов – 20% НДС, 7% таможенной пошлины и 18% 
налога на прибыль. Кроме того, ее продавцы обещают гарантийное обслуживание, и потом 
мы получаем звонки от расстроенных потребителей, которые узнают об отсутствии 
гарантии только при поломке техники", - отмечает С.Максимов. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: BSH в Украине в 2018г планирует 
расширить сеть фирменных магазинов >>>  

По материалам interfax.com.ua 
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Завод «Корум Світло шахтаря» виготовив очисний комбайн  
для однієї з шахт ДТЕК Павлоградвугілля 

23.01.2018 

Ювілейний 10-й комбайн УКД200-500 зійшов з конвеєра харківського 
заводу «Корум Світло шахтаря». Він відправиться добувати вугілля в лаву 
№863 шахти «Західно-Донбаська» ДТЕК Павлоградвугілля. 

Машина буде експлуатуватися в комплексі з іншим очисним обладнанням 
виробництва Corum, відвантажених раніше. Повідомляє Національний промисловий 
портал, з посиланням на прес-службу Corum Group. Застосування такого типу комбайнів 
доцільно при виймаються потужностях 0,9-1,2 метра, що характерно для шахт ДТЕК 
Павлоградвугілля. Тому вибір постачальника обладнання на користь Corum очевидний, і 
попит на нові виемочние УКД200-500 постійно зростає. «Основним споживачем комбайнів 
УКД200-500 протягом багатьох років є ДТЕК Павлоградвугілля, де вже працює 10 наших 
машин, – коментує Олександр Ковальчук, директор заводу «Корум Світло шахтаря». – Вони 
ідеально підходять під умови шахт замовника. Комбайни УКД200-500 різних виконань 
працюють на підприємствах таких великих шахтоуправлінь, як «Павлоградське», 
«Дніпровське», «Тернівське». Тільки в 2017 році на ДТЕК Павлоградвугілля було 
відвантажено дві машини». Очисний комбайн УКД200-500 має ряд конструктивних переваг, 
які підвищують його продуктивність і спрощують сервісне обслуговування. Так, завдяки 
сумарної потужності електродвигунів різання 500 кВт, комбайн відмінно підходить для 
пластів з високою опірністю. А якщо один з ріжучих елементів вийде з ладу, його можна 
легко і швидко замінити: редуктори різання універсальні, без поділу на лівий і правий, 
тому на випадок поломки будь-якого з них досить мати в резерві всього лише одну запаску 
замість двох. Це дозволить гірникам уникнути тривалих простоїв в роботі шахти і 
виконувати план з вуглевидобутку. 

 

Читати повністю >>> 
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Пенсионный фонд банкротит Дружковский  

машиностроительный завод 

25.01.2018 
В скором времени в портфеле машиностроительных активов самого 

богатого украинца Рината Ахметова станет одним заводом меньше. Как 
выяснил «ОЛИГАРХ», на прошлой неделе стартовал процесс банкротства 
ПАО «Дружковский машиностроительный завод». 

Его инициатором выступил Пенсионный фонд Украины, которому завод задолжал 
16,3 млн гривен. Суд уже ввел процедуру распоряжения имуществом завода, руководить 
которой назначен арбитражный управляющий Андрей  Карпенко. До марта ему предстоит 
провести инвентаризацию имущества должника и составить реестр его кредиторов для 
утверждения судом. Судя по всему, ни с первым, ни со вторым у него не должно возникнуть 
больших проблем. Времена, когда ПАО «Дружковский машиностроительный завод» 
назывался крупнейшим в СНГ производителем горно-шахтного оборудования, а по таким 
видам продукции, как механизированная крепь и вагонетки, являлся беспрекословным 
лидером в Восточной Европе, давно канули в Лету. «В настоящее время деятельность 
общества приостановилась. Производства и реализации основной продукции в 2016 г. не 
было. Причиной этого стала политическая нестабильность, отсутствие спроса со стороны 
традиционных для предприятия заказчиков — отечественных шахт, которые используют 
оборудование для подземной разработки пластов, в связи с проведением АТО и 
приостановлением их работы» -указал Дружковский машиностроительный завод в своем 
последнем отчете за 2016 г. Там же говорится, что предприятие не планирует стратегию 
своей дальнейшей деятельности, его основные средства стоимостью 9,3 млн гривен 
находятся в налоговом залоге (общая сумма налогового долга завода на начало 2016 г 
приблизилась к 50 млн гривен),  а банковские счета были заблокированы про решению 
судов в пользу Пенсионного фонда. На первый взгляд, подобное положение выглядит 
нетипично для собственника завода - 87% акций ПАО «Дружковский машиностроительный 
завод» владеет компания UMBH (Ukrainian Machine Bulding Holding) Limited Рината 
Ахметова. Еще 10 лет назад группа СКМ начала оформлять на нее свои активы в сфере 
горного машиностроения. В их число, помимо Дружковского машзавода, входили также 
Донецкий энергозавод, Свердловский машзавод, «Горловский машиностроитель» и ряд 
других. Управление этим хозяйством было передано компании «Горные машины», и уже в 
2011 году на свет появилось ООО «Горные машины — Дружковский машиностроительный 
завод», владельцем которой стала компания UMBH (Ukrainian Machine Bulding Holding) 
Limited. А в 2015 г. фактическим правопреемником завода стало ООО «Корум Дружковский 
машиностроительный завод» (до этого компания называлась «Горные машины — система 
качества», которым также владеет Ахметов. ...  

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Егор Кажанов 
 

По материалам oligarh.media 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
ПАТ "Турбоатом" виготовив обладнання 

для Канівської ГЕС 

12.01.2018 
У грудні 2017 р. ПАТ "Турбоатом" виготовило деталі направляючого 

апарата гідротурбіни. Напередодні обладнання було здано замовнику. Про 
це повідомляє прес-служба виробника. 

В його присутності спеціалісти "Турбоатома" виконали контрольну збірку 
обладнання та виконали функціональні випробування, за підсумками якого було підписано 
акт здачі-приймання. На Канівській ГЕС реалізується проект модернізації горизонтальної 
капсульної гідротурбіни з установкою нового робочого колеса і направляючого апарату. 
Після модернізації на ГЕС буде встановлено нове високоефективне поворотно-лопатеве 
робоче колесо діаметром 6 м з оновленою лопатевою системою, а також направляючий 
апарат, оснащений новими лопатками з покращеним профілем. Після реконструкції 
потужність гідроагрегату зросте з 19,2 МВт до 23 МВт, а також підвищиться надійність і 
довговічність турбіни. В обсяг зобов’язань "Турбоатома" також входять шефмонтаж і 
технічне керівництво пусконалагоджувальними роботами. Відзначимо, "Турбоатом" 
здійснив відвантаження виготовленого обладнання для Середньодніпровської ГЕС. Для 
Середньодніпровської станції ПАТ "Турбоатом" виготовило та відвантажило маслоприймач 
і деталі гідротурбіни (станційний № 5). Раніше на станцію було відвантажено вал. 
Нагадаємо, що 22 листопада 2017 року ПАТ "Турбоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" уклали 
контракт на реконструкцію двох гідроагрегатів (поворотно-лопатеві турбіни та 
генератори) для Середньодніпровської ГЕС. Реалізація контракту запланована до вересня 
2021 року. Це дозволить підвищити потужність гідроелектростанцій Укргідроенерго, 
збільшити обсяг виробництва електричної енергії, подовжити термін експлуатації 
обладнання ГЕС компанії, зміцнить надійність роботи енергосистеми країни в цілому.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Підсумки ПАТ "Турбоатом" 
за 2017 рік >>> 

За матеріалами прес-центру ПАТ "Турбоатом" 
 

В "Укрэнерго" объяснили закупку транс- 
форматоров у Григоришина 

23.01.2018 
НЭК "Укрэнерго" проводило предварительный опрос производителей 

трансформаторного оборудования, но в сроки и цену поставок смог 
уложиться только ЧАО "Запорожтрансформатор".  

Как сообщил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству НЭК 
Михаил Бно-Айриян, производственное подразделение компании "Укрэнергосервис" 
обращалось к трем производителям - ДП "Сименс Украина", ООО "АББ ЛТД" и "Запорож-
трансформатор". "Укрэнергосервис" указывало необходимый срок поставки (до 1 июля 
2018 г.) и ориентировочную цену. В "Сименс Украина" сообщили, что не могут изготовить и 
поставить группу однофазных трансформаторов 750/330 кВ в комплекте с трансформато-
рами поперечного регулирования у указанные сроки. "АББ ЛТД" и вовсе проигнорировали 
запрос запит о возможности изготовить указанное оборудование. "Запорожтрансфор-
матор" подтвердил возможность изготовить и поставить трансформаторы в указанные 
сроки" , - сообщил Бно-Айриян. Также в "Укрэнерго" предоставили сравнение цен 
трансформаторов на конкурентных торгах. Напомним, "Укрэнерго" покупает по 
переговорной процедуре шесть трансформаторов у ЗТР Константина Григоришина. 
Госкомпания прибегла к переговорной процедуре из-за отсутствия альтернатив, ЗТР - 
единственный производитель трансформаторов в Украине. "Укрэнерго" объявило тендер 
на покупку трансформаторов 27 декабря 2017 года и направило предложение к 
переговорам ЗТР. Ожидаемая цена закупки была 336,5 млн грн. В ходе переговоров цена 
снизилась до 330,8 млн грн. ЗТР обещает поставить трансформаторы до 1 июля 2018 года. 
Напомним, в 2015 году "Укрэнерго" оскандалилось с покупкой трансформаторов. Компания 
готова была потратить 2,1 млрд грн на трансформаторы ЗТР. Однако вмешательство 
Антимонопольного комитета Украины и внимание прессы обнаружили, что торги прошли 
без реальной конкуренции и снижения цен.  После скандала в "Укрэнерго" сменили главу 
компании, тендер был разбит на лоты и объявлен заново. Кроме ЗТР на тендер пришли 
ООО "АВВ Лимитед", ДП "Сименс Украина" и Daewoo International Corporation. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ поліграфії 

 

Нова модель бобінорізки від  
Київполіграфмашу 

 

У грудні 2017 року Київполіграфмаш розробив і поставив нову 
бобінорізальні машину 5ПР-350 приватному підприємцю в м Одесу. Про це 
повідомляє прес-служба виробника. 

5ПР-350 - специализированна під порізку рулонів двосторонньої клейкої 
пеноакріловой стрічки на різні бобіни шириною від 6 мм і діаметром до 400 мм, а також 
різання і перемотування полімерної плівки, паперу, фольги, ламінованих виробів, та інших 
рулонних матеріалів. Машина має компактну побудову з жорстким остовом і забезпечує 
високу якість обробки матеріалу. Порізка здійснюється оригінальним блоком 
пневматичних дискових ножів. На машині забезпечено зручний доступ до ріжучих 
інструментів і швидке переналагоджування валів з ріжучими інструментами на нові 
параметри різу. Електронна система, з новим програмним забезпеченням контролера, 
автоматизує процес управління роботою машини і підтримує потрібні режими натягу з 
початку до кінця рулону, а також на перехідних режимах (розгін і зупинка) роботи машини. 
На сенсорній панелі розширена інформація про роботу машини з її сервісними функціями і 
виводитися повна діагностика робочого стану. Це вже п'ята модель бобинорізальних 
машин створених на Київполіграфмаші. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Київполіграфмашу 
 

 МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Андрій Рева: Ми категорично проти приватизації 
протезних підприємств 

26.01.2018 
Ми категорично проти приватизації протезних підприємств. Про це 

Міністр соціальної політики розповів в інтерв’ю журналістам видання 
“Цензор.нет”, передає kmu.gov.ua 

Урядовець зазначив, що Кабмін у 2017 році профінансував усю суму заборгованості 
перед виробниками та постачальниками протезно-ортопедичних виробів. “Приватизація 
протезних підприємств є неприпустимою. Крім того, що ці підприємства виконують 
важливу соціальну функцію, потрібно враховувати також інші обставини. Адже практично 
всі вони розташовані у центральній частині міст, а тому є висока вірогідність того, що після 
приватизації вони будуть просто ліквідовані, а територія забудована комерційними 
будівлями. Тому Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю в грудні повністю 
розрахувався з виробниками та постачальниками протезно-ортопедичних виробів, на 
виконання цього завдання було направлено більше 600-ста мільйонів гривень”,- заявив 
Андрій Рева. За його словами, наступним важливим кроком стане якісна зміна принципів 
роботи таких підприємств. “Протезні підприємства потрібно модернізувати, надавши їм 
функції сервісних центрів для людей з інвалідністю. Тобто такі підприємства повинні 
будуть не лише виготовляти протезно-ортопедичні вироби, але й надавати людям цілий 
спектр послуг у вигляді ремонту виробів, навчання людей використанню протезів та інше. 
Така практика існує, до прикладу, в Норвегії”, - зазначив Міністр. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Конотопский авиазавод заказал швейцарским юристам  
представительские услуги 

16.01.2018 
Конотопский авиазавод заказал швейцарским юристам 

представительские услуги на $ 379 000. Об этом стало известно интернет-
порталу «Нашi грошi», передает сайт shans.com.ua 

ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» ГК «Укроборонпром» 29 ноября 
заключило соглашение с компанией Niederer Kraft & Frey AG (Швейцария) об услугах по 
юридическому консультированию и юридическому представительству на $ 379 тыс., или 
10190000 грн. Об этом сообщается в системе ProZorro. Представительские услуги в 
Швейцарии заказали сроком до 2025 года, то есть на восемь лет и один месяц. Остальные 
детали неизвестны, поскольку договор не был опубликован. Niederer Kraft & Frey AG - это 
ведущая швейцарская юридическая фирма. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам shans.com.ua 
 

 
В Харькове отремонтировали  

крупные самолеты 

16.01.2018 
В 2017 г. на Харьковском авиазаводе провели техническое 

обслуживание семи самолетов Ан-72 и Ан-74. Об этом сообщили в ГК 
"Укроборонпром", в структуру которого входит завод.  

Отремонтированные самолеты эксплуатируются в Казахстане, Египте, Туркмени-
стане и Украине. Получено 57 млн. грн. выручки. По данным "Укроборонпрома", на заводе 
начали работу два цеха механической обработки, кузнечно-штамповочный и литейный 
цеха. В них начали производство запчастей для самолетов. На заводе за год выплатили 35,5 
млн. грн. зарплаты, в том числе 697 тыс.грн. направлии на возмещения задолженности по 
зарплате за прошлые годы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

НТК «Горизонт» представив легкі гелікоптери  
власної розробки 

22.01.2018 

В Україні налагодили виробництво легкого вертольота «SL-231 Scout», 
який був розроблений ТОВ КБ «Горизонт-12» відповідно до міжнародних 
стандартів. Про це повідомляє Main.in.ua. 

Фотографії нової техніки оприлюднили у мережі - на Facebook-сторінці «Зроблено в 
Україні». Зазначається, що два вертольоти найближчим часом буде відправлено 
замовникові. Розробку даної моделі вертольота почали ще в 2012 році. Його перший 
прототип представили на IX Міжнародному авіаційно-космічному салоні «Авіасвіт-XXI» у 
Києві. Перший льотний екземпляр було зібрано у 2014, а випробування здійснили у січні 
2015-го. Гелікоптер має одногвинтову схему з трилопасним несучим гвинтом. Рульовий 
гвинт дволопасний. Конструкція лопастей несучого гвинта безпустотна. Завдяки цьому 
вона має кращі механічні властивості, дозволяючи уникати накопичення вологи всередині 
лопастей. У свою чергу це відкриває можливість експлуатації SL-231 в країнах з вологим 
кліматом. Каркас вертольота – це клепана конструкція з дюралюмінієвого сплаву. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами main.in.ua 
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Переговори щодо співробітництва з представниками 
ділових кіл Китаю 

23.01.2018 
На ДПІ "ЗАВОД 410 ЦА" відбулась ділова зустріч з делегацією Компанії  

«Hielongjifng Aerospace General Aviation Co.LTD» з Китаю у супроводі 
представників ДП ДК «Укрспецекспорт». 

В рамках ділової зустрічі проведено переговори щодо співробітництва. Спеціалісти 
підприємства ознайомили делегацію з підприємством, виробничими цехами та технічними 
можливостями заводу. Відзначимо, 18.01.2018 року на державному підприємстві "ЗАВОД 
410 ЦА" відбулась ділова зустріч з делегацією ТОВ «Казахстанська Авіаційна Індустрія» на 
чолі з Куатом Султанбековим  та представниками  ДК «Укрспецекспорт». В рамках ділової 
зустрічі проведено переговори щодо подальшої співпраці з відновлення авіаційної техніки. 
Спеціалісти підприємства надали змістовну інформацію про можливості підприємства,  
ознайомили делегацію з виробничими цехами та обладнанням для ремонту і технічного 
обслуговування літаків та авіаційних двигунів. Плідна співпраця з казахстанськими 
партнерами триває багато років та має важливе значення для ДП "ЗАВОД 410 ЦА". В 
минулому році підприємство відновило, за сприянням ДК «Укрспецекспорт», для 
Республіки Казахстан три літаки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП "ЗАВОД 410 ЦА" 
 

Український авіапром завершив основний етап імпортозаміщення  
для сімейства літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178 

26.01.2018 
Український авіапром розробив нову систему штурвального 

управління літака, тим самим завершив основний етап імпортозаміщення на 
літаках сімейства Ан-148. Передає Національний Промисловий Портал. 

На сьогоднішній день на підприємстві розпочато стендові дослідні та сертифікаційні 
випробування нової штурвальної системи, розробленої за свій рахунок провідними 
підприємствами галузі – ТОВ “Екран (Київ) і ПАТ” ФЕД “(Харків) при участю фахівців ДП 
“Антонов”. Як зазначає прес-служба, нова українська розробка – це надсучасна цифрова 
багатоканальна електродистанційна система з розподіленою архітектурою і з 
відмовнобезпековими електрогідравлічними приводами поверхонь управління. “Її 
створення стало ключовим фактором для відновлення серійного виробництва літаків за 
програмою імпортозаміщення комплектуючих, які раніше надходили з Росії”, – 
підкреслюють в ДП “Антонов”. В ході стендових випробувань робота системи буде ретельно 
протестована як на рівні обладнання, так і програмного забезпечення. Планується 
виконання 1000 лабораторних польотів. Після завершення початкового етапу стендових 
випробувань планується установка системи на літаку Ан-158 №01-02 для проведення 
комплексних випробувань. “Співпраця ДП” Антонов з такими компаніями, як “ФЕД” і 
“Екран” свідчить, що кластеризація державних і приватних підприємств в авіаційній галузі 
дає можливість виконувати завдання світового рівня і залучати подібні підприємства і їх 
продукцію в процес виробництва літаків “Антонов”. Для забезпечення тривалої і 
розгорнутої співпраці компаніям-партнерам залишається подолати деякі перешкоди такі, 
як наприклад, примусова акредитація”, – наголошується в повідомленні. ДП “Антонов” – 
провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер в ніші 
транспортних літаків самого широкого призначення. Підприємство співпрацює більш ніж з 
75 країнами світу. За рішенням уряду, з квітня 2015 року підприємство входить до складу 
держконцерну “Укроборонпром”. Згідно з раніше озвученим компанією, у 2017 році ДП 
“Антонов” в повному обсязі забезпечила імпортозаміщення російських комплектуючих в 
регіональних літаках сімейства нового покоління Ан-148/158/178, де раніше частка 
комплектації РФ становила до 50-60%. На сьогоднішній день російські комплектуючі в цих 
програмах замінені на комплектуючі інших зарубіжних виробників, а також на 
комплектуючі українського виробництва. В рамках реалізації програми імпортозаміщення 
частка комплектуючих українського зросла з 25% до 38%. Плановий обсяг інвестицій ДП 
“Антонов” в програму імпортозаміщення на 2016-2019 роки, згідно з даними компанії, 
оцінюється приблизно в 600 млн грн. 
 

Читати повністю >>> 
 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ 
 

 
 

Судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон»  
завершает модернизацию слипа 

16.01.2018 
ССЗ «Нибулон» завершает реконструкцию слипа и строительство стапельных 

путей №9-10, что позволит строить, спускать на воду и обслуживать суда длиной 100 
метров. 

 
«На 80% выполнена засыпка основания под монолитные балки подъемно-спусковых 

путей, длина которого 56 метров, ширина - 25 метров, высота - 2 метра. На выполнение 
этих работ завезено около 10 тыс. тонн камня и щебня», - говорится в сообщении. Монтаж 
плит под спусковые пути выполняется плавучим краном «Святой Николай». Вес одной 
плиты - 18 тонн. Монтаж плит под водой осуществляет бригада водолазов компании 
«Гидротехмонтаж». «На 100% завершены электромонтажные работы по укладке кабеля 6 
кВт от ТП-1 до здания слипа, также выполнены работы по укладке всех кабелей от здания 
слипа до всех спусковых лебедок в количестве девяти единиц. Начаты демонтажные 
работы по разборке старого склада, на месте которого будет современный склад 
лакокрасочных материалов и изоляционного оборудования. На 95% также завершено 
возведение здания управления подъемно-спусковыми и стапельными путями», - сообщила 
пресс-служба компании. Предприятие планирует построить дополнительно пять путей, что 
позволит строить и спускать на воду суда длиной до 140 метров. Кроме того, с целью 
повышения производительности стапельной площадки принято решение приобрести 
электрогидравлический поворотный портальный кран LPS180 немецкой компании 
Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH, который станет связующим звеном между новым сборно-
секционным цехом и стапелем. В ноябре 2017 года ССЗ «Нибулон» ввел в эксплуатацию 
сборно-секционный цех, построенный в рамках программы реконструкции предприятия. 
Новый цех будет производить около 4 тыс. тонн металлоконструкций. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ports.com.ua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Азовський судноремонтний завод у 2017 році збільшив  
обсяги випуску продукції на 50% 

22.01.2018 

За результатами року підприємство збільшило обсяг товарної 
продукції в цілому по підприємству на 50%, по судноремонту – в 1,4 рази, по 
машинобудуванню – в 2,3. 

Зараз у нас шість судів перебуває в ремонті. Це десь на місяць роботи. У найближчих 
перспективах – ми плануємо відремонтувати два теплохода” Славутич-15 “і” Славутич-16 “. 
І ще одна хороша новина. У Маріуполь повертається земснаряд” Меотида “, який також 
потребує обслуговування. Я дуже сподіваюся, що ми виграємо тендер, і ця робота буде у нас, 
– заявив директор підприємства Олег Турський. Дуже складно працювати в умовах правової 
невизначеності. Сподіваюся, що в цьому році нам вдасться прийти до якоїсь угоди”, – 
підсумував гендиректор АСРЗ.в 10 разів). Імпортний вантажопотік зріс на 33,9% до 6,442 
млн тонн, експортний – на 3,2% до 30,630 млн тонн. Крім того, на судноремонтному заводі 
була проведена інвентаризація. Зараз йде переговорний процес між Фондом держмайна і 
Міністерством інфраструктури про майбутній статус заводу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Херсонський завод “Паллада” протягом трьох років  
збільшив чистий дохід у 25 разів 

24.01.2018 
Херсонський державний завод “Палада”, що входить до складу 

“Укроборонпрому”, завершив 2017 р. з 233 млн грн чистого доходу. Передає 
Національний Промисловий Портал. 

Крім того підприємство сплатило 60 млн грн податків до бюджетів всіх рівні. Ще у 
2014 році підприємство отримало лише 9 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. У 
минулому році “Палада” передала замовнику композитний плавучий док “ERENEOS”, який 
став першим композитним доком, сертифікованим Американським бюро судноплавства. Це 
перший випадок в історії суднобудування України та діяльності Бюро. Док вже працює в 
кіпрському порту Лімасола. Док “ERENEOS” має вантажопідйомність у 7100 тон, довжину 
стапель-палуби – 120 м. Глибина занурення доку – 12,2 м. Його корпус виготовлений зі 
спеціального важкого морського суднобудівного бетону, а вежі – з суднобудівної сталі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Зроблено в Україні: як виготовляють 
судна на ПАТ “Артіль” 

24.01.2018 
Компанія “Артіль” розпочала свою діяльність у 1992 році як виробник 

ексклюзивної високоякісних меблів. Про це повідомляє служба новин 
Національного Промислового Порталу. 

Починаючи з 1998 року компанія почала просуватись у новому напрямку – 
будівництво верстатів з числовим програмним управлінням та станом на зараз виготовляє: 
деревообробне обладнання з ЧПУ, обладнання ЧПУ для обробки скла, металорізальне 
обладнання з ЧПУ, різноманітне програмне забезпечення. Також один з напрямків роботи 
компанії – суднобудування, зокрема судна на повітряній подушці, що вийшли на 
китайський ринок, про які ми повідомляли у липні. ... Нагадаємо, компанія ТОВ «Артіль» 
виклало інтернет відео на китайській мові з рекламою катерів на повітряних подушках, які 
виробляються в Україні у Миколаєві. На офіційній сторінкі підприємства у facebook 
зазначили що вони відвідали спеціалізовану виставку у Китаї.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Українське авіабудування на 
7 років звільняється від податків >>> 

За матеріалами uprom.info 
 

С начала года Николаевская верфь SMG передала заказчикам 
пять отремонтированных судов 

25.01.2018 
Судостроители Николаевской верфи SMG с начала января 2018 г. 

уже передали заказчикам пять отремонтированных судов, основные 
судоремонтные работы на которых были завершены в конце 2017 г. 

Это сухогруз «VIKTOR TARATIN», доковый ремонт которого был произведен на 
поточно-позиционной линии, а также суда, ремонтированные на околостапельной плите 
верфи - нефтемусоросборщик «НМНС-101», морские буксиры «Бакай», «Львів» и большой 
водолазный катер «Туман». В объемах выполненных работ в основном преобладал ремонт 
корпусных конструкций с заменой металла. Также проводились ремонт донно-забортной 
арматуры, грунтовка, окраска и другие виды работ. Отметим, в модернизации 
грунтоотвозных шаланд, которые переоборудуют из нефтерудовозов на херсонской верфи 
СМГ, завершается этап изготовления килевых и распорных балок. Усилиями специалистов 
обеих верфей СМГ выполнена основная часть работ по сборке и в ближайшую декаду 
готовые конструкции начнут устанавливать в корпус судна. Как поясняет главный 
строитель херсонской верфи СМГ Василий Прудывус: «В процессе переоборудования 
геометрия судна существенно изменится, поэтому особо важны такие детали как 
поперечные и продольные ребра жесткости. Килевые и распорные балки создают каркас, 
который позволяет корпусу выдерживать нагрузки на скручивание и перегиб». Смарт 
Меритайм Групп (SMG) - крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий 
две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Объем производства по SMG в 
2017 году составил 317 млн. грн. С 1 сентября 2017 г. заработная плата сборщиков корпусов 
металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и 
составляет в среднем за полный отработанный месяц от 12000 до 18000 гривен. 

 

Читать полностью >>>  
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General Electric передаст «УЗ» 30 дизельных  
локомотивов 

16.01.2018 
В рамках проекта модернизации «Укрзалізниці» компания General 

Electric Transportation передаст Украине 30 дизельных локомотивов, - 
сообщает украинское дипломатическое представительство в США. 

«Стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии «Evo» 
будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией General 
Electric, которое будет включать также сотрудничество в энергетической отрасли, 
инфраструктуре и медицине», - рассказали в полсольстве по итогам встречи посла Украины 
в США Валерия Чалого с исполнительным директором GE Рафаэлем Сантаной. При этом, 
как отмечается в релизе, Чалый обратил особое внимание на локализацию производства 
новых локомотивов и модернизацию существующего локомотивного парка на 
производственных мощностях Украины. Как сообщалось, GE и «УЗ» в 2017 году подписали 
меморандум, направленный на расширение сотрудничества в сфере развития и 
модернизации парка дизельных локомотивов ПАО на базе передовых технологий General 
Electric. По данным Мининфраструктуры, документ охватывает широкий спектр 
применения технологий GE для обеспечения растущих потребностей Украины в 
современной транспортной инфраструктуре и учитывает многолетний опыт реализации 
аналогичных проектов GE по всему миру. Стороны договорились об анализе возможностей 
модернизации и дальнейшего обслуживания дизельных локомотивов «УЗ» с целью 
увеличения срока службы, повышения эффективности и экологичности парка компании.  

 

Читать полностью >>>  
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У «прокладки» часів Януковича прогорів план щодо поставки  

поїздів невідомої якості «без зобов’язань» 

16.01.2018 
Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ у рамках закупівлі 

«Укрзалізницею» дизель-поїздів очікуваною вартістю 1,06 млрд грн 
відхилила скаргу компанії-нерезидента «Burlesk Entertainment LLP». 

Вона вимагала вилучити з тендерної документації вимоги щодо обов’язкового 
погодження з замовником нормативно-технічних параметрів рухомого складу. Про це 
свідчить рішення колегії від 3 січня. Скаржник просив АМКУ внести зміни до тендерної 
документації по ряду питань, більшість з яких носили формальний характер. Наприклад, 
щодо затвердженої замовником валюти (гривні) чи щодо викладення проекту договору не 
лише українською, але й англійською мовою. Із семи пунктів скарги, АМКУ підтримав одну 
– щодо вимоги про накладення ЕЦП на документи, надані у складі тендерної пропозиції 
через розбіжності стосовно цієї вимоги як рекомендованої та обов’язкової у різних 
частинах ТД. Решту скарг колегія не задовольнила, визнавши вимоги ТД у цих частинах не 
дискримінаційними. Зокрема, не підтриманою Колегією залишилась вимога щодо внесення 
змін до документації щодо погодження нормативно-технічної документації на продукцію з 
ПАТ «Укрзалізниця». Замовник прописав, що у випадку, якщо поїзди виготовлятимуться за 
іншими документами, ніж ГОСТ чи ДСТУ, то їх нормативно-технічна документація має бути 
відповідним чином погоджена з ПАТ «Укрзалізниця». Зі свого боку скаржник відзначив, що 
ця вимога «є дискримінаційною та такою, яку неможливо виконати міжнародному 
виробнику продукції», оскільки тендерна документація і без того містить конкретні 
технічні вимоги до поїздів, а при поставці товару передбачений інспекторський контроль. 
Фактично, скаржник намагався уникнути погодження з замовником питань, що стосуються 
якості продукції, її технічних характеристик, безпеки, гарантії, методів контролю та 
випробування тощо. Втім, скаржник не зміг довести, що ця вимога порушує його права та не 
надає можливості взяти участь у тендері. Лондонська компанія «Burlesk Entertainment LLP» 
зареєстрована на два сейшельські офшори – «Confidell Equities LTD» та «Delny United 
Limited». Документи цих фірм арештовували в рамках кримінального провадження щодо 
київського бізнесмена Станіслава Леснікова, колишнього радника в.о. голови правління 
«Укрзалізниці» та бізнес-партнера двоюрідного брата Владислава Каськіва Сергія Шута, а 
також помічника народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва Владислава Лебедя. 
Нещодавно цих трьох називали смотрящими «Укрзалізниці». Також компанія «Burlesk 
Entertainment LLP» надавала позику ТОВ «Прем’єр Лізинг» на придбання машини для 
«Придніпровської залізниці» розміром $60 млн. за часів Януковича. У 2012-2013 роках 
скандально відома фірма «Прем’єр Лізинг» отримала від структур Укрзалізниці замовлень 
на близько 27 млрд грн. У жовтні 2012 року «Burlesk Entertainment LLP» мала контракт на 
імпорт аеродромних тягачів з ТОВ «Аеропорт Хендлінг», пов’язаним з одеськими 
бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським.  

 

Читати повністю >>> 
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Завод Приходька за 42 мільйони відремонтує свої пасажирські вагони  
вчетверо дорожче, ніж продає нові вантажні 

17.01.2018 
Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська 

залізниця» 5 січня уклала угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 
про ремонт вагонів на 42,17 млн грн.  

Цьогоріч завод капітально відремонтує в обсязі КР-1 дев’ять пасажирських вагонів 
міжрегіональних поїздів локомотивної тяги (МПЛТ) власного виробництва по 4,69 млн грн. 
Це в чотири рази дорожче, ніж коштують нові вантажні вагони того ж «Крюківського 
заводу» по 1,20 млн грн. за штуку. Відремонтують візки, автогальмівну систему, систему 
пневмопідвішування, автозчепне обладнання, міжвагонний перехід, комплект підйомників 
вагонних, кузов і раму вагона, фальшборти, внутрішнє облицювання, стіни, перегородки, 
підлоги, двері, вікна, екстер’єр, фарбування, електричне і санітарно-технічне обладнання, 
системи водопостачання, водяного пожежогасіння та забезпечення мікроклімату. 
Гарантійний строк на вагони складе 450 тис км до наступного деповського ремонту, а на 
окремі встановлені відремонтовані вузли, агрегати й деталі – півроку. Закупівлю провели 
за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. У травні 2016 р. «КВБЗ» виграв 
торги філії «УЗШК» щодо деповського ремонту десяти вагонів МПЛТ у ТОВ «Ваго-Рев». 
Останнє відносять до сфери впливу Максима Мусєєва, депутата Харківської міськради від 
партії «Відродження» і голови державної адміністрації Холодногірського району м. Харкова. 
Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), «AS 
Skinest Finants» та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Британія). 
Основним власником вважається його директор Володимир Приходько. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания «Аурум Груп» выпустила первые  

грузовые вагоны 

23.01.2018 
ООО «Дизельный завод», входящее в «Аурум Груп» начало 

производство грузовых железнодорожных вагонов, заявила учредитель 
компании Алена Лебедева. Об этом пишет uaprom.info 

«Дизельный завод» приступил к серийному выпуску грузовых магистральных 
люковых полувагонов, в частности, сертифицированных универсальных полувагонов 
моделей 12-9933 и 12-9933-01, а также вагонов-хопперов зерновозов модели 19-9945, 
предназначенных для перевозки пищевых сыпучих грузов, которые нуждаются в защите от 
атмосферных осадков», – уточнила Лебедева. На сегодня завод уже выпустил 22 вагона, из 
которых 21 полувагон и 1 зерновоз. В целом мощности ООО «Дизельный завод» на данный 
момент позволяют изготавливать ежемесячно до 200 грузовых железнодорожных вагонов. 
Отметим, ООО «Дизельный завод» - это комплекс заготовительного и механосборочного 
производства с полным технологическим циклом изготовления грузовых вагонов. 
Качество продукции предприятия соответствует высоким требованиям, что значительно 
стимулирует спрос потребителей – как отечественных, так и зарубежных. Политика 
предприятия в области качества предлагает максимальное удовлетворение запросов 
потребителей базируется на соблюдении национальных и международных стандартов 
аттестации производства и сертификации всех видов продукции. Система менеджмента 
качества ООО «Дизельный завод» соответствует требованиям ISO 9001. Производственные 
мощности завода на сегодняшний день позволяют производить в среднем 25-50 единиц 
подвижного состава в месяц. 

 

Читать полностью >>>  
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Вагоностроители Украины нарастили годовое  
производство в 2,4 раза 

24.01.2018 
Вагоностроительные предприятия Украины за 2017 г. увеличили 

производство в 2,4 раза, до 6831 вагона, по данным Государственной 
службы статистики Украины. Об этом пишет minprom.ua 

В основном увеличить объемы производства удалось за счет заказов от госкомпании 
ПАО "Укрзализныця". "УЗ" в текущем году намерена получить 10 тыс. грузовых вагонов. По 
словам и.о. генерального директора "УЗ" Евгения Кравцова, предусматривается как 
строительство вагонов на собственных мощностях компании, так и закупка у сторонних 
производителей и поставщиков. Рекордным для украинских вагоностроителей оказался 
2011 г., когда было произведено 52,7 тыс. грузовых вагонов, на 32% больше, чем в 
предыдущем 2010 г. В результате войны на Донбассе прекратил производство 
Стахановский вагоностроительный завод, который оказался на территории, 
контролируемой боевиками "ЛНР". Также прекратило производство вагонов 
мариупольское объединение "Азовмаш", которое находится в состоянии банкротства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 
 

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  
 

 
 

Кабмин продлил ЧАО "АвтоКрАЗ" полномочия спецэкспортера  
сроком до 1 июня 2019г 

18.01.2018 

Правительство Украины продлило сроком до 1 июня 2019 года 
полномочия ЧАО "АвтоКрАЗ" (Полтавской обл.) на осуществление экспорта 
товаров военного назначения собственного производства. 

Такое решение закреплено постановлением Кабинета министров №1034 от 20 
декабря 2017 года, вносящим коррективы в постановление №1228 от 1999 года. Статус 
спецэкспортера был предоставлен "АвтоКрАЗу" правительством в 2007 году. Впоследствии 
срок действия полномочий периодически продлевался. ЧАО "АвтоКрАЗ" выпускает 33 
базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" 
для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины. Предприятие 
входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

АИС в 2017 г. увеличила продажи  
автотехники на 20% 

18.01.2018 
Крупный украинский автомобильный холдинг "АИС" в 2017 году 

увеличила продажи легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и 
автобусов более чем на 20%, реализовав боле 7 тыс. ед. техники. 

При этом в компании отметили лидерство в Украине по ряду показателей, в 
частности, по числу проданных автомобилей Renault, Citroen, Ravon, Opel, легких 
коммерческих автомобилей, а также грузовых авто и автобусов. Кроме того, по данным 
АИС, она лидирует на рынке по количеству заключенных дилерских контрактов. В 
частности, за 2017 год 15 автоцентров АИС стали дилерами по бренду Ravon, 16 
автоцентров получили право представлять бренд МАЗ, открыт новый дилерский центр 
Peugeot в Днепре. Пресс-служба также отмечает, что АИС одной из первых национальных 
автомобильных компаний вышла на рынок автомобилей с пробегом, предложив ряд услуг: 
автовыкуп, продажа или обмен б/у авто, импорт б/у авто на заказ, импорт и продажа б/у 
электромобилей и коммерческих автомобилей. Согласно сообщению, в 2017 году 
инвестиции ГК АИС в капитальное строительство и модернизацию превысили 30 млн грн. 
Кроме того, создано 200 новых рабочих мест с увеличением штата на 10%. В планах 
компании на текущий год – открытие новых дилерских центров, активное развитие 
направления автомобилей с пробегом, начало работы в новом сегменте техники для 
агробизнеса (как сообщалось, в декабре 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве 
с Минским тракторным заводом). ГК "АИС", созданная в 1992 году, - национальная сеть 
автоцентров и СТО, магазинов запчастей, производственное предприятие, региональные 
автомобильные склады и логистический центр по хранению и распределению запчастей, 
таможенно-лицензионный склад и автотранспортная компания. Компания предлагает 17 
автобрендов и более 400 моделей и комплектаций.  

 

Читать полностью >>>  
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 ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
Украинская компания Укртранснефть купила российский  

вездеход за 2,8 млн. грн.. 
23.01.2018 

ПАТ Укртранснефть несколько раз объявляла тендер на поставку 
вездеходов, но торги срывались из-за того, что участников было слишком 
мало. Об этом сообщает портал kontrakty.ua 

В итоге украинская компания заключила договор с ТОВ Квадро Інтернешнл, которая 
в свою очередь обязуется предоставить филии Магистральные нефтепроводы Дружба 
плавающий снегоболотоход Шерп Про 2017 года выпуска. Согласно данным Прозорро, 
стоимость приобретенного транспортного средства составила 2,78 млн гривен, что на 771 
грн меньше ожидаемой в результате отмененных торгов. Вездеход имеет несущий 
стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 
литра Kubota V1505-t мощностью 44 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач. Для управления имеет две педали и два рычага, а также камеру заднего 
вида с монитором и набор необходимых приборов для контроля. Благодаря колесам 
диаметром в 160 см вездеход может перемещаться по снегу, грязи, болтам, преодолевать 
преграды высотой в 70 см и перемещаться по воде, а также подниматься из воды на лед. 
Специальный протеткор при этом выполняет роль гребных лопастей. Машина способна 
двигаться по суше со скоростью 45 км/час, по воде - 6 км/час. Плюс снеговодоход способен 
буксировать прицеп весом в 2,4 тонны. Гарантия составляет один год или 200 часов 
работы. Производителем по документам числится Квадро Інтернешнл, но на самом деле 
выпускает вездеходы ТОВ Шерп (Россия) и продает по цене от 6,2 млн. рублей или 3,30 млн 
гривен с ПДВ. Без учета 18% российского налога сумма равна cумме, по которой купила ТС 
Укртранснефть. ТОВ Квадро Інтернешнл принадлежит миллионеру Владимиру Школьнику, 
как отмечает сайт Нашi Грошi. По данным российского реестра он также является и 
совладельцем производителя вседорожника компании Шерп. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 
 

 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ  
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ 

 
Корпорация "Богдан" поставила 23 школьных автобуса  

в Волынскую область 
17.01.2018 

ООО "Бас Мотор", структурное подразделение корпорации "Богдан", 
поставило 23 школьных автобуса в Волынскую область на общую сумму 38,6 
млн грн, сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля. 

По его словам, автобусы А-22412 поставлялись по итогам выигранных в прошлом 
году двух тендеров. Школьный автобус Богдан А22412 производится из агрегатов Ashok 
Leyland, соответствует экологическому стандарту Евро-5. Автобус рассчитан для перевозки 
29 или 31 школьника (в зависимости от комплектации). Автобусы производятся на 
автосборочном заводе "Богдан Моторс" в Луцке. ПАО "Автомобильная компания "Богдан 
Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских 
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и 
завод легковых авто в Черкассах). В январе-сентябре 2017 компания сократила чистый 
убыток на 52% к аналогичному периоду 2016 года, до 415,88 млн грн (по МСФО), чистый 
доход сократился на 21%, до 214,08 млн грн.. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ЛАЗы преткновения: Почему Садовому еще не раз 
напомнят о его "российском долге" 

25.01.2018 

На последней сессии Львовского городского совета было жарко: 
депутаты спорили и кричали, активисты штурмовали сессионный зал, и все 
из-за автобусов. Точнее, из-за вопроса: платить за них, или уже нет. 

Во время подготовки к Евро-2012 Львов купил у предприятия "Львовские 
автобусные заводы", ранее известного, как "Львовский автобусный завод" – всем знакомый 
ЛАЗ – 32 автобуса за 28 млн гривен. По словам мэра Львова Андрея Садового, когда город 
готовился к Евро-2012, и стоял вопрос, где купить автобусы, то однозначно не было других 
мыслей, кроме покупки на львовском предприятии. В то же время, из других городов стала 
поступать информация, что горсовет деньги платит, а автобусы-троллейбусы с 
предприятия не дают. Львов машины таки получил – произошло это еще в 2010-м, но 
деньги предприятию так и не перечислили, решив "подождать" с оплатой. В итоге, Львов – 
единственный город, который принял автобусы, а деньги за них так и не отдал. У других, к 
слову, вышло наоборот – деньги заплатили, но машин не получили. Львовский автобусный 
завод в свое время выкупил российский бизнесмен Игорь Чуркин, поэтому сейчас Садовый, 
можно сказать, ставит себе в заслугу то, что "кинул москалей на деньги". Холдинг 
остановил производство в 2014 году. Сейчас ООО "Львовские автобусные заводы", которое 
находится в процессе закрытия, официально записанно на Чуркина и ряд компаний, 
зарегистрированных в Канаде и Великобритании. Вместе с тем, собственники ЛАЗа 
обратились в суд, и тот, пройдя все горнила, принял решение, что город таки должен 
заплатить 25 млн гривен за автобусы, которые брал в 2010-го. Во Львовском горсовете 
соглашаются, что вопрос надо урегулировать, и средства – отдать. Но, по словам Садового, 
есть опасность, чтобы эти средства не попали в плохие руки. Город хотел бы, чтобы после 
уплаты долга ЛАЗ направил полученные деньги на выплату задолженности по зарплате 
перед работниками, а также на погашение долга завода перед городскими коммунальными 
предприятиями. В Украине, согласно закону предусмотрена возможность продать долг. 
ЛАЗ, который на протяжении 2012-2017 года не смог взыскать свои деньги, продал его 
компании по управлению активами "Оптимум Фактор", основным видом деятельности 
которой является именно приобретение проблемной задолженности. Так работают 
коллекторские компании. На сегодняшний день долг принадлежит именно "Оптимум 
Фактору", среди владельцев которого, по состоянию на октябрь 2017 года, была жена 
упомянутого Чуркина Таисия Санина. Компания согласилась сделать определенный 
"дисконт" в 5 млн гривен, чтобы город меньше заплатил, и даже готовы выплатить 
средства, которые зафиксированы как долг, тем людям, которые работали на ЛАЗе, но не 
получили заработной платы. Согласилась компания вернуть средства и коммунальным 
предприятиям: в частности, общежития ЛАЗа имеют долг перед городским КП 
"Львовтеплоэнерго" в сумме около 2,3 млн гривен – коммунальное предприятие, в отличие 
от "Львовоблэнерго", этим общежитиям тепла не исключает. Кроме того, общежития 
задолжали "Львовводоканалу" около 400 тыс. гривен за воду. Также по состоянию на 
сегодня около 2 млн гривен подтвержденной суммы задолженности "Львовских 
автобусных заводов" перед работниками ЛАЗа. Дальше – больше. Из-за этого долга города 
перед заводом Министерство юстиции объявило в розыск все 140 автобусов крупнейшего 
львовского перевозчика – коммунального АТП-1 . Начиная с 24 января полиция должна 
задерживать автобусы и доставлять их на штрафплощадку. … 

 

Читать полностью >>>                                                                                        © Юрій Богун 
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ  

 
Завод “Єврокар” передав Національній поліції 400 автомобілів  

Skoda Rapid вітчизняного виробництва 

19.01.2018 
Національна поліція України поповнила свій автопарк технікою 

вітчизняного виробництва. Правоохоронцям передали 400 ліфтбек Skoda 
Rapid, зібраних на підприємстві «Єврокар». 

Партія автомобілів доставлена відповідно до прописаними в тендері рядками. 
Автомобілі в надані в комплектації Active і оснащені 1,6-літровими бензиновими двигунами 
стандарту Євро-5 потужністю 110 кс. Про це повідомляє Національний промисловий 
портал, з посиланням на АвтоЦентр. Skoda Rapid пофарбовані в кольори Нацполіціі і 
забезпечені світлодіодними проблисковими маячками та іншим спецобладнанням. Ціна 
Шкода Рапід становить 372 тис. грн. за одиницю, тобто вся партія обійшлася в 149 млн. грн. 

 

Читати повністю >>> 
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 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Украинские аграрии получили почти 135 млн грн компенсации за 
приобретение новой сельхозтехники 

19.01.2018 
Украинские аграрии получили в прошлом году почти 135 млн грн в 

рамках государственной программы частичной компенсации за 
сельхозтехнику отечественного производства.  

Частичным возмещением стоимости техники воспользовались 1 тыс. 220 
фермерских хозяйств. Такие данные обнародованы на сайте Министерства агрополитики 
Украины. Всего аграриями было приобретено 2 тыс. 906 единиц оборудования. Общая 
сумма компенсации составила 134,056 млн грн. Наибольшее количество техники закупили 
аграрии Киевской (980 ед.), Запорожской (190 ед.), Хмельницкой (187 ед.), И Одесской (177 
ед.) областей. Наибольшее количество компенсаций получили сельскохозяйственные 
предприятия Одесской, Запорожской, Луганской и Николаевской областей.  

 

Читать полностью >>>  
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 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 
 

 
 

Якою буде в світі зброя  
майбутнього? 

26.12.2017 
Не випадково експерти провідних промислово розвинених країн 

світу постійно аналізують перебіг бойових дій в останніх конфліктах і 
намагаються визначити деякі риси, що можуть бути притаманні війнам 
майбутнього.  

Це необхідність, від якої залежить те, як швидко зброярські корпорації розроблять 
чергові зразки нових видів ОВТ і модернізують ті, що вже стоять на озброєнні. Сучасні 
війни та конфлікти вже містять у собі елементи звичайних та гібридних війн, 
антитерористичних та міжнародних операцій з відновлення миру й стабільності в деяких 
регіонах, військової інтервенції та боротьби з різноманітними напіввійськовими 
формуваннями або терористичними угрупованнями. Гібридність спостерігається не лише у 
війні РФ проти України, а й у протистоянні РФ із НАТО та США тощо. І хоча всі локальні 
війни та збройні конфлікти вирізняються певною специфікою, природою, масштабами та 
інтенсивністю, проте, вони мають один спільний вимір і передбачають вирішення питань 
збройним способом. Отже, що використовують сторони у війнах та збройних конфліктах 
сьогодні? Передусім на пострадянському терені це гібридна, з військовою компонентою, 
війна РФ проти України, що триває вже четвертий рік поспіль. Обидві сторони 
використовують класичні зразки ОВТ, авіація та високоточна зброя не застосовуються. 
Також активно відпрацьовується тактика ведення бойових дій, зокрема дії сил 
спеціального призначення. ... 

 

Читати повністю >>> 
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ГК "Укроборонпром" привлек к программе импортозамещения 
447 украинских предприятий 

15.01.2018 
Госконцерн "Укроборонпром" в 2017г. в целях импортозамещения 

привлек к сотрудничеству 447 украинских компаний из 21 региона, 
сообщила пресс-служба госконцерна. 

ГК "Укроборонпром" в рамках масштабной программы присоединения регионов 
Украины к программе импортозамещения, привлек уже 447 предприятий различных форм 
собственности. Прежде всего – малый и средний бизнес, который работает на усиление 
обороноспособности государства. С 2015 г. подписан 21 меморандум с областными 
государственными администрациями в сфере оборонной промышленности Украины. В 
ближайшее время к программе импортозамещения должны присоединиться Киевская, 
Ровенская, Черновицкая и Донецкая области. Отмечается, что работающие на оборону 
предприятия обеспечивают работой более 200 тыс. специалистов. "В производстве 
новейших бронемашин БТР-4 по состоянию на 2014г. количество деталей из РФ составляло 
45%, еще 45% были украинскими, а еще 10% – импортировались. В 2015 году количество 
российских деталей составило 0%, еще 35% – импортировались из других стран, а в 2017 г. 
Украина самостоятельно производит 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя 
только 12%", – подчеркнули в "Укроборонпроме". "Укроборонпром" объединяет более 100 
предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. Концерн имеет более 
10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, 
проектированием и исследованиями. В 2017 году "Укроборонпром" занял 62-е место в 
рейтинге мировых производителей оружия по версии профильного издания DefenseNews. В 
2016 году годовой доход концерна составил $1,075 млрд, а в 2015 году – $920 млн. 
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СНБО утвердил основные показатели  
гособоронзаказа на 2018-2020 г. 

18.01.2018 
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в 

среду утвердил «Основные показатели государственного оборонного заказа 
на 2018-2020 годы», сообщает пресс-служба СНБО. 

«Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел и утвердил „Основные 
показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 гг“. Представленный на 
рассмотрение СНБО Украины проект основных показателей государственного оборонного 
заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в 
государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, 
предусмотренных основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы», - 
сообщает пресс-служба. Приоритетными направлениями гособоронного заказа в 2018 г. 
должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и 
бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной 
обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др. 
«Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ», - 
отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщив, что в текущем году запланировано 
увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, 
чем в 2017 году. По его словам, нужно предпринять все возможные меры для того, чтобы 
«каждая гривня сработала на повышение уровня оснащения украинского войска 
новейшими образцами вооружения и военной техники». По результатам выполнения 
гособоронзаказа в 2017 году в ВСУ поставлено почти 2,5 тыс. образцов вооружения, 
военной техники и специальных изделий и более 27 тыс. ракет и боеприпасов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Головою Наглядової ради "Укроборонпрому" обрано  
ректора КПІ Михайла Згуровського 

23.01.2018 
Наглядова Рада ДК "Укроборонпром" провела засідання, під час якого 

ректора НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла 
Згуровського обрано Головою Наглядової ради.  

Заступником Голови було обрано генерал-лейтенанта Ярослава Скалько, екс-
головнокомандувача Військово-повітряних сил України. Водночас Наглядова рада 
закликала Кабінет Міністрів України якомога швидше призначити ще двох членів 
Наглядової ради, які мають бути іноземними фахівцями світового рівня із міжнародним 
військовим і управлінським досвідом. При цьому, один з цих іноземних фахівців має 
зайняти посаду другого заступника Голови. Наглядова рада заслухала та схвалила звіт 
Генерального директора Романа Романова за поточний період і подякувала за високий 
рівень організації виконаної роботи та досягнуті результати. Наглядова рада є вищим 
органом управління "Укроборонпрому", до її повноважень входить затвердження стратегії 
розвитку і напрямів діяльності Концерну, здійснення контролю за виконанням Концерном 
та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу 
та військово-технічного співробітництва, затвердження напрямів діяльності Концерну, 
визначення інвестиційної політики. Окрім того, Наглядова рада здійснює контроль за 
ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в 
управління Концерну, провадження фінансово-господарської діяльності Концерну та 
виконує інші задачі у відповідності до Статуту "Укроборонпрому". Довідкова інформація: 
Згуровський Михайло Захарович – Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, Академік Національної 
академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, 
тричі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М. 
Глушкова НАН України, професор. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК "Укроборонпром" 
 
 

 ВІЙСЬКОВИЙ АВТОТРАНСПОРТ  

 
У Харкові будуть виготовляти  

надпотужне шасі 

19.01.2018 
В Україні освоїли випуск власних шасі з колісною формулою 10х10 

для оперативно-тактичного комплексу “Грім-2”. Передає Національний 
Промисловий Портал. 

Як повідомляє видання шасі для ОТРК було виготовлено на ПрАТ “Харківський завод 
транспортного обладнання” за участи Державного підприємства “Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова”. Ці підприємства створили та 
виготовили ходовий зразок першого українського самохідного п’ятивісного шасі, що було з 
нуля розроблене українськими конструкторами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Банкротство «Одесского авторемонтного завода» Минобороны  
стало уголовным делом для ликвидатора 

22.01.2018 
Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное 

производство по делу о банкротстве ГП «Одесский авторемонтный завод» 
Министерства обороны. Об этом известно из материалов дела. 

Расследование начали на основании заявления начальника Южного 
территориального юридического отдела Минобороны Юрия Доброва в отношении 
действий арбитражного управляющего Ибрагима Салиева. Дело в том, что старый завод 
расположен на земле в центре города (ул. Артиллерийская,4), что делает его 
привлекательным для застройщиков. Речь идет о 4,2 га территории. В Минобороны 
считают, что Салиев при банкротстве предприятия злоупотребляет своим положением, 
действуя в интересах третьих лиц. В частности, он наращивал кредиторскую 
задолженность АРЗ и предоставил оценщик ложные сведения о перечне недвижимости 
завода, что нанесло ущерб государству. По данным Доброва, стоимость комплекса 
составляет порядка 35 млн гривен, тогда как его оценили в 10 млн гривен. В частности, 
арбитражный управляющий решил провести аукцион по продаже имущества без 
согласования с Минобороны, что является нарушением закона. Кроме того, юристы 
министерства в судах все еще оспаривают требования кредиторов на сумму в 1,65 млн 
гривен. Один из свидетелей сообщил, что арбитражный управляющий не только не 
принимает меры для погашения задолженности, а, напротив, лишь увеличивает ее размер. 
В рамках уголовного производства Приморский райсуд распорядился арестовать 
имущество завода. Таким образом, правоохранители не дали Салиеву провести аукцион по 
продаже завода, который был назначен на 17 января. Предварительно известно, что 
арбитражный управляющий планирует оспорить это решение. Отметим, что одним из 
возможных покупателей может стать строительная фирма, связанная с известным 
одесским «бизнесменом». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 368.media 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Отстранение директора ЛБТЗ  

снова продлили 

15.01.2018 
Отстранение Романа Тымкива от должности директора 

Львовского бронетанкового завода было продлено с 9 января по 14 
января, так как срок истечения досудебного расследования был 
установлен на 14 января. 

Такое решение было принято Соломенским районным судом города Киева неделю 
назад, пишет «Слово и Дело». Также в рамках указанного уголовного производства всем 
фигурантам была продлена мера пресечения до 14 января. Были ли продлено главой САП 
досудебное расследование в указанном деле неизвестно. Как известно, детективы 
Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры САП задержали ряд 
должностных лиц Вооруженных сил Украины и ЛБТЗ по подозрению в присвоении и 
растрате имущества, а также злоупотреблении служебным положением. В рамках этого 
дела были задержаны директор ЛБТЗ и его заместитель, начальник Центрального 
бронетанкового управления Вооруженных сил Украины Вооружения ВСУ, начальник 
отдела ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ и учредитель ООО «Булет Лайн». Ранее Тымкиву не 
удалось восстановиться в должности директора ЛБТЗ. 

 

Читать полностью >>>  
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Как Украина сделала старые Т-64 
грозным оружием 

19.01.2018 
Активная фаза боевых действий на Донбассе летом 2014 г. и особенно 

зимой 2015 г. подтвердила высокую эффективность танков на поле боя. 
Однако в боях были выявлены и некоторые недостатки.  

Поэтому с весны 2015 г. вместе с ускоренным восстановлением дополнительного 
числа Т-64 и принятием на вооружение Т-72 в Украине начались работы по модернизации 
наличного парка. Естественно, что, прежде всего, была разработана программа 
модернизации основного боевого танка – Т-64БВ. При этом был учтен мировой опыт, когда, 
не затрагивая основные моменты конструкции (корпуса, ходовой части, устройства башен 
и орудий) совершенствуют динамическую защиту, средств активной защиты, 
устанавливают комплексы оптико-электронного противодействия лазерному 
дальнометрированию и целеуказанию противника. В нашем варианте прежде всего особое 
внимание было уделено модернизации систем управления огнем, приборов наблюдения и 
наведения, а также установке современных навигационной и связной аппаратуры. Очень 
быстро был отработан вариант модернизации без изменения электрической сети и 
установки дополнительного оборудования на штатные крепления. Первым делом были 
установлены тепловизионные приборы наблюдения производства фирм “Тримен-Украина” 
и “UaRpa” для всех членов экипажа, а также новые цифровые радиостанции “Лыбидь К-2РБ” 
(фактически локализованная версия Мотороллы). Таким образом, экипаж получал 
возможность обнаружения, распознавания и уничтожения противника и днем и ночью на 
расстоянии более 1,5 км, а также помехозащищенную связь на дистанции до 70 км. И еще – 
впервые танковые экипажи получили возможность держать устойчивую связь с пехотными 
подразделениями на поле боя. Так как до этого их средства связи работали в разных 
диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установка на танки 
специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танка, 
смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во 
время выполнения боевых операций. ... 

 

Читать полностью >>>  
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Київський бронетанковий завод: 100% виконання  
дозу та 503 млн грн доходу 

23.01.2018 
ДП  "Київський БТЗ" завершив 2017 р. повним виконанням 

Держоборонзамовлення, у відповідності до якого українське військо отримало 
нові БТР-3ДА, відремонтовані танки Т-72, а також іншу бронетехніку. 

Загалом з цехів "Київського бронетанкового заводу" у 2017 році вийшло понад 100 
одиниць нових, модернізованих та відновлених одиниць бронетехніки та іншого 
озброєння. Ця та інша діяльність заводу дозволила отримати 503 млн грн чистого доходу 
від реалізації продукції. Що дозволило сплатити у бюджет всіх рівнів за 2017 рік більше 80 
млн грн податків та зборів. Для порівняння, у 2014 році чистий дохід від реалізації 
продукції склав біля 287 млн грн. Такий темп робіт вдалось досягнути завдяки організації 
нового сучасного складально-зварювального виробництва. Завдяки якому завод отримав 
можливість принципово, в рази, наростити темпи виробництва, скоротити витрати та 
закласти новий технологічний потенціал підприємства. Впродовж року "Київським 
бронетанковим заводом" були виконані роботи з відновлення основних бойових танків Т-
72АВ, які оснащені навісним динамічним захистом "Контакт", розміщеним за зразком Т-
64БВ. Таке розміщення динамічного захисту має значну більшу ефективність у порівнянні 
із стандартним розміщенням на Т-72. За 2017 рік фахівці "Київського бронетанкового 
заводу" неодноразово проводили ремонті роботи безпосередньо у зоні АТО, де у польових 
умовах відновлювали пошкоджену у боях бронетехніку. За цей рік колективи виїзних 
ремонтних бригад заводу відремонтували біля півсотні одиниць техніки та неодноразово 
отримували почесні грамоти та подяки від самих військових. 

 

Читати повністю >>> 
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Український «Ятаган» для  
Туреччини 

27.01.2018 

Починаючи з 1992 року, основним напрямком діяльності українських 
виробників танків був експорт. За короткий час було розроблено декілька 
чисто експортних машин, які однак не мали великого успіху.  

Саме до цієї когорти належить і основний бойовий танк Т-84-120 «Ятаган». Ця 
модель з’явилась на хвилі успішно виконаного пакистанського танкового контракту як 
розвиток Т-80УД. Харків’яни з «ХКБМ ім. Морозова» адаптували танк Т-84 під стандарти 
НАТО з 120-мм гладкоствольною танковою гарматою КБМ2 українського виробництва (в 
кооперації зі швейцарською фірмою Swiss Ordnace Enterprice Corp.) та механізмом 
заряджання в кормовій ніші башти. Крім того, в його конструкції були використані засоби 
зв’язку французької фірми Thomson, кулемет бельгійської фірми FN Herstal та інші вузли та 
деталі від європейських виробників. Під комерційно привабливою назвою назвою «Ятаган» 
танк взяв участь у турецькому тендері на постачання основних бойових танків, який було 
оголошено в 2000 році. У змаганні брали участь також Німеччина з «Леопард» - 2А6, США - з 
M1A2 «Абрамс» та Франція - з «Леклерк». Турки скрупульозно випробовували їх близько 
двох років. За оцінками фахівців, із боку технічних характеристик шанси всіх чотирьох 
машин були приблизно рівними. За неофіційними результатами комплексних випробувань 
на перше і друге місця вийшли «Леопард» та Т-84. … 
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 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
В Украине испытали модерни- 

зированный ЗРК 
15.01.2018 

Украинская компания Радионикс и государственное конструкторское 
бюро Луч успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М 
Печора, - сообщает пресс-служба бюро. 

Во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была 
запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. «На 
начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет 
ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», – 
говорится в сообщении. Как сообщается, дальняя граница зоны поражения с новыми 
ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения – 25 км. 

 

Читать полностью >>>  
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Поставки ПТКР РК-2С розробки Державного  
КБ “Луч” в Азербайджан у 2017 р. 

17.01.2018 
Державна прикордонна служба Азербайджану навесні 2017 р. через 

Держкомпанію «Укрспецекспорт» придбала 50 протитанкових керованих 
ракет РК-2С і РК-2ОФ розробки Державного КБ “Луч”.  

Ціна за одиницю склала 48 тисяч доларів. ПТКР «Скіф» призначений для ураження 
живої сили, рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей, які мають комбіновану, 
рознесених або монолітну броню, в тому числі з динамічним захистом, а також 
малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танк в окопі, легкоброньованих 
об’єктів і вертольотів. Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль з 
закритих позицій і укриттів, що знижує ризик ураження навідника відповідним вогневим 
ударом противника. Комплекс комплектується ракетами калібрів 130 мм і 152 мм в 
транспортно-пускових контейнерах з тандемними кумулятивними (РК-2С, РК-2М-К) і 
осколково-фугасними (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) бойовими частинами. 

 

Читати повністю >>> 
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Шепетівський ремонтний завод передав армії України півтори сотні  
одиниць артилерійського озброєння 

25.01.0218 
ДП “Шепетівський ремонтний завод” завершив 2017 рік 100% 

виконанням Державного оборонного замовлення, за яким українське військо 
отримало біля 150 одиниць артилерійського озброєння. 

У минулому році завод направив до Збройних Сил України самохідні артилерійські 
установки, включаючи 2С3 “Акація” та 2С1 “Гвоздика”, реактивні системи залпового вогню 
БМ-21 “Град”, а також інше далекобійне озброєння. Крім того, підприємством виготовлено 
та випущено понад 150 комплектів ЗІП для Міністерства оборони України, Національної 
Гвардії та інших силових структур України. Окрім того, у рамках дозавантаження 
підприємства після виконання Державного оборонного замовлення, “Шепетівський 
ремонтний завод” виконав роботи у рамках експортної діяльності. Така робота дозволила 
“Шепетівському ремонтному заводу” отримати дохід у розмірі більш ніж 360 млн. грн., а 
також сплатити до бюджетів всіх рівнів біля 65 млн. грн. податків. При цьому у 2014 році ці 
показники були на рівні 99,7 млн. грн. та 10,5 млн. грн. Підприємство продовжує 
збільшувати свій внесок у зміцнення обороноздатності України, успішно виконуючи 
розробку нового озброєння для української армії. Силами підприємства був виготовлений 
та представлений спеціальний монтажний комплект артилерійської частини 122 мм РСЗВ 
БМ-21 “Град”, який повністю виготовлений з українських комплектуючих. Цей комплект 
може встановлюватись на будь-яку платформу, не прив‘язуючись до конкретного типу 
автомобільного шасі. Окрім того, інтеграція нових цифрових технологій дозволяє 
здійснювати наведення на ціль безпосередньо з кабіни, забезпечує високоточну навігацію 
та топографічну прив’язку, а також дозволяє значно зменшити час на розгортання та 
згортання комплексу на позиції завдяки впровадженню  автоматичних режимів роботи. ...  
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 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
ГК “Укроборонпром” объявил о начале формирования  

кластера радиолокации и радиосвязи 

27.01.2018 
Госконцерн “Укроборонпром” приступил к формированию кластера 

радиолокации, радиосвязи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила 
пресс-служба госконцерна в пятницу. 

Ключевым предприятием кластера определено казенное предприятие “Научно-
производственный комплекс “Искра” (НПК “Искра”, Запорожье) - один из национальных 
лидеров в сфере активной радиолокации. В 2017 году поставки  продукции предприятия в 
интересах  Минобороны возросли в восемь раз по сравнению с 2015 г. В 2018-2020 гг. “НПК 
Искра” планирует начать внедрение в серийное производство технологий ЗD-печати. 
Согласно сообщению, в числе основных участников кластера также ГП “Научно-
исследовательский институт “Квант-Радиоэлектроника”, ГП “Научно-исследовательский 
институт радиолокационных систем”, ГП “Научно-исследовательский институт 
радиоэлектронной техники”, ГП “Новатор”, ООО “Телекарт-Прибор”, ООО “Украинский 
научно-исследовательский институт компьютерных технологий”. “Сочетание научных и 
производственных потенциалов ведущих предприятий страны в сфере радиолокации 
позволит разрабатывать новые наукоемкие и высокотехнологичные образцы военной 
техники”, - отмечает пресс-служба. Кластеризация “Укроборонпрома” определена одним из 
основных направлений объявленной в 2016 г. реформы госконцерна. Согласно планам, в 
рамках кластеризации в структуре “Укроборонпрома” планируется создание пяти 
кластеров: авиастроения; бронетехники; радиолокации, радиосвязи, и РЭБ;  судостроения и 
морской техники; высокоточного вооружения и боеприпасов. В июне 2016 г. “Укроборон-
пром” объявил  о создании в своей структуре кластера самолетостроения - Украинской 
авиастроительной корпорации. На начальном этапе в кластер вошли ГП “Антонов”, ПАО 
“Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии” (УКРНИИАТ), 
ПАО Завод “Маяк”, ГП “Новатор”, ГП “Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”, ГП 
“Харьковское агрегатное конструкторское бюро”. В состав созданного в 2010 году указом 
президента “Укроборонпрома” на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, 
включая госкомпанию “Укспецэкспорт” и ее дочерние предприятия. В соответствии с 
принятым парламентом в июне 2011 г. законом, “Укроборонпром” совместно с Кабмином 
обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. В 2016 г. “Укроборонпром” 
озвучил планы по проведению реформы ОПК, основными направлениями которой 
рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных 
аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а 
также запуск платформы развития оборонных инноваций. … 
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Суд обязал производителя бронежилетов вернуть 
Минобороны 30,7 млн грн. 

26.01.2018 
Киевский апелляционный суд признал частично недействительными 

договоры Минобороны с ООО "Научно-производственное предприятие 
"ТЕМП-3000" относительно поставки спецсредств индивидуальной защиты. 

Так, суд постановил взыскать с предприятия почти 30,7 млн грн, выплаченных ранее 
ведомством в качестве налога на добавленную стоимость. Судебное решение вступило в 
силу со дня его принятия. "Благодаря принципиальной позиции Главной военной 
прокуратуры Киевским апелляционным хозяйственным судом незаконное судебное 
решение было отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с 
ООО "НПП "ТЕМП-3000" в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные как НДС", - 
говорится в сообщении. Как пояснили в ГПУ, еще в мае-октябре 2014 года был заключен 
ряд договоров на поставку бронежилетов и касок для украинской армии с ООО "НПП 
"ТЕМП-3000", которое, несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины об 
освобождении на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств 
индивидуальной защиты для нужд ВСУ от НДС по ставке 20 %, необоснованно определяло 
цену с учетом сумм НДС. В связи с этим Минобороны уплатило поставщику лишние 
средства - около 30,7 млн грн. 
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ДП "Південмаш" поставить до 2020 р. за програмою  
ESA Vega 20 серійних двигунів 

16.01.2018 
ДП "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ЮМЗ, Дніпро) 

розширює участь в програмах Європейського космічного агентства (ESA). 
Про це повідомляє прес-служба підприємства. 

До 2020 р. ЮМЗ планує забезпечити поставку ще 20 серійних маршових двигунів для 
четвертої ступені європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega. У 2017 р. "Південмаш" 
завершив виконання укладеного в 2014 р. контракту на виготовлення дев'яти блоків 
маршового двигуна (БМД) четвертого ступеня РН Vega на замовлення AVIO S.p.A. (Італія). 
"Загалом, разом з попередніми контрактами, (європейському замовнику-ІФ) відвантажено 
вже шістнадцять одиниць продукції", - уточнює прес-служба. "У 2017 році укладено чергову 
угоду на виготовлення ще двадцяти БМД. Закупівлі матеріалів і ПКІ вже зроблені в 2017 р., і 
виробництво триватиме в 2018 році", - повідомляє прес-служба. РН Vega розроблена ESA 
спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Вона призначена для виведення на 
сонячно-синхронну орбіту на висоті 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну 
орбіту висотою 700 км супутників масою 1500 кг. Угода на розробку, кваліфікацію і 
поставку маршового двигуна четвертого ступеня для РН Vega між ГКБ "Південне", ДП 
"Південмаш" (обидва - Дніпро) і італійської Avio SpA була підписана в лютому 2004 року. За 
даними розробника, новий рідинної двигун базується на основі ступені розведення 
міжконтинентального балістичного ракетоносія (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана"). У квітні 2012 
року партнери уклали трирічну з правом пролонгації угоду з AvioSpA на поставку перших 
п'яти серійних двигунів. У 2014 році контракт був пролонгований до 2017 року, в липні 
2017 року - до 2020 року, його деталі не озвучувалися. Запуски РН Vega здійснюються з 
європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані. Успішний пробний пуск РН Vega 
здійснений в лютому 2012 року, з травня 2013 року ЕSА початок комерційної експлуатації 
нової РН. З 2013 року за програмою забезпечено 11 пусків, в рамках яких на орбіту 
виведено 26 супутників для 20 замовників по всьому світу. У 2017 році за програмою Vega 
забезпечено три пуски: в березні на орбіту виведений супутник Sentinel-2B глобальної 
європейської системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) Copernicus; в серпні - 
італійський розвідувальний супутник OPTSAT-3000, а також франко-ізраїльський супутник 
Ven?s європейської системи ДЗЗ Copernicus; в листопаді - марокканський супутник ДЗЗ 
Mohammed VI - A. Уряд України і ESA підписали угоду про співпрацю в сфері використання 
космічного простору в мирних цілях в 2008 році. У початку 2014 року дію угоди було 
продовжено до 2019 року. До складу ESA входять 17 європейських країн.  
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Для украинско-бразильской ракеты строят  
частный космодром в Канаде 

19.01.2018 
Maritime Launch Services планирует 1 мая начать строительство 

первого космодрома Канады. Он будет размещаться в Новой Шотландии и 
рассчитан на использование украинско-бразильской ракеты “Циклон-4М”.  

Подробности проекта рассказал в интервью SpaceQ глава канадской космической 
компании Maritime Launch Services Стив Матье. “Ракета будет гибридной, сейчас её 
адаптацией под условия Канады занимается КБ “Южное”. Это носитель среднего класса. 
Первая ступень будет работать на сжиженном газе и кислороде, а вторая будет 
использовать украинский двигатель “Зенит”, который примерно на 60 запусках отработал 
успешно в 100% случаев. Получается, что это скорее просто вопрос объединения 
различных частей. Некоторые уже готовы, и сейчас “Южное” занимается соединением этих 
проверенных временем и опытом компонентов в готовую ракету. Сейчас мы планируем 
осуществить первый пуск летом 2020 года. Очевидно, что это потребует очень тщательной 
работы — мы отвели себе 18 месяцев на строительство, и еще 6 на испытания и ввод в 
эксплуатацию. Именно поэтому мы отталкиваемся с мая 2018 года, чтобы успеть к июлю 
2020 Дело в том, что хотя две ракеты “Циклон-4М” уже были произведены, сейчас сборка 
остановлена. Есть элементы, над которыми работают конструкторы, но сами по себе 
ракеты будут собираться после того как компания пройдет через все процессы 
проектирования, оценки и интеграции проекта”. Канадский космодром является частным 
проектом. Он не финансируется ни канадским, ни украинским правительством, и носит 
сугубо коммерческий характер. После публикации результатов экологической экспертизы 
компания Maritime Launch Services получит возможность взять в аренду землю для начала 
строительства. Также важно, что Maritime Launch Services планирует запуск с коммерческой 
полезной нагрузкой с первого же дня. При этом Матье отметил, что у компании уже есть 
потенциальные заказчики на первый запуск. Всего же в MLS планируют 8 запусков ракет-
носителей в течение года, хотя здесь всё зависит от “Южмаша”. ...  
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Рекорди вітчизняного АПК  
в 2017 р. 

18.01.2018 
Продукція АПК у 2017 р. зайняла трохи більше 41% у загальному 

експорті з України, зберігши лідерство у його товарній структурі, повідомив 
замдиректора ННЦ «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН 
Микола Пугачов. 

За його словами, характерною ознакою 2017 року для вітчизняного аграрного 
сектору економіки стала низка рекордів за обсягами поставок сільгосппродукції на 
зарубіжні ринки. За підсумками 2017 р. Україна експортувала агропродовольства (групи 1-
24 УКТЗЕД) на суму 17,8 млрд дол. США. Цей результат став другим за всю історію 
незалежності, поступившись досягнутим у 2012 р. обсягам експорту у 17,9 млрд дол. США, 
зазначив експерт. А з урахуванням казеїну, альбумінів, шкур, хутра, вовни тощо експорт у 
минулому році сягнув майже 18,0 млрд дол. США. За оцінками науковців Інституту аграрної 
економіки, завдяки рекордним обсягам експорту на фоні незначного порівняно з 
показниками 2016 року зростання обсягів імпорту агропродовольчої продукції – до 4,6 
млрд дол. США – позитивне сальдо по цій групі товарів сягнуло рекордної позначки у 13,3 
млрд дол. США. Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно 
стали зернові та олійні культури, соняшникова олія і продукція харчової промисловості, на 
які припадає близько 90% його вартості. У 2017 році Україна оновила рекорд експорту 
зернових, зазначив Микола Пугачов. Поставки українського збіжжя на ринки країн світу 
склали 41,8 млн т, з них кукурудзи – 19,4 млн т, пшениці – 17,3 млн т, ячменю – 4,9 млн т. 
Рекордним минулий рік також став для експорту сої (2,9 млн т), соняшникової олії (5,8 млн 
т), цукру (майже 600 тис. т) та макухи (4,9 млн т). Торік помітно збільшилися й зарубіжні 
поставки тваринницької продукції, зазначив експерт. Абсолютні рекорди були зафіксовані 
в експорті м’яса птиці (271 тис. т), яєць (92 тис. т), вершкового масла (30 тис. т) та меду (68 
тис. т). Крім того, повністю підтвердився прогноз науковців Інституту аграрної економіки 
щодо досягнення у 2017 році рекордних обсягів поставок вітчизняної сільгосппродукції до 
країн Європейського Союзу. Торік Україна поставила до ЄС агропродовольчої продукції на 
5,8 млрд дол. США, перевищивши рекордні показники експорту агропродовольства у цей 
регіон докризових 2012 та 2013 років у 5 млрд дол. США і сягнувши найвищого за часів 
незалежності показника, підсумував Микола Пугачов. 

 

Читати повністю >>> 
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У «Сварог Вест Груп» підвели  
підсумки 2017 р. 

15.01.2018 
Для Корпорації «Сварог Вест Груп» 2017 р. став періодом масштабних 

та продуктивних змін, які стосувались як управлінських, так і виробничих 
процесів. Про це пише agravery.com 

За підсумками 2017 року на зміну правлінню прийшла нова структура управління -
Рада директорів. Оптимізація призвела до пришвидшення процесів прийняття рішень та 
чіткої координації діяльності. Орієнтація на кінцевого споживача, диверсифікація 
виробництва та розширення ринків реалізації продукції відкрили нові горизонти розвитку 
головних напрямків діяльності компанії. За підсумками збору врожаю основних культур у 
2017 році по всій території діяльності групи компаній впевнено продемонстрували 
лідируючі якісно-кількісні показники не лише в Хмельницькій та Чернівецькій областях, а й 
в межах України. Протягом року корпорація «Сварог Вест Груп» ввійшла в рейтинг топ-семи 
аграрних компаній-роботодавців України та стала володарем почесного звання «Лідер року 
2017», продовжуючи підтримувати основні програми корпоративної соціальної 
відповідальності. Допомога орендодавцям у вирішенні особистих життєвих труднощів та 
підтримка громад, особливо сфери освіти, стали визначальними векторами КСВ у минулому 
році. Загалом 2017 рік став майданчиком нового відліку зростання та динамічного 
розвитку компанії як сучасного агрохолдингу із прозорою системою управління, відкритою 
для співпраці з чіткими пріоритетами соціальної корпоративної відповідальності. 

 

Читати повністю >>> 
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Компании "Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут выборочные  

переговоры о реструктуризации евробондов 

17.01.2018 
Агрохолдинги "Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры с 

некоторыми держателями их еврооблигаций об условиях реструктуризации 
ценных бумаг, сообщила инвесткомпания "Конкорд Капитал". 

По ее данным, оба предложения предполагают списание 50% номинальной 
стоимости ценных бумаг по состоянию на конец 2016 года, которая, в том числе, включает 
капитализированные проценты. Помимо этого, "Укрлэндфарминг" предлагает продлить 
срок обращения евробондов до 2027 года с амортизационным механизмом. Погашение 
будет осуществляться в период с 2022 по 2027 гг. Предлагается также снизить процентную 
ставку по ценным бумагам до 2,5% годовых. Согласно предложению "Укрлэндфарминга", 
через год после снижения соотношения его чистого долга к EBITDA ниже 3-х компания 
выпустит для держателей ценных бумаг дополнительный транш еврооблигаций на $54 
млн (10% номинальной стоимости по состоянию на конец 2016 года) со сроком обращения 
пять лет и ставкой купона 5% годовых. В свою очередь, предложение "Авангарда" 
предполагает амортизацию ценных бумаг в период с 2023 по 2027 гг., постепенное 
повышение процентной ставки с 3% в 2017-2019 гг. до 4% в 2020-2021 гг. и 5% в 2022-2027 
гг. Кроме того, через год после того, как соотношение чистого долга к EBITDA "Авангарда" 
снизится ниже 3-х, компания выпустит для держателей ценных бумаг дополнительный 
транш еврооблигаций на $22 млн (10% номинальной стоимости по состоянию на конец 
2016 года) со сроком обращения пять лет и ставкой купона 5% годовых. В то же время один 
из держателей евробондов "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", пожелавший остаться 
неназванным, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что структура, выступающая 
доверителем (трасти – ИФ) по ценным бумагам не уведомлена о соответствующих 
переговорах. "После моего обращения к трасти он сообщил об отсутствии сведений о каких-
либо переговорах относительно реструктуризации. Трасти намерен обратиться к 
эмитентам за разъяснением ситуации", - сказал он. Как сообщалось, "Авангард" вместе с 
материнским по отношению к нему агрохолдингом "Укрлэндфарминг" в конце марта 2017 
года сообщил о переговорах с комитетом кредиторов относительно реструктуризации 
своих еврооблигаций на $200 млн и $500 млн соответственно. Оба выпуска имеют срок 
обращения до 2018 года. Ставка купона по евробондам "Авангарда" установлена на уровне 
10% годовых, "Укрлэндфарминга" – 10,875%, выплата купона – раз в полгода. … 

 

Читать полностью >>>  
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Агропредприятия Госрезерва получили  
за 2017 г. 400 млн грн дохода 

17.01.2018 
Государственные предприятия (элеваторы и КХП) Государственного 

агентства резерва Украины по итогам 2017 получили 402 млн грн чистого 
дохода, что на 32 млн грн больше, чем за 2016 год. 

Как говорится в сообщении Госрезерва, финансовый результат составил почти 13,8 
млн грн, что на 3 млн грн больше предыдущего года. «Лидируют ГП «Хлебная база 73» - 4 
млн грн, ГП «Златодар» - 2,9 млн грн, ГП «Кулиндоровский КХП» - 2 млн грн. Стоит 
отметить также ГП «Ахтырский КХП» - 1,9 млн грн, ГП «Хлебная база № 85» - 1,7 млн грн, ГП 
«Чертковский КХП» - 783 тыс. грн», - сообщили в Госрезерве. Как отмечается, заработанные 
средства предприятия и организации вкладывали в модернизацию, внедрение 
энергосберегающих технологий и оптимизацию процессов производства, что остается 
определяющим и для нового года. В планах на 2018-й - увеличение поступлений на 20%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

Віталій Хомутиннік розповів, навіщо 
купляє акції "Кернела" 

17.01.2018  
Інвестиційний фонд Cascade Investment Fund скуповує акції "Кернела" 

через недооціненість компанії у аграрному секторі. Про це розповів 
бенефеціар фонду, народний депутат, Віталій Хомутиннік. 

"Фонд почав скуповувати акції "Кернел" ще 5 років тому. Не можна купити якийсь 
пакет за день, тиждень, місяць і навіть за рік, тому що обсяги на біржі обмежені. Це частина 
стратегії інвестиційного фонду", - сказав бенефеціар фонду, народний депутат, співголова 
парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік в інтерв'ю AgroPolit.com. "Чому 
"Кернел"? Це публічна компанія, розташована на Варшавській біржі. Я вважаю, що це 
найкраща диверсифікована компанія в аграрному секторі і вона, безумовно, недооцінена", - 
пояснив нардеп. Прямої відповіді на питання про те, яка частка акцій "Кернел" зараз 
належить підконтрольному йому інвестфонду, Віталій Хомутинник не дав. "Я не володію 
цією інформацією, тому що особисто (як фізична особа) нічого не купую. В іншому випадку 
вони були б відображені в моїй електронній декларації. Але інвестиційний фонд, до якого я 
маю відношення як бенефіціар, купує акції не тільки "Кернел", а й різних компаній. Але 
скільки там у нього на балансі акцій, і що продається і купується - не володію цією 
інформацією, тому що не маю операційного стосунку до інвестиційного фонду", - зазначив 
він. Раніше повідомлялося, що компанія Cascade Investment Fund збільшила частку акцій в 
Kernel Holding S.A до 6,59%. Андрій Веревський через Namsen LTD володіє 39,47% акцій 
"Кернела", інша частина перебуває у вільному обігу. "Кернел" - найбільший в світі виробник 
і експортер соняшникової олії. Нагадаємо, 7 грудня парламент ухвалив зміни до 
Податкового кодексу, якими відшкодування ПДВ на експорт сої, соняшнику і ріпаку було 
скасовано на постійній основі. Пізніше Рада лише тимчасово обмежила відшкодування ПДВ 
при експорті соєвих бобів з 1 вересня 2018 року, ріпаку - з січня 2020 року. По насінню 
соняшнику відшкодування ПДВ при експорті залишається.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
В агрохолдингу "Миронівський Хлібопродукт"  

масштабні кадрові рокіровки 

18.01.2018 
У 2018 році в холдингу "Миронівський Хлібопродукт" (МХП) відбулися 

кадрові зміни в управлінському складі підприємств. Про це пише портал 
delo.ua. Зокрема, нові посади в МХП отримали: 

Олександр Воскобойник, який з 9 січня призначений директором "Науково-
виробничої фірми "Урожай"; Віктор Рябчук - призначений виконавчим директором "Агро-
С", виконавчим директором "Зернового краю", директором "Агрофірма "Веселинівка" (з 9 
січня); Олександр Гуров - призначений директором департаменту птахівництва компанії 
"Миронівський хлібопродукт" (з 10 січня); Олексій Утешев - призначений директором філії 
"Птахокомплекс" "Вінницької птахофабрики" (з 10 січня); Руслан Волков - призначений 
директором "Оріль Лідер" (з 10 січня). У компанії повідомляють, що подібні рішення є 
поширеною практикою МХП як частини кадрової політики холдингу. "Це дозволяє 
розширювати сфери розвитку співробітників шляхом їх ротації між підприємствами Групи 
МХП. Впровадження нового досвіду і кращих управлінських рішень обумовлюють якісні 
позитивні зміни на кожному з підприємств і в цілому МХП", - відзначають в компанії. 
Нагадаємо, що в грудні 2017 р. агрохолдинг отримав кредит від ЄБРР у розмірі €25 млн на 
будівництво заводу з виробництва біогазу у Вінницькій області. У вересні минулого року 
стало відомо, що компанія має намір придбати третій завод в ЄС для виробництва м'ясних 
напівфабрикатів. У 2016 р. МХП запустив завод з переробки м'яса птиці в Нідерландах, 
інвестиції в проект склали $3,5 млн. В 2017 р. компанія у співпраці з європейським 
дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний завод у Словаччині. Обсяг інвестицій ≈ $3 млн. 

 

Читати повністю >>> 
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ПУСК планирует создать агрокластер в Хмельницкой обл. 
на базе 16 предприятий 

19.01.2018 
Агрокластер в Хмельницкой области может быть создан на базе 16 

предприятий "Первого украинского сельскохозяйственного кооператива" 
(ПУСК). Об этом пишет interfax.com.ua 

"В Хмельницкой области у нас - 16 предприятий, на их базе мы будем делать кластер, 
который будет позволять небольшому фермеру с 200-300 га иметь свой элеватор, сушку, 
подъездной путь для вагона. Перед нами сейчас стоит вопрос строительства и инвестиций 
в элеваторы, вагоны, тяговую силу", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 
исполнительный директор ПУСК Александр Буюкли. По его словам, в Украине через 
кооперативы реализуется лишь 2% сельхозпродукции, поэтому существует большой 
потенциал для объединения и развития кооперативов. В декабре 2017 года ПУСК провел 
собрание с членами кооператива, ЕБРР и Rabobank. "ПУСК ведет активное сотрудничество с 
ЕБРР, так как они предоставляют не только важную поддержку на уровне специалистов, но 
и техническую поддержку по встречам и привлечению финансирования. ЕБРР и Rabobank 
видят в развитии кооперативов большой потенциал", - добавил руководитель ПУСК. Он 
уточнил, что ЕБРР готовит для кооператива ряд проектов по переработке сои, пшеницы и 
подсолнечника. ПУСК основан 23 марта 2017 года, в состав кооператива входит 61 
агропредприятие с земельным банком около 180 тыс. га в 10 областях Украины. За восемь 
месяцев 2017 год ПУСК реализовал порядка 90 тыс. тонн зерновых и закупил около 20 тыс. 
тонн минеральных удобрений.  
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В "Нибулоне" рассказали, сколько инвестировали  
в сельхозтехнику 

23.01.2018 
Компания "Нибулон" с начала 2018 года инвестировала $6 млн в 

обновление парка сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-
служба компании, передает delo.ua 

На сегодня заключены соглашения о поставке семи тракторов Fendt 1038, пяти 
комбайнов Case IH Axial Flow 6140, пяти комбайнов John Deere S760, пяти культиваторов 
Tiger-Mate II, трех сеялок Kinze 3000 и дисковой бороны Lemken Rubin 6. Кроме того, будет 
приобретено 22 трактора МТЗ 952.3, которые по информации "Нибулон" до сих пор 
поставлялись исключительно на европейский рынок. "Эта техника пополнит парки всех 
сельскохозяйственных филиалов СП "Нибулон" и примет участие в сельскохозяйственном 
сезоне 2018 г., что значительно ускорит сроки его проведения и улучшит эффективность 
выполнения работ", - отметили в компании. Напомним, в 2016/2017МГ Украина смогла 
обновить рекордные показатели поставок за рубеж - хорошая погода дала возможность 
трейдерам вывезти из Украины порядка 44 млн тонн зерновых. Согласно данным 
компании "ПроАгро", крупнейшим экспортером зерна по итогам прошлого сезона снова 
стал "Нибулон" Алексея Вадатурского, который вывез на внешние рынки 8,4% от общего 
экспорта. Отметим, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит 
кредит на сумму до $50 млн для финансирования расширения и модернизации зерновой 
логистической инфраструктуры компании в 2018-2019 гг. Проект включает строительство 
речных терминалов, перегрузочного крана, речного флота и расширение терминала в 
Николаеве. Проект будет поддерживать стратегию "Нибулона", направленную главным 
образом на расширение и оптимизацию логистических объектов с целью увеличения 
объемов торговли зерном, снижения доли автомобильных и железнодорожных перевозок, 
что приведет к повышению рентабельности, эффективности, а также к сокращению 
воздействия на окружающую среду. Общая стоимость проекта оценивается в $140 млн. 
Фонд технического сотрудничества ЕБРР и Японии предоставил средства техпомощи для 
частичного покрытия расходов на внешнее юридическое сопровождение проекта. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Ще одна українська компанія виходить  
на ринок мінеральних добрив 

17.01.2018 
У трьох областях України група компаній «Прометей» починає продаж 

азотних добрив для аграріїв зі своїх складів. Про це повідомили у прес-
службі «Прометея»,  передає landlord.ua 

Добрива будуть поставляти два виробника - Сєверодонецький завод мінеральних 
добрив  «Азот»  і Черкаський ПАТ  «Азот». Згідно повідомленню, реалізація добрив буде 
здійснюватися з власних складів у с. Казанка та с. Шевченкове, що на Миколаївщині. А 
також у містах  Помічна та Долинська Кіровоградської області. Найближчим часом поставки 
відбуватимуться в Гайчуре  та Пологах Запорізької області. У компанії відзначили, що за 
придбані мінеральні добрива фермер зможе розрахуватися зерном чи іншою 
сільгосппродукцією. Відвантаження добрив буде здійснюватися автотранспортом. 
«Компанія планує розвивати новий напрямок діяльності - продаж азотних добрив. На 
сьогоднішній день, приймаємо заявки від споживачів та агровиробників на поставку цієї 
продукції», - відзначило керівництво «Прометея» . 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами landlord.ua 
 

BASF представив інноваційні продукти, спрямовані на  
максимальну ефективність агровиробництва 

17.01.2018 
Відбулась традиційна зимова конференція інноваційних рішень 

компанії BASF, яка проходила під гаслом «Плюсуй переваги!». Понад 200 
учасників заходу ознайомилися з новітніми інноваціями. 

Передусім фахівці BASF презентували препарат для соняшнику, який вийшов на 
український ринок лише у минулому році. Йдеться про АрхітектТМ, регулятор росту і 
фунгіцид, аналогів якому для цієї культури наразі немає. Завдяки його застосуванню 
формується оптимальна архітектоніка рослини, що забезпечує підвищення стресостійкості 
та вищий урожай. А додаткова фунгіцидна дія препарату дає змогу контролювати 
найширший спектр хвороб соняшнику, зокрема септоріоз, альтернаріоз, іржу, фомопсис, 
склеротиніоз. Про актуальність препарату з такими властивостями свідчить стрімке 
зростання попиту на нього. «Комерційний сезон у BASF стартує з 1 листопада. Заявки, які 
надійшли на початку сезону для підпиcання контрактів, уже були з дефіцитом цього 
продукту. Тобто навіть ще не спробувавши Архітект на своїх полях, а лишень побачивши 
його дію в демо-центрах, агровиробники вже прагнуть впроваджувати його на своїх 
промислових посівах», — зазначив у коментарі для SuperAgronom.com Костянтин Карпач, 
керівник Центрального регіону BASF в Україні, менеджер з національної дистрибуції. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами superagronom.com 
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 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Прогноз внутреннего потребления зерновых в Украине 
в 2017/18 МГ снижен до 22,7 млн т 

15.01.2018 

В Украине в 2017/18 МГ прогнозный объем внутреннего потребления 
зерна снижен до 22,7 млн т, что на 3,6% меньше показателя прошлого сезона 
(23,5 млн т) и на 1,2% уступает ноябрьскому прогнозу. 

В частности, ожидается, что продовольственное потребление зерна в текущем 
сезоне составит 4,6 млн т. Кроме того, прогнозируемые объемы кормового потребления 
снижены до 13,4 млн т, что обусловлено тенденциями в кормопроизводстве. Внутреннее 
потребление пшеницы ожидается на уровне 10,3 млн т (-1,9% к показателю 2016/17 МГ), 
ячменя — 3,8 млн т (-4,9%), кукурузы — 6,8 млн т (-6,1%). Ранее сообщалось, что в 2017 г. 
украинские аграрии экспортировали 4,86 млн т ячменя на $710,6 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

Названа тройка лидеров по экспортным  
отгрузкам зерна в 2017 г 

15.01.2018 
По результатам 2017 г. из морских портов Украины было отгружено 

на экспорт 35,4 млн т зерна. Об этом сообщает ИА «АПК-Информ», передает 
служба новостей портала elevatorist.com 

Согласно сообщению, наибольший объем зерновых (6,9 млн т) был отгружен 
компанией ТИС. Второе место заняла компания «НИБУЛОН» с объемом экспорта 4,3 млн т. 
На третьем — компания «Трансбалктерминал», экспортировавшая в 2017 г. 2,7 млн т 
зерновых. Отмечается, что по отгрузкам ячменя в 2017 г. наблюдалось снижение — на 27%, 
до 3,9 млн т против 5,4 млн т в 2016 г. Объем экспорта пшеницы снизился на 12% — до 14,9 
млн т против 16,9 млн т годом ранее. В то же время, отгрузки кукурузы в 2017 г. возросли 
на 7%, до 16,5 млн т. Основным покупателем украинских пшеницы и кукурузы в 2017 г. 
являлся Египет — 1,8 млн т и 1,9 млн т, соответственно. Наибольший объем ячменя — 0,8 
млн т — импортировала Саудовская Аравия.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам elevatorist.com 
 

Украина в 2017/18 МГ экспортирует  
40 млн т зерновых 

22.01.2018 
Общий экспорт зерновых из Украины в 2017/18 МГ (июль/июнь) 

прогнозируется на уровне 40 млн т, что на 9% ниже рекордного уровня 
прошлого года. Об этом сообщает портал latifundist.com 

«Большая часть снижения обусловлена ожидаемым сокращением поставок пшеницы 
вследствие усиления конкуренции с Россией, которая в 2017 г. собрала рекордный урожай 
пшеницы. Новые требования к импортной пшенице, которые повышают содержание белка 
с 11,5 до 12,5% для пшеницы, купленной в Черноморском регионе, были введены Египтом, 
крупнейшим покупателем украинской пшеницы. Ожидается, что эта мера будет 
содействовать России, где пшеница имеет более высокое содержание белка по сравнению с 
Украиной. Поэтому, экспорт пшеницы из Украины оценивается на уровне 16,5 млн т, что на 
6% меньше, чем высокий уровень 2016/17 МГ», — говорится в сообщении. Ожидается, что 
экспорт ячменя уменьшится на 12% до 4,7 млн т из-за уменьшения внутреннего урожая в 
2017 г. Сообщается, что аналогичным образом, экспорт кукурузы в 2017/18 МГ 
прогнозируется на уровне 19 млн т, что на 9% меньше, чем рекордный показатель 
предыдущего года. Ожидается, что высокий уровень экспорта вместе со снижением 
внутреннего производства уменьшит запасы кукурузы в стране до самого низкого уровня с 
2012/13 МГ. Ранее сообщалось, что мировое производство кукурузы в 2017/18 МГ составит 
1,05 млрд т, что 14 млн т больше по сравнению с ноябрьским прогнозом 2017 г. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Внутрішні ціни на пшеницю за останній рік  
зросли на 20% 

22.01.2018 
Згідно GIEWS Country Brief (глобальна система інформування та 

раннього попередження), внутрішні ціни на пшеницю листопаді 2017 р. 
були на 20% вищими, ніж торік. 

У листопаді 2017 р. оптові ціни на борошномельну пшеницю та пшеничне борошно 
посилились у зв’язку з ослабленням гривні в другій половині місяця. На фоні стійкого 
внутрішнього попиту на якісну борошномельну пшеницю це призвело до росту ціни на 
борошномельну пшеницю на 20% у порівнянні з минулим роком. Загальний обсяг зібраних 
зернових культур у 2017 р. оцінюється в 62,3 млн т, що перевищує середнє значення 
п’ятирічного періоду. Виробництво пшениці становить 26,6 млн т, що наближується до 
рекордного показника 2015 р. Проте, частка борошномельної пшениці оцінюється нижче 
минулого року. Загальне виробництво кукурудзи оцінюється у 25,5 млн т, що на 9% нижче 
рекорду 2016 р. Відсутність опадів протягом вегетаційного періоду призвела до 10% 
зниження врожаю в порівнянні з попереднім роком. Водночас, надмірні опади під час збору 
врожаю негативно вплинули на якість зерна. Виробництво ячменю скоротилося на 11%, до 
8,4 млн т, що пояснюється, в основному, зменшенням площь під ячмінь на 13% через 
неконкурентні ціни, які спонукали фермерів до вибору інших культур. Загальний експорт 
зернових у 2017/18 МР прогнозується приблизно на рівні в 40 млн т. Це на 9% нижче 
рекордного рівня минулого року. Зниження зумовлене ??очікуваним скороченням поставок 
пшениці внаслідок посилення конкуренції з Російською Федерацією, яка у 2017 р. зібрала 
рекордний урожай пшениці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com 
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Уманський тепличний комбінат практично 

повністю переорієнтував експорт 

08.01.2018 
Уманський тепличний комбінат до 2017 р. не мав досвіду експорту на 

західні ринки, але за рік практично повністю переорієнтував свій експорт. 
Про це розповів керівник відділу продажів комбінату Роман Гордій.  

Виробники тепличних овочів опинились серед тих, хто найбільше потерпів від 
російського ембарго на імпорт української плодоовочевої продукції. Адже вагома частка 
обсягів їх виробництва протягом десятиліть експортувалася до Росії. Щоправда, ембарго 
вдається обійти за рахунок поставок через Білорусь, але лише частково. Тому українські 
тепличники опинились перед вибором: або суттєво скоротити обсяги виробництва, тобто, 
зупинити вирощування на частині площі, або вийти на нові експортні ринки. А для 
переорієнтації експорту тепличних овочів існує тільки один напрямок – країни ЄС. На 
щастя, тепличні комбінати перебувають у більш вигідній ситуації, ніж виробники овочів у 
плівкових теплицях, які до того ж, за рідкісним винятком, - дрібні. У скляних теплицях 
якість продукту краща, та й налагодити експорт великим підприємствам набагато 
простіше. Та все одно, як розповів Роман Гордій, переорієнтувати експорт було непросто. 
Однак, як додав Р. Гордій, це можливо і це дає результат. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами propozitsiya.com 
 

Як на Одещині шампіньйони на  
фермі вирощують 

16.01.2018 
Одеські підприємці Марина Джунусаліева та Ігор Музика вже давно 

не ходять по гриби в ліс. Вони ростуть у них на роботі – в цехах сімейної 
компанії «Гелека-М». 

З п’ятиярусних грибниць подружжя щодня збирають близько 3 т готових до 
продажу грибів. В місяць «Гелека-М» вирощує приблизно 100 тонн грибів, бувши 
найбільшим їх виробником в регіоні, пише Національний промисловий портал. Вирощувати 
гриби одеситів навчили в Польщі, куди вони в 2001 році приїхали в гості до родичів. 
Кількох годин екскурсії по фермі печериць місцевого грибника Войтека Песткі їм 
вистачило, щоб перейнятися цією справою назавжди. Повернувшись до Одеси, Марина та 
Ігор провели невелике дослідження ринку, і виявилося, що в рідному місті є тільки одна 
торгова точка з печерицями. Переймати досвід подружжя поїхало до вже знайомого Пестке 
і до грибників Голландії, де вирощування грибів є високоприбутковим бізнесом. Після 
стажування молоді підприємці закупили обладнання: шість 20-тонних камер для 
вирощування грибів – і в 2001 році заснували свою компанію «Гелека-М». Перші інвестиції 
склали $350 000. Вкладені кошти подружжя повернули за перші три роки роботи. Сьогодні 
на підприємстві шість камер по 200 кв. м, шість по 300 кв. м і 12 по 400 кв. м. У кожній 
камері два стелажі, що складаються з п’яти полиць. Всього площа грибниць становить 8100 
кв. м. Компанія вирощує 3 тонн грибів щодня і до 100 тонн – щомісяця. З новими 
технологіями в компанії планують наростити виробництво до 135 тонн в місяць. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroreview.com 
 

Экспорт картошки из Украины  
вырос в 3,5 раза 

23.01.2018 
Экспорт картошки из Украины в 2017 году в денежном выражении 

вырос в 2,6 раза. Если в 2016 году было отгружено продукции на $1,3 млн, 
то за 2017 году экспорт увеличился до $3,4 млн.  

В натуральном выражении экспорт вырос в 3,5 раза. С 5 тыс. тонн 2016 до 17,6 тыс. 
тонн 2017 г. Увеличение экспорта произошло за счет роста поставок в Беларусь. По 
сравнению с 2016, в прошлом году экспорт в эту страну вырос в 2,1 раза - до $2,6 млн 
(75,42% от общего экспорта). На втором месте Молдова с поставками в $511 тыс (14,85%). 
Отметим, что в 2016 г. эта страна не входила в Топ-3 крупнейших покупателя украинской 
картошки. Тройку лидеров, как и в 2016 году, замыкает Азербайджан. Экспорт вырос в 13,4 
раза - до $242 тыс (7%). Импорт указанной продукции в Украину в 2017 году, напротив, 
уменьшился. В денежном выражении на 48,6% - до $2 млн. В натуральном выражении в 2,6 
раза. С $9,86 тыс. тонн 2016 до $3,8 тыс. тонн в 2017 году. Основным импортером картошки 
в Украину в 2017 г. выступила Голландия. Поставки составили $859 тыс. (41,86% от всего 
импорта), что на 7,7% меньше чем в 2016 году. На втором месте Германия - $604 тыс. 
(29,43%). В тройку лидеров вернулся Египет, который отгрузил в Украину картошки на 
$208 тыс. (10,14%). Отметим, что в Украине в 2017 году вырос урожай картофеля. Если за 
весь 2016 год аграриями было собрано 21,75 млн тонн картошки, то за 11 месяцев 2017 
года 22,16 млн тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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В Україні зберуть рекордний урожай 
яблук в цьому році  

15.01.2018 
Зараз ціни на яблука в середньому на 65-75 % дорожче, ніж рік тому.  

Економіст департаменту технічного співробітництва ФАО Андрій Ярмак 
зробив прогнози щодо урожаю яблук 2018/19 рр. 

Він оприлюднив свої очікування у Facebook: рекордний збір яблук в Україні в 2018 р., 
за умови, що не буде повторення ситуації з приморозками на початку травня (які випадаю в 
середньому раз на 7-10 років); рекордне виробництво очікується також в Польщі; в країнах 
ЄС очікується відновлення виробництва, як мінімум до обсягів 2016 р., а в країнах «нового 
ЄС» - зростання виробництва; зусилля з диверсифікації експорту в поточному сезоні 
завмерли, і замирають ще більше по мірі зростання цін. Саме цього сезону можна було б 
виходити на нові ринки найбільш успішно, адже проблеми з пропозицією у всіх країн. 
Відповідно, в кінці року знову почнемо шукати нових покупців, але буде трошки пізно; до 
кінця поточного сезону яблуко буде ще дорожчати, фактично вбиваючи внутрішнє 
споживання. В травні споживання яблука в Україні, я думаю, буде найнижчим за останні 
п'ять років. Негатив високих цін буде впливати на споживання й в наступному сезоні; 
висока ціна на яблуко в травні та червні буде додатково стимулювати споживання ягід; 
перші ранні яблука врожаю 2018 р. будуть дуже дорогими та принесуть чималі зиски 
виробникам; стрімке падіння ціни розпочнеться вже в вересні, і буде продовжуватися весь 
сезон; ціна на яблуко в жовтні 2018 р. буде вищою, ніж ціна на яблуко в квітні 2019 р; ціни в 
новому сезоні можуть впасти настільки, що ледве будуть перекривати поточні витрати. Але 
тут багато залежить від ефективності виробництва та, особливо, маркетингу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com 
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В Європі за українські саджанці троянд платять більше,  
ніж своїм виробникам 

11.01.2018 
У Вінницькій області третина від усіх площ українсько-

голландського підприємства ТОВ «Декоплант» відведена під троянди і 
становить близько 350 тис саджанців. Про це пише agro-smart.com.ua 

«Якщо порівнювати з зерновим господарством, то за операційними процесами наш 
розплідник відповідає площі 10 тис га, для саджанців у нас постійно 25 га, з них в 3 га - 
маточні насадження», - повідомляє генеральний директор підприємства Олександр 
Дусанюк. Компанія «Декоплант» крім троянд, вирощує саджанці ягідних культур і плодових 
дерев. Також займається виробництвом декоративних рослин - таких, як дейція, вейгела, 
форзиція та інші. Підприємство щорічно поставляє на ринок більш 1 млн саджанців. 
«Декоплант» практикує таку сівозміну для троянди: два роки - троянда, на третій сіють 
жито виключно на сидерати: наздоганяють до висоти 50-60 см і переорюють. Якщо 
дозволяє погода, після жита висівають гірчицю, добре бореться з нематодами і накопичує 
азот. Її також переорюють. Наступного року сіють озиму пшеницю. «Пшениці не 
переорюють - хліб все-таки», - пояснив Олександр Дусанюк. Всі троянди компанія вирощує 
у відкритому грунті, а декоративні рослини розмножує шляхом вкорінення, тому перший 
рік вони ростуть в теплицях. «Сьогодні наші саджанці троянд за якістю визнані кращими 
навіть серед європейських виробників, які готові за них платити трохи більше, ніж платять 
європейським компаніям - постачальникам саджанців», - зазначили в компанії ... 

 

Читати повністю >>> 
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В Украине за год сократилось производство мяса и  
молока, но выросло яиц 

15.01.2018 
В 2017 г. было произведено 3,26 миллиона тонн мяса, 10,3 миллиона 

тонн молока, 15,6 миллиарда штук яиц. Об этом сообщила Государственная 
служба статистики, передает ukragroconsult.com 

Объем производства мяса в Украине в январе-декабре 2017 г. составил 3,26 млн тонн 
(в живом весе), что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого г. По данным 
Госстата, производство молока в стране за 2017 г. сократилось на 0,5% – до 10,3 млн тонн, а 
производство яиц выросло на 3,2% и составило 15,6 миллиарда штук. В Госстате отметили, 
что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной 
территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения 
антитеррористической операции на востоке Украины. Производство молока в Украине в 
2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 2,1% – до 10,39 миллиона тонн, яиц – 
на 9,9%, до 15,1 миллиарда штук, а мяса – увеличилось на 0,7% – до 3,29 миллиона тонн. 

 

Читать полностью >>>  
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АЧС помешала Украине заработать дополнительные  
$12 млн на экспорте 

18.01.2018 
Африканская чума свиней (АЧС) помешала Украине заработать 

дополнительные $12 млн на экспорте свинины. Об этом рассказала 
аналитик Ассоциации «Свиноводы Украины» Александра Бондарская. 

«Если бы в Украине не было АЧС и при условии, что «аппетиты» Молдовы остались 
на уровне 2014 г., а Армении на уровне 2016 г., Украина смогла бы реализовать за границу 
дополнительные 6 тыс. т свежего, охлажденного или мороженого мяса свиней. В деньгах 
это, соответственно, более $12 млн», - сообщила эксперт. Она отметила, что одна из важных 
причин ослабления внешней торговли в течение 2016-2017 гг. - распространение АЧС в 
Украине. «Именно эта болезнь мешает открытию новых рынков. А усилению позиций на 
уже существующих - под вопросом. Так, в 2016 г. от украинской свинины «отказались» 
сразу 5 стран - Россия, Беларусь, Армения, Молдова и Румыния, а в конце 2017 г. к этому 
перечню добавилась еще и Венгрия», - подитожила Александра Бондарская. Ранее 
сообщалось, что сальдо внешней торговли свежей, охлажденной и мороженой свининой в 
2017 г. сократилось почти на 40% по сравнению с 2016 г. 

Читать полностью >>>  
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МХП в 2017г сохранил продажи курятины и  
производство на уровне 2016г 

25.01.2018 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2017 году продал 

внешним потребителям 532,727 тыс. тонн куриного мяса, что соответствует 
уровню 2016 года. Об этом пишет interfax.com.ua 

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, в четвертом 
квартале 2017 г. он продал 113,746 тыс. тонн курятины, что на 13% меньше, чем за 
аналогичный период 2016 г. в основном в результате значительного сокращения запасов 
курятины и увеличения экспорта в первом полугодии 2017 г. Объемы производства 
курятины в октябрь-декабре 2017 года сократились на 1% - до 141,544 тыс. тонн, а в целом 
за год остались на уровне 2016 года и составили 566,242 тыс. тонн. Мощности компании по 
производству курятины в течение отчетного периода работали на 100%. Объемы 
внутренних продаж МХП в четвертом квартале и в целом за год снизились приблизительно 
на 18% и 9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2016 года. Объем 
экспорта курятины в октябре-декабре 2017 года сократился на 5% - до 45,042 тыс. тонн. За 
12 месяцев экспорт курятины вырос на 16% по сравнению с 2016 годом и составил 220,983 
тыс. тонн, следуя стратегии снижения запасов курятины и из-за значительных объемов 
экспорта за первое полугодие 2017 г. В МХП указали, что компания продолжает следовать 
как стратегии географической диверсификации, так и оптимизации ассортимента товара, 
направляя основные объемы экспорта курятины в страны ЕС, Ближнего Востока и 
Северной Африки. Из общего объема продаж курятины экспорт за 12 месяцев 2017 года 
составил около 41% против 36% по результатам 2016 года. … 
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Крупный производитель яиц увеличил 
продажи на 13% 

25.01.2018 
Один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине 

агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", в 2017 г. произвела 
1,659 млрд яиц, что на 12% больше, чем в предыдущем году. 

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), 
продажи яиц в прошлом году увеличились на 13% - до 1,195 млрд шт. Объемы экспорта 
выросли с 307 млн шт. в 2016 году до 529 млн шт. в 2017 году. Компания переработала в 
прошлом году 541 млн шт. яиц, что на 33% больше, чем годом ранее. В результате продажи 
сухих яичных продуктов увеличились почти в 1,6 раза - до 3,3 тыс. тонн, в том числе на 
внешние рынки поставлено 2,38 тыс. тонн жидких яичных продуктов (рост на 32%, до 11,5 
тыс. тонн). При этом объем экспорта жидких яичных продуктов составил 5 тыс. тонн, в 
основном за счет поставок в страны ЕС. Как говорится в сообщении, средняя цена 
реализации яиц в 2017 г. выросла на 14% - до 1,533 грн/шт. (здесь и далее - без НДС), 
жидких яичных продуктов - на 13%, до 33,33 грн/кг, сухих - снизилась на 5%, до 115,45 
грн/кг), Поголовье птиц за прошлый год увеличилось на 1,7% и по состоянию на 31 
декабря составляло 7,69 млн голов, в том числе кур-несушек - 6,62 млн голов (на 1,2% 
больше). "В 2017 г. наряду с увеличением объемов производства компания развивала свои 
экспортные рынки, уделяя особое внимание Европейскому Союзу. Я с удовлетворением 
отмечаю, что в 2017 г. объем экспорта жидких яичных продуктов в ЕС составил 42% от их 
общего объема продаж. Кроме того, продажи яйца класса А, с октября экспортируемого 
компанией в ЕС, за четвертый квартал составили 5% годового объема экспортируемых 
яиц", - цитируется в сообщении генеральный директор компании Борис Беликов. В 2016 
году "Овостар Юнион" сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн при росте выручки 
на 3% - до $77,7 млн. Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 
2011 г. провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций 
компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее 
главным исполнительным директором Борисом Беликовым и главой совета директоров 
Виталием Вересенко. Как сообщало Delo.ua, розничные цены на яйца на внутреннем рынке 
увеличились до 27-29 грн за 10 штук в конце прошлого года. Стоит отметить, что цены на 
яйца начали расти еще в сентябре. Согласно данным Госстата, с 10 августа по 11 сентября 
цены на яйца выросли на 63,8% - до 17,92 грн за 10 штук. Самые высокие цены 
наблюдаются в Тернопольской области - 19,38 грн/10 штук, а самые низкие - в 
Запорожской и Закарпатской областях - 16,91 грн/10 штук. 

 

Читать полностью >>>  
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Птицеводы ответили на обвинения АМКУ  
в ценовом сговоре 

26.01.2018 
У Антимонопольного комитета Украины нет никаких оснований 

обвинять производителей куриного мяса в нарушении законодательства об 
экономической конкуренции.  

"Объективно анализируя ситуацию, нужно учитывать ряд факторов, которые 
повлияли на потребительские цены в прошлом году. Это, в первую очередь, рост цен на 
корма на 17%, на коммунальные услуги на 10%, на горюче-смазочные материалы на 30%, 
повышение заработных плат в секторе более чем на 25%. Обесценивание национальной 
валюты по отношению к евро за год составило более 20%, а это - прямое влияние на 
стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, 
закупаемого преимущественно у европейских производителей. Подорожание куриного 
мяса в пределах роста цен на составляющие себестоимости считаем объективным и 
обоснованным", - говорится в сообщении Союза птицеводов. Птицеводы также отметили, 
что на фоне других видов мяса, мясо птицы в течение года оставалось доступным 
продуктом, а рост цен был наименьшим среди всех видов мяса. Как сообщалось ранее, 
Антимонопольный комитет продолжает исследование рынка куриного мяса и, по 
предварительным его результатам, допускает наличие возможного нарушения 
законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий 
производителей в части согласования ценовой политики. Об этом заявила первый 
заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный Мария Нижник. Она 
отметила, что исследование рынка продолжается - регулятор анализирует полученную 
информацию и состояние конкуренции на рынке. АМКУ запросил информацию об 
удорожании курятины в 2017 г. у девяти крупнейших торговых розничных сетей и 
крупнейших производителей - компаний Агро-Овен, Комплекс Агромарс и Мироновский 
хлебопродукт, она была предоставлена, но отдельную информацию еще необходимо 
уточнить и проверить. "По предварительным результатам исследования рынка куриного 
мяса, АМКУ на данный момент рассматривает два возможных нарушения законодательства 
о защите экономической конкуренции: первое - это злоупотребление монопольным 
доминирующим положением одним из производителей, второе - антиконкурентные 
согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики", - 
сказано в сообщении. После уточнения запрашиваемой информации от отдельных 
участников рынка, в частности Мироновского хлебопродукта, регулятор сделает выводы о 
наличии или об отсутствии признаков нарушений законодательства о защите 
экономической конкуренции. 

 

Читать полностью >>>  
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Херсонскую стерлядь будут выращивать  
и для Киевского моря 

15.01.2018 
Стерлядь еще с 2010 г. успешно разводят на Днепровском 

производственно-экспериментальном рыбоводном заводе им.Степана 
Артющика под Херсоном, пишет 0552online.com 

Его директор Виталий Плугатарев говорит, что в 2018-м планируется выпуск 
полутора миллионов сеголетков стерляди. Из них по 50 тысяч особей вполне можно 
выделить на каждое из упомянутых водохранилищ - все зависит лишь от бюджетного 
финансирования. «Опыт такой работы у нас есть. В 2010-2011 годах завод уже отправлял 
стерлядь для зарыбления Киевского водохранилища. Сейчас она подросла и нередко 
попадается в сети тамошних рыбаков», - сообщил Виталий Плугатарев. Днепровский 
производственно-экспериментальный рыбоводный завод постоянно наращивает выпуск 
стерляди в главную украинскую реку - теперь ее нередко встречают даже под Херсоном. За 
7 лет здешние рыбоводы вырастили более 8 миллионов ее особей и считают этот вид куда 
более перспективным, нежели осетра и севрюгу. «Царская рыба», как-никак, из Днепра 
никуда не уплывает, а вот осетр, севрюга и белуга кормятся в Черном море, где 
деликатесные рыбины сплошь и рядом становятся добычей румынских, болгарских, 
турецких и украинских браконьеров - взять под контроль обширные морские воды 
экологическим и рыбоохранным службам сложно. 

 

Читать полностью >>>  
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У 2017 р. органи рибоохорони виявили 184 т. риби  
на 90,5 млн грн 

16.08.0217 
Держрибагентство підвело підсумки рибоохоронної діяльності за 

2017 рік. Так, органами рибоохорони було виявлено 34 660 порушень, що 
завдали збитків рибному господарству України на суму 90,5 млн грн.  

Всього працівниками рибоохорони було проведено 20 529 рибоохоронних рейдів. З 
виявлених порушень 33% (11178) були грубими. В рамках проведених рибоохоронних 
заходів у порушників вилучено 184 тонни незаконної риби, з них - 306 кг червонокнижної 
осетрової. В місцях реалізації (на ринках) органи рибоохорони виявили 57 тонн 
браконьєрської риби без документів. Більше 49 тис заборонених знарядь лову та 952 
транспортних засоби було вилучено в ході проведених спецоперацій. Також за рік складено 
та направлено в суди 15 164 справ для притягнення порушників до адміністративної 
відповідальності. «У 2016 р. органи рибоохорони зафіксували 29 827 порушень, але сума 
збитків була в 2,5 рази меншою, порівняно з 2017 р. - 34,1 млн грн. Це наочно демонструє 
позитивну динаміку нового рибоохоронного патруля, який завдяки отриманій сучасній 
техніці - автомобілям, човнам, зосереджується на виявленні грубих порушень правил 
рибальства», - наголосив Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов. Найбільшої шкоди 
завдали рибній галузі порушники в квітні 2017 року - під час нерестової заборони. В цей 
період було виявлено 2530 порушень, збитки сягнули 28,4 млн грн. Станом на початок 
січня 2018 р. по всій Україні запущено 21 управління рибоохоронного патруля, де працює 
397 патрульних. Нагадаємо, вже запущено Івано-Франківський, Миколаївський, 
Рівненський, Тернопільський, Харківський, Одеський, Дніпропетровський, Київський, 
Закарпатський, Чернівецький, Луганський, Полтавський, Запорізький, Сумський, 
Чернігівський, Житомирський, Донецький, Волинський рибоохоронний патруль, Азовське 
та Чорноморське басейнові управління рибоохоронного патруля, а також Управління 
оперативного реагування «Рибоохоронний патруль».  

 

Читати повністю >>> 
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Украина нарастила экспорт 
икры на 25% 

25.01.2018 
За 10 мес. 2017 года Украина нарастила импорт и экспорт 

фасованной икры. За указанный период Украиной было закуплено 1,47 тыс. 
тонн икры, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.  

При этом импорт в денежном выражении вырос на 11,8% — до $12,7 млн. Такие 
данные озвучивает Госстат. В тройку лидеров среди стран-поставщиков вошли: США ($4,6 
млн), Беларусь ($3,4 млн) и Италия ($1,59 млн). Примечательно, что в прошлом году начали 
расти поставки черной икры. Украина закупила 463,4 кг "черного золота", что на  35,4% 
больше, чем за 10 месяцев 2016 года. Основными поставщиками стали Германия и Польша. 
Экспорт икры в банках из Украины за указанный период вырос на 25% — до 64,8 тонн. 
Выручка от экспорта составила $1,27 млн, что на 21,6% больше чем за аналогичный период 
2016. Крупнейшим покупателем украинской икры стал Израиль, при том что в 2016 году не 
было ни одной поставок в эту страну. Так за 10 месяцев 2017 года ими было закуплено 
икры на $283,4 тыс. Также, украинские производители начали экспорт черной икры в США 
— за 10 месяцев 2017 года было отправлено икры на $29 тыс. "В 2017 году украинские 
производители осетров начали экспорт черной икры в Европу и Северную Америку. За 
последние годы уже семь украинских предприятий официально начали производство 
черной икры. Большая часть из них ориентирована на экспорт",— рассказывает директор 
ассоциации "Украинское аквакультурное сообщество" Юрий Яременко в комментариях 
agropolit.com. Кроме фасованной икры, Украина закупает мороженную. За год поставки 
данной продукции выросли на 25% — до 2 тыс. тонн. В денежном выражении импорт 
составил $12,2 млн, что на 12,3% больше, чем за 10 месяцев 2016. При этом лидеры среди 
стран-поставщиков не меняются. США отгрузила на украинский рынок замороженной 
икры на $5,6 млн, а Дания на $4 млн.    

 

Читать полностью >>>  
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Єдина в Україні оленяча ферма: прибуток  

дає тільки 30% стада 

15.01.2018 
Оленячий бізнес нині – не надто прибуткова справа, стверджує 

Михайло Бугаш, керівник фермерського господарства «Агромрія» 
(Закарпатська обл.) – єдиного постачальника оленячих рогів до 
тернопільської компанії «Тернофарм», вітчизняного виробника «Пантокрину».  

Про це пише журнал The Ukrainian Farmer. Нині чисельність далекосхідних 
плямистих оленів у господарстві зросла до 300 голів, а може, й більше, адже точно тварин 
порахувати неможливо. «Багато рогів наявне поголів’я не дає: з 300 особин половина – 
безрогі самочки, – пояснив Михайло Бугаш. – Крім того, самцям віком від 1 до 3 років роги 
не пиляють. От і виходить, що прибуток дає тільки 30% стада». Він також зауважив, що ціни 
на корми зростають, а стабільної ціни на панти (незакостенілі оленячі роги, які є 
сировиною для «Пантокрину») фабрика не виставляє. Оленячі роги – єдиний продукт, 
заради якого на фермі розводять оленів, стверджує Михайло Бугаш. Хутро для реалізації 
непридатне: волоски трубчасті, легко ламаються. Можна вичиняти шкіру, але робота надто 
дорога. Спилювати панти в оленя можна тоді, коли йому виповниться чотири роки – вік 
зрілості. «Роги в оленя ростуть тільки 2,5 місяці. Причому швидкість росту залежить від 
погоди й годівлі: тепло, нормальна годівля – швидко ростуть, холодно – взагалі перестають 
рости, – зазначив Михайло Бугаш. – Костеніють дуже швидко: можуть за два-три дні, і то 
вже брак». Допоміжний вид діяльності для оленячої ферми – туристичний напрямок. Хоча 
спеціально ним не опікуються, реклами не дають. Щодо подальших планів Михайло Бугаш 
висловився обережно. Добре було б стадо нарощувати, однак стримує подорожчання 
кормів. А от будувати на території ферми туристичний комплекс вирішив однозначно.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

https://delo.ua/business/krupnyj-proizvoditel-jaic-uvelichil-prodazhi-na-13-338344/
http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3725433-antimonopolnyy-komitet-rassleduet-sgovor-na-rynke-kuryatiny.htm
http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3725770-ptitsevody-otvetili-na-obvineniya-amku-v-tsenovom-sgovore.htm
https://0552online.com/city/16091-hersonskuyu-sterlyad-budut-vyraschivat-i-dlya-kievskogo-morya.html
http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/20537
https://delo.ua/business/ukraina-nachala-eksport-chernoj-ikry-v-ssha-338360/
http://www.agrotimes.net/jivotnodstvo/edina-v-ukrayini-olenyacha-ferma-pributok-dae-tilki-30-stada
http://ukostra.ua/catalog/okhota/
http://www.ovostar.ua/ua/
http://www.poultryukraine.com/
http://darg.gov.ua/_derzhavna_ustanova_virobnicho_0_0_0_1653_1.html
http://darg.gov.ua/


 

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

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Яких закордонних продуктів завозять  
в Україну найбільше 

16.01.2018 
У 2017 р. Україна істотно збільшила імпорт продтоварів. Так, імпорт 

сирів збільшився на 42%. Та ж картина спостерігається по кондитерським 
виробам, рибі, бананам і каві. 

Кондитерської продукції минулого року завезли на 36% більше, ніж у 2016 році. 
Імпорт бананів виріс на чверть. Причому, якщо раніше українцям завозили дешеві сорти, то 
тепер все частіше постачають дорогі продукти. За словами гендиректора Асоціації 
"Українських імпортерів риби і морепродуктів" Дмитра Загуменного, 90% риби в Україну 
потрапляє в замороженому вигляді. Живої риби у 2017 році імпортували на 21% більше, 
ніж 2016 р. "Зростання імпорту - це всього лише відновлення ринком втрачених позицій. І 
той факт, що споживання риби в Україні зростає при скороченні числа самих споживачів, 
сам по собі говорить про позитивну тенденцію", - каже Загуменний. Індекс споживчих 
настроїв, який GfK Ukraine вимірює з 2000 року, також вказує на пожвавлення купівельної 
активності. У жовтні 2017 року було зафіксовано найбільший показник за минулі три роки. 
У GfK Ukraine зміни в споживчих настроях пов'язують із зростанням пенсій в жовтні 2017 р. 
і підвищенням інших соцвиплат. А також збільшенням мінімальної зарплати. Щоб не 
лякати покупців новими цінниками, виробники і далі будуть знижувати вагу і об'єм 
звичних упаковок, що не відразу впадає в очі. Оскільки за кордоном виробники продуктів 
харчування дотуються, а в Україні роздрібні ціни вже вище, ніж в сусідніх країнах, 
імпортувати продукцію буде вигідніше, ніж виробляти її тут. Експерт Фонду суспільної 
безпеки Юрій Гаврилечко вважає, що у бюджеті 2018 року закладено негативне значення 
платіжного балансу в розмірі $ 10 млрд. Це на $3 млрд більше, ніж у 2017 р. Тому імпорт, у 
тому числі продуктів харчування, буде рости і далі.  
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Українські експортери презентують вітчизняну харчову 

продукцію у Сінгапурі та Малайзії 

22.01.2018 
В рамках візиту українських виробників харчової промисловості до 

Сінгапуру та Малайзії відбувся перший масштабний захід, присвячений 
презентації вітчизняної продукції для сінгапурських компаній.  

Організатором виступило Посольство України в Сінгапурі у взаємодії з 
Сінгапурською Бізнес Федерацією. У заході взяли участь двадцять українських виробників 
харчової продукції та понад п’ятдесят представників сінгапурських компаній, серед яких 
найбільші мережі супермаркетів, профільні бізнес-асоціації та дистриб’ютори. Відкриваючи 
захід, виконавчий директор Сінгапурської Бізнес Федерації пан Хо Мен Кіт привітав зусилля 
з просування української продукції на ринки Південно-Східної Азії, наголосивши на 
перспективах співпраці у сфері сільського господарства між Україною та Сінгапуром. Як 
зазначив Посол України в Сінгапурі Дмитро Сенік, «За останні два роки нам вдалося вдвічі 
збільшити товарообіг між Україною та Сінгапуром, але потенціал величезний, враховуючи 
унікальну роль цієї країни, як логістичного та торговельного хабу в Азії, а також важливого 
члена АСЕАН». На думку Посла, спільний ринок АСЕАН з населенням майже 630 мільйонів є 
перспективним для української продукції. У свою чергу керівник проекту розвитку 
експорту ФАО та представник української делегації Андрій Ярмак наголосив на високих 
показниках зростання споживання продуктів в АСЕАН. Під час візиту до Сінгапуру 
Посольство також запланувало для української делегації брифінг за участі сінгапурських 
експертів з питань зовнішньої торгівлі щодо особливостей виходу на ринки АСЕАН, а також 
зустрічі з представниками галузевих асоціацій. 
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
PepsiCo у списку «50 найшанованіших 

компаній світу» 

26.01.2018 
Компанія PepsiCo увійшла до списку з 50 найшанованіших компаній 

світу від авторитетного американського видання Fortune. Про це повідомляє 
прес-центр Компанії «PepsiCo Україна». 

При цьому PepsiCo знаходиться в трійці лідерів у категорії виробників харчових 
продуктів і споживчих товарів. PepsiCo стабільно демонструє хороші показники зростання 
бізнесу, що забезпечує компанії місце в рейтингу вже 13-й рік поспіль. Участь в підготовці 
рейтингу видання Fortune беруть близько 3900 аналітиків та директорів компаній. Мета 
рейтингу – виявити кращі практики бізнесу, завдяки яким компанії опиняються на вершині 
рейтингу успішності і користуються повагою інших гравців ринку. Методологія передбачає 
опитування тисяч керівників, директорів та фінансових аналітиків, аби визначити ті 
компанії, які викликають в них найбільше захоплення за низкою характеристик, 
включаючи інноваційний підхід, довгостроковість інвестицій і якість своєї продукції. 
Відзначимо, PepsiCo є одним із лідерів українського ринку продуктів харчування та напоїв. 
Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції, де представлена 
брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик». До портфелю компанії входять також газовані 
напої Pepsi, 7UP, Mirinda, холодний чай Lipton Ice Tea, мінеральна вода «Єсентуки» і «Аква 
Мінерале». На ринку снеків компанія представлена брендами Lay's і ХрусTeam. PepsiCo в 
Україні також займає впевнені позиції на ринку молочної продукції з брендами «Чудо», 
«Слов'яночка», «Машенька», «Смачненький», та дитячого харчування з брендом «Агуша». 

 

Читати повністю >>> 
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ДП «Артемсіль» розпочало випуск очищеної солі  
європейського рівня 

18.01.2018 
Держпідприємство «Артемсіль» запустило виробництво очищеної 

харчової солі. Про це повідомила прес-служба компанії. Планується, що нова 
продукція буде йти як на експорт, так і на внутрішній ринок. 

Для отримання солі вищого ґатунку в існуючу технологію був інтегрований процес 
фотосепараціі, який дозволив усунути з кам'яної солі темні включення природного 
походження (ангідриди). В результаті сіль отримала більш привабливий зовнішній вигляд, 
а також в ній збільшився вміст NaCl до 99%. «Ми почали виробництво солі вищого ґатунку в 
сучасній упаковці зі збереженням традиційного зовнішнього вигляду пачки. Реалізація 
цього проекту дозволить нам поліпшити якість продукції, збільшити присутність ДП 
«Артемсіль» на експортних ринках і створити нові робочі місця», – зазначила керівник 
підприємства Вікторія Луценко. Випуск очищеної харчової солі запущений на двох 
рудниках підприємства одночасно. Сіль фасується по 0,5 та 1 кг. Після додаткового 
очищення і якісної упаковки вона відповідає європейським нормам якості, зазначили в 
«Артемсолі». Програма з реконструкції і модернізації всіх рудників була розпочата на 
підприємстві в 2016 році. Основні інвестиції в закупівлю імпортного високотехнологічного 
обладнання склали 23,5 млн грн.  «Артемсіль» планує продовжити технічне переоснащення 
рудників і перейти до випуску очищеної солі на всіх виробничих лініях. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agropolit.com 
 

Депутати Закарпатської облради "вибиватимуть" кошти  
а реабілітацію Солотвинського солерудника 

19.01.2019 
Обласні обранці будуть звертатися до Міністерства аграрної 

політики та продовольства України щодо екологічної реабілітації 
території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський 
солерудник». 

Ініціатор звернення - голова Закарпатської ОДА, автор - департамент 
агропромислового розвитку ОДА. Проект рішення завчасно оприлюднено на сайті облради.  
Як йдеться у проекті звернення: «В умовах погіршення рівня екологічної та промислової 
небезпеки в зоні надзвичайної ситуації державного рівня на території смт Солотвино 
Тячівського району упродовж 2013-2017 років на її ліквідацію виділено з Державного 
бюджету України надзвичайно низький відсоток (18,2 відс.) від проектних призначень. 
Протягом попередніх років, внаслідок обмеженого фінансування, найбільш необхідні, 
першочергові заходи, спрямовані на локалізацію надзвичайної ситуації, не проводилися, що 
призвело до стрімкого розростання і ускладнення проблеми. На 2018 рік, як і в попередні  
роки, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачене 
фінансування у сумі 8483,6 тис. грн, обсягом якого не врахована необхідність забезпечення 
повного виконання І-ої черги проекту у розмірі 78,4 млн гривень. Коригування проекту є 
вкрай необхідним, позаяк,  внаслідок відсутності фінансування на виконання 
першочергових робіт проекту з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу 
гірничних робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського 
району Закарпатської області упродовж 2013-2017 років, безпосереднє виконання 
бюджетної програми не проводилось. За цих причин відбулося перенесення терміну 
початку виконання робіт та було порушено науково-обгрунтований трирічний строк 
будівництва, передбачений І-ою чергою проекту з ліквідації, відбулося підвищення 
вартості матеріальних і трудових ресурсів, що потребує перегляду прийнятих проектних 
рішень під впливом зміни техногенно-геологічних процесів (карсту, провалів, зсувів) і, як 
наслідок, призвело до підвищення кошторисної вартості будівництва. Подальше виконання 
проекту ліквідації І-ої черги, кошторисна вартість якого була розрахована за цінами 2012 
року, неможливе без проведення його коригування. Водночас  депутати Закарпатської 
обласної ради глибоко стурбовані проблемними питаннями державного підприємства 
«Солотвинський солерудник», який не матиме законних підстав для виконання робіт із 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у наступному році, навіть у межах мінімальних 
бюджетних призначень, через зволікання з направленням проекту змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з 
ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничних робіт державного 
підприємства «Солотвинський солерудник», на затвердження Кабінету Міністрів України. 
Враховуючи викладене, а також доцільність і необхідність збереження такої стратегічної 
галузі для України, як видобуток солі, адже Солотвинське родовище солі є найчистішим, 
унікальним на території України та Східної Європи, та з метою розв’язання проблемних 
питань державного підприємства «Солотвинський солерудник» щодо виконання робіт із 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (провалів, карсту, зсувів) у 2018 році 
звертаємося до Міністерства аграрної політики та продовольства України з клопотанням у  
невідкладно направити проект змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації 
території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» 
Тячівського району Закарпатської області, на затвердження Кабінетом Міністрів України», - 
зазначено у проекті звернення, яке депутати облради прийматимуть під час 10-ї сесії у 
другій половині лютого п.р. 
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Украина отправила на экспорт  
больше 443 тыс. т муки 

24.01.2018 
Украина за 2017 г. экспортировала 443,29 тыс. т пшеничной муки. Это 

на 20,15% больше показателя 2016 г. Об этом свидетельствуют данные ГФС, 
передает портал elevatorist.com 

Основными импортёрами пшеничной муки из Украины в отчетном периоде были 
Китай (на $23,22 млн), Ангола (на $10,44 млн) и Молдова (на $7,95 млн). Экспорт в эти 
страны составил 93,13 тыс. т, 47,83 тыс. т и 36,44 тыс. т пшеничной муки соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам elevatorist.com 
 

ЗМІ розповіли, як творець української Мівіни  
став найбагатшою людиною В'єтнаму 

25.01.2018 
Почавши в Україні зі створення Мівіни, Фам Нят Вионг перетворився у 

найбагатшу людину В'єтнаму. Продавши свій бізнес у Харкові, на 
батьківщині він став королем ринку нерухомості, ритейлу і розваг.  

Журнал Новое время у свіжому номері розповідає, що майже 30 років тому, в розпал 
перебудови, молодий в'єтнамець приїхав вчитися в Московський геологорозвідувальний 
інститут. Тоді економіка В'єтнаму, яка перебувала під сильним впливом Радянського Союзу, 
була в занепаді. Сім'я Вионга ледве зводила кінці з кінцями. Але виняткові успіхи юного 
в'єтнамця в математиці дозволили йому виграти стипендію на навчання у Москві. Після 
закінчення навчання у 1993 році Вионг одружився на інститутській подрузі і перебрався до 
Харкова. До того часу Радянський Союз розвалився. "Українці були дуже бідними і дуже 
голодними", - згадував Вионг про ті роки в одному з рідкісних інтерв'ю. Щоб відкрити свій 
перший бізнес - невеликий бюджетний ресторан в'єтнамської кухні - сімейство позичило у 
родичів і друзів близько $10 тис. А вже у 1995 році Вионг взяв кредит під 8% в місяць і 
заснував Техноком - підприємство з виробництва локшини швидкого приготування з 
в'єтнамської технології, назвавши продукт Мівіною. Вона швидко завоювала український 
ринок, зробивши Вионга доларовим мільйонером. У 2010 році Nestle викупила у в'єтнамця 
Техноком за $150 млн. На виручені гроші Вионг зумів побудувати у В'єтнамі цілий 
конгломерат компаній Vingroup. Вже в 2012 році він став першим мільярдером В'єтнаму і 
найбагатшою людиною країни. А в кінці 2017-го він тріумфально увірвався у топ-500 
найбагатших людей світу, зайнявши 489-е місце у списку Forbes, адже вартість статків 49-
річного бізнесмена всього за півроку зросла у два рази, до $4,2 млрд. Незважаючи на те що 
Vingroup стала лідером у сфері відпочинку і розваг - її частка становить понад 40% ринку, - 
на батьківщині Вионг асоціюється насамперед з нерухомістю. Через це його часто 
називають в'єтнамським Дональдом Трампом, зазначає Новое время. Сила бізнесу Вионга 
не тільки у дорогих масштабних бізнес-проектах. Творець Мівіни досить багато інвестує у 
немайнові сфери - культуру, освіту, медицину. 
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Контролируемый Порошенко крахмальный завод в Германии  
не указал своих бенефициаров 

25.01.2018 
Крахмальный завод в Германии, контролируемый компанией 

"Укрпроминвест-Агро", которая принадлежит Петру Порошенко, не указал 
своих бенефициаров в реестре прозрачности Германии. 

По данным Deutsche Welle, в состав принадлежащего Порошенко холдинга 
"Укрпроминвест-Агро" с 2011 года входит завод по производству крахмала в Эстельрауэ. 
Завод оформлен на германскую компанию Interstarch GmbH, и согласно торговому реестру 
24,95% акций этой компании принадлежит украинской "Интерстарч Украина", а 75,05% - 
кипрской Camarin Limited. В свою очередь кипрская компания принадлежит Euro Business 
Investments (Британские Виргинские острова). В своей декларации за 2016 год Порошенко 
указал, что является конечным бенефициаром "Интерстарч Украина". В то же время на 
сайте"Укрпроминвест-Агро" не указано, что в его состав входит завод в Германии. Один из 
топ-менеджеров концерна "Рошен" Сергей Зайцев в интервью украинским СМИ назвал себя 
собственником Euro Business Investments. По информации Deutsche Welle, в немецком 
торговом реестре указано, что наблюдательный совет Interstarch GmbH возглавляет 
гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко, а его заместителем является Андриан 
Крячок - директор компании "Интерстарч Украина". Согласно немецкому закону о борьбе с 
отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли 
(более 25 процентов), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием таким 
образом, который можно приравнять к этому". В итоге Deutsche Welle делает вывод, что в 
качестве бенефициаров Interstarch GmbH должен быть указан не только Зайцев, но и 
Порошенко, поскольку он влияет на назначение управляющих органов компании. "Как 
только реестр стал доступным для журналистов, DW направила запрос, надеясь узнать, 
какие же фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на 
которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу 
"Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего 
не внесли в реестр, очевидно нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег", - 
говорится в публикации немецкого издания. За нарушение требования об обнародовании 
данных о бенефициарах в немецком законодательстве предусмотрен штраф до 100 тыс. 
евро, а за повторное нарушение сумма санкций может достигнуть 1 млн евро. 
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Українські цукрові заводи завершують  
сезон цукроваріння 

15.01.2018 
Згідно даних Мінагрополітики, станом на 15 січня поточного року, 4 

заводи ще продовжують виробництво. Про це повідомляє "Агробізнес 
Сьогодні", передає портал agro-business.com.ua 

Як повідомлялося раніше, на початку поточного маркетингового періоду до 
переробки цукрових буряків приступило 46 заводів. Нагадаємо, за минулий виробничий 
сезон було виготовлено 2,008 млн тонн цукру з 13,66 млн тонн цукрового буряку. 
Довідково: валовий збір цукрових буряків урожаю 2017 року склав 13,8 млн тонн при 
урожайності 433,3 ц/га. Внутрішня потреба країни у цукрі складає 1,49 млн тонн.  

 

Читати повністю >>> 
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Экспорт сахара из Украины вырос  
почти на треть 

24.01.2018 

За 2017 календарный год было экспортировано 598,7 тыс. тонн 
сахара на сумму $279,9 млн, что на 29% больше чем годом ранее - 465,6 тыс. 
тонн. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Укрцукор". 

По словам руководителя аналитического отдела НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутыло, 
экспорт сахара по результатам календарного года увеличился почти на 30%. При этом 
изменилась география сбыта - крупнейшими импортерами 2017 года стали Шри-Ланка - 
69,03 тыс. тонн, Турция - 49,1 тыс. тонн, Азербайджан - 44,9 тыс. тонн, Судан — 40,0 тыс. 
тонн, Ливия - 39,9 тыс. тонн и Кот-д'Ивуар - 34,5 тыс. тонн. В то время как в 2016 году 
основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния, Египет. 
Кроме того, за декабрь экспортировано 46, 6 тыс. тонн сахара. Таким образом, за 4 месяца 
текущего маркетингового года 174,0 тыс. тонн сахара уже поставлено на внешние рынки, 
что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года - 343,9 тыс. тонн. "Этот год 
был не слишком благоприятным для отечественных экспортеров, ведь цены на внешнем 
рынке были ниже. Кроме того, погодные условия сыграли определяющую роль в качестве 
сахарной свеклы, в результате чего имеем низкую сахаристость. Однако Украина смогла все 
же реализовать все запланированные контракты, а о перспективах и прогнозах на будущее 
будем говорить на ежегодном сахарном конгрессе Sugar World 2018", - подытожила эксперт. 
Напомним, по состоянию на 23 января изготовлено 2,05 млн тонн сахара и переработано 
14,26 млн тонн сахарной свеклы. Как сообщало Delo.ua, в 2016/2017 маркетинговом году 
(сентябрь 2016 - август 2017) отечественные сахарозаводы сварили чуть больше 2 млн 
тонн сахара против 1,43 млн тонн в предыдущем сезоне. Сахарной свеклой в 2016 году 
было засеяно 290 тыс. га против 238,9 тыс. тонн в 2015 году. Также впервые за длительное 
время увеличилось количество работающих предприятий. Если в 2011 году переработку 
свеклы осуществляло 76 предприятий, то в 2015/2016 МГ лишь 36 заводов. … 

 

Читать полностью >>>  
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Мощности по переработке сои и рапса загружено 
на 20% из-за активного экспорта 

05.01.2018 
По состоянию на конец декабря 2017 г. мощности по переработке 

масличного сырья составляют 21,5 млн. тонн, что позволяет перераба-
тывать выращенный урожай (соя, рапс, подсолнечник) в полном объеме.  

По данным Ассоциации «Укролияпром»Начиная с 1998 г., мощности по переработке 
масличных увеличились в 8 раз. В 1998 году они оценивались в 2,5 млн. тонн. Мощности по 
переработке сои достигли 4 млн. тонн/год, рапса - около 2 млн. тонн/год. Однако, из-за 
активного экспорта сои и рапса, они загружены лишь на 20%. За годы независимости 
построено 60 новых предприятий, а также реконструированы и модернизированы все 
существующие предприятия. Общий объем инвестиций, вложенных в развитие отрасли, 
превышает 3 млрд. долларов США. Развивается инфраструктура в портах: в 6 портах 
построено 16 терминалов (90% масла экспортируется морем).  

 

Читать полностью >>>  
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Производитель "Олейны" построит  
подземный маслопровод 

18.01.2018 
Оператор на рынке перевалки масличных грузов "Эвери" и 

производитель подсолнечного масла "Бунге Украины" намерены 
соединить два своих резервуарных парка подземным маслопроводом.  

Информацию об этом на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам 
промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, 
предпринимательства и торговли озвучил представитель предприятия "Эвери" Николай 
Балакирев. По его словам, маслопровод длиной 3 километра будет проходить и под, и над 
землей. В связи с реализацией данного проекта холдинг просит выделить земельный 
участок площадью 6 тыс. кв. м., ширина участка в два метра. Управление архитектуры и 
совет депутатов дало положительное заключение. Вопрос передан в земельную комиссию.   
Напомним, что в 2016 г. "Бунге Украина" открыла производственно-перегрузочный 
комплекс, который включает завод по производству растительного масла, масляный 
терминал и расширенные мощности зернового терминала. Стоимость проекта составляет 
$180 млн. В компании отмечают, что строительство нового производственного комплекса 
является одним из крупнейших американских инвестиций в аграрный сектор экономики 
Украины. Новый производственно-перегрузочный комплекс "Бунге Украина" сможет 
перерабатывать и переваливать 1 млн тонн продукции. "Бунге Украина" анонсировала 
строительство комплекса еще в апреле 2013 года. Согласно сообщению компании, на 
территории, примыкающей к зерновому терминалу Бунге в Николаевском МТП, 
планируется построить сверхсовременный завод по переработке масличных и расширить 
мощности имеющегося зернового терминала, с целью обеспечения растущих потребностей 
экспортного рынка. Bunge Limited является ведущей мировой компанией, работающей в 
сфере агробизнеса и продуктов питания. Компания осуществляет деятельность в более чем 
40 странах мира. "Бунге Украина" является украинским подразделением компании 
BungeLtd. Bunge принадлежит в Украине компания "Сантрейд", элеваторы в Одесской, 
Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму, а также ТМ "Олейна". Масло 
"Олейна" производится в Украине с 1998 года, майонез — с 2009 года. 
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Компания "Дельта Вилмар" приостановил инвестплан строительства 
завода из-за действий вымогателей 

18.01.2018 
Производитель масложировой продукции компания "Дельта Вилмар" 

приостановила инвестиционной план по строительству завода стоимостью 
$150 млн из-за действий организации, вымогавшей у компании деньги. 

Как заявил глава совета директоров "Дельта Вилмар" Дхруба Чаран Панда на пресс-
конференции, после обнародования своих планов строительства завода в порту "Южный", 
компания получила письмо от благотворительной организации с предложением за плату 
"содействовать в решении вопросов с неправомерными действиями правоохранительных 
органов", однако оставила это письмо без ответа. "К нашему удивлению через месяц мы 
получили информацию, что эта организация обратилась к премьер-министру с 
требованием прекратить строительство завода в порту "Южный", которое мы планировали. 
Потом с периодичностью несколько писем в месяц эта организация начала жаловаться на 
нас президенту, органам ГФС, таможенной службе, другим структурам. К нам постоянно 
приходили инспекторы с проверками",- сказал он. Позднее благотворительная организация 
"пошла еще дальше и направила свои жалобы в Таможенный и Налоговый комитет 
Индонезии, в комиссию по ценным бумагам США, на фондовую биржу Сингапура, где 
зарегистрирована наша материнская структура". Д.Панда сообщил, что 5 января компания 
получила информацию от своей материнской структуры Wilmar International о поданном 
благотворительной организацией иске в Высший суд Джакарты с обвинениями в 
контрабанде и отмывании денег. "Это вызывает обеспокоенность наших акционеров, и 
даже невзирая на меморандум, который мы подписали с госадминистрацией Одесской 
области, мы приостанавливаем все дельнейшие действия по реализации нашей 
инвестиционной программы до рассмотрения этого вопроса по сути", - сказал он. В свою 
очередь генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев 
отметил, что подобные действия мошенников снижают доверие инвесторов к Украине. Он 
также выразил надежду на оперативную реакцию на ситуацию со стороны 
правоохранительных органов, а также МИД, который должен пресекать распространение 
порочащей репутацию украинских компаний информации.  

 

Как сообщалось, в начале декабря 2017 г. ФРУ на заседании Кабинета министров заявила о неправомерных 
действиях общественного объединения "Международный антикоррупционный суд", которое добивается уголовных 
производств в отношении предприятий, после чего рассылают соответствующие обращения компетентным органам 
других стран. "Дельта Вилмар" в октябре 2017 года заявила о планах строительства маслоэкстракционного завода в 
морском порту "Южный" (Одесская обл.) общей мощностью переработки более 600 тыс. тонн в год, а также причал по 
перевалке масла и шрота мощностью до 3 млн тонн в год и подписала соответствующий меморандум с руководством 
Одесской области. ООО "Дельта Вилмар СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой 
продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов на заводе в Южном 
(Одесская обл.). Ему принадлежит комплекс по перегрузке и переработке тропических масел в порту "Южный" с 
пропускной способностью 2,1 тыс. тонн наливной продукции в сутки и 0,75 тыс. тонн пакетированной продукции, а 
также резервуарный парк вместимостью 100 тыс. тонн. В конце января 2014 года "Дельта Вилмар СНГ" открыла в 
Южном завод по переработке семян подсолнечника мощностью 1,2 тыс. тонн/сутки. За 2014/2015 маркетинговый 
год (МГ: сентябрь-август) компания планировала переработать 370 тыс. тонн подсолнечника с выходом на 
производство около 150 тыс. тонн масла и столько же подсолнечного шрота.  
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Польські сири в Україні виявилися  
на 100% фальсифікатом 

15.01.2018 
Через дію мораторію на перевірки бізнесу фальсифіковані товари в 

Україні почали реалізовувати не лише вітчизняні виробники, а й 
закордонні. Про це заявив голова правління ГО “Всеукраїнська асоціація з 
питань захисту прав споживачів “Споживча довіра” Максим Гонча. 

“Найбільш помітна відсутність контролю в молочній галузі. Фальсифікується й 
вершкове масло, і молоко, і сметана. Продукти розбавляють пальмовою олією, в дитячому 
харчуванні знаходимо антибіотики”, - заявив М.Гончар. Імпортери, зокрема європейські, 
масово збувають на українському ринку неліквід. “Українці ментально сприймають 
імпортне як якісне. А насправді перевірені нами польські сири на 100% виявились 
фальсифікатом. Вся продукція в різному відсотковому складі містила жири немолочного 
походження. Супровідної документації немає: ні паспорту якості, ні митної декларації, ні 
транспортної накладної. Все це контрабанда. Чому продукція незаконно потрапляє на наш 
ринок - це вже питання до служби безпеки”, - зауважив М.Гончар. В самому Держпроді 
скаржаться, що можливість перевірити підприємство з’являється лише тоді, коли 
продукція вже завдає шкоди споживачу. Більш того, таку перевірку має погодити 
Мінекономрозвитку, Мінагрополітики та центральна регуляторна служба. На практиці від 
скарги до фактичного візиту інспекторів на виробництво проходить 5 місяців. Нагадаємо, 
на Житомирщині підприємець замість масла постачав у дитячі садки фальсифікат. 
Аналогічні випадки мали місце і в Києві. Загалом, 74% вершкового масла на споживчому 
ринку України сфальсифіковано. При цьому, за словами народного депутата Сергія 
Тригубенка, за реалізацію неякісних товарів сьогодні до відповідальності майже не 
притягують. Як виявилося, із сотні порушених кримінальних проваджень за фактами 
реалізації неякісної або небезпечної продукції більше половини були закриті (61). Ще 42 
досі перебувають на обліку. І тільки три кримінальні провадження протягом всього 2016 
року за фактами продажу фальсифікату правоохоронці передали до суду.  
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ГК «Милкиленд» потеряла Хмельницкие  
активы 

15.01.2018 
Противостояние ПАО «Сбербанк» с группой компаний Анатолия 

Юркевича достигло кульминации, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор 
Кажанов в статье «Магеллан» уплыл на Кипр». 

На днях география присутствия «Милкиленда» в Украине заметно сократилась: из 
зоны ее покрытия выпала целая область - Хмельницкая, отмечает автор материала. Как 
выяснил «ОЛИГАРХ», в конце декабря на ПАО «Сбербанк» (дочерний банк Сбербанка России 
в Украине) государственным регистратором был переоформлен имущественный комплекс 
Славутского маслодельного комбината площадью 13 тыс. кв м. «Это предприятие вошло в 
состав «Милкиленда» еще в 2004 году и до последнего времени было единственным 
производственным активом компании в Хмельницкой области, - напоминает автор статьи. 
- После реконструкции завод освоил производство твердых и полутвердых сыров, а также 
сухого молока и сливочного масла. Показатели переработки молока на нем в свое время 
достигали 400 т в сутки, что делало его одним из ключевых в производственной цепочке 
компании Юркевича (в нее входит 10 молочных заводов в 6 обл., в том числе 4 - в базовой 
для «Милкиленда» Сумской обл..)». «Кроме того, Сбербанку решением государственного 
регистратора достался имущественный комплекс бывшего Волочисского сыродельного 
завода все в той же Хмельницкой области, который также принадлежал «Милкиленду», - 
отмечает журналист. - Это предприятие было остановлено еще 10 лет назад».  
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Нова сироварня у Сумах виготовляє сири 
й вершкове масло 

16.01.2018 
Нещодавно у Сумах відкрилася сироварня, яка спеціалізується на 

виробництві переважно сичужних сирів голландської, англійської, 
швейцарської груп: гауда, чеддер, маасдам та інші під ТМ O’BEREG. 

Крім того, на підприємстві виробляється ще вершкове масло. Потужності сирцеху 
дозволяють переробити до 2 тонн молока на добу. Сироварня має сучасне обладнання для 
переробки молока. Камери для дозрівання та зберігання сирів оснащені стелажами, 
холодильними установками, в яких контрольований мікроклімат повністю відповідає 
умовам зберігання продукції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами sumy.today 
 

Виробництво йогуртів 
набирає обертів 

17.01.2018 
Об’єм виробництва йогуртів в Україні вийшло на рівень 2013 року. Це 

пов’язано зі збільшенням купівельної спроможності громадян, повідомляє 
компанія Pro-Consulting.  

На світовому ринку схожа тенденція росту, яка склала 8%, а на європейському 5%. На 
думу аналітиків, також не в повному обсязі реалізовується експортний потенціал 
українських виробників цього продукту. За кордон продається незначна кількість 
вітчизняних йогуртів, а кількість країн-споживачів вкрай мала. «Україна експортує йогурти 
в колишні союзні країни. Наприклад, Молдова і Грузія при дев’ять місяців минулого року 
купили 85,7% експортних обсягів - 61,5% і 24,2% відповідно. Частка Азербайджану - 4,1%. 
Трохи менше купують Вірменія і ОАЕ», - йдеться в повідомленні. Така структура експорту 
схожа з докризовим 2013 роком. Тоді теж лідерство тримала Молдова з часткою у 28,4%. На 
всі інші країни припадало 54,8%. «Оскільки українські виробники були змушені 
переорієнтуватися на нові ринки збуту, обсяги продажів після 2013 року мають нестійку 
динаміку. Експорт вітчизняних йогуртів скорочувався до 2016 року, і тільки в минулому 
році молочники-експортери відчули зростання», - заявили аналітики. На внутрішньому 
ринку, на об’єми виробництва йогрутів впливає купівельна спроможність та кількість, 
якість та ціна виробленого молока. «Йогурти в Україні просувають найчастіше як 
незмінний атрибут здорового способу життя, але попит на них дуже чутливий від рівня 
купівельної спроможності українців. Зокрема, цим пояснюється падіння ринку в 2014-2015 
роках і його підйом в 2016 році», - додали в Pro-Consulting. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами landlord.ua 
 

Винницкий молочный завод "Рошен" стал крупнейшим 
экспортером молочной продукции 

22.01.2018 
В ноябре экспорт сухого молока составил 1,7 тыс. тонн. Об этом 

сообщили в аналитическом отделе Ассоциации производителей молока, 
передает служба новостей портала delo.ua 

В топ-3 экспортеров вошли: ОАО "Винницкий молочный завод "Рошен " (725 тонн), 
ЧП "Белоцерковская агропромышленная группа" (244 тонн) и ГП "Староконстантиновский 
молочный завод "(180 тонн). Экспорт сухого цельного молока составил 346 тыс. тонн, из 
которых 260 тыс. тонн экспортировал "Винницкий молочный завод "Рошен" и по 42 т. - ЗАО 
"Купянский МКК" и ООО "Милкиленд". Масла на внешние рынки было поставлено 3,8 тыс. 
тонн. При этом 711 тонн экспортировал "Винницкий молочный завод "Рошен", 310 тонн 
ОДО "Рожищенский сырзавод" и 222 тонн ПАО "Яготинский маслозавод". Напомним, что в 
первом полугодии 2017 г. лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном 
выражении) "Винницкий молочный завод "Рошен" (15%), "Староконстантиновский 
молочный завод" (8%), "Белоцерковская агропромышленная группа" (8%), "Ружин-молоко" 
(4%) и "Веселиновский завод сухого обезжиренного молока" (4%).  Стоит отметить, что по 
данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году 
(без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны 
проведения АТО) сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,329 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

В Украине увеличилось производство  
молочной продукции на 2% 

25.01.2018 
Производство жидкого обработанного молока в Украине (без учета 

оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-декабре 2017 года 
составило 950 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2016 г. 

Согласно сообщению, в декабре молокозаводы произвели 77,5 тыс. тонн молока, что 
на 0,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,7% больше, чем в декабре 2016 года. 
Производство сливочного масла в отчетном периоде выросло на 6,2% по сравнению с 
январем-декабрем 2016 г. - до 108 тыс. тонн. Объем производства масла в декабре составил 
7,4 тыс. тонн, что на 5,1% ниже показателя ноября текущего года и на 6,1% больше, чем в 
декабре 2016 года. За 2017 год в Украине было произведено 67,2 тыс. тонн свежего 
неферментированного сыра, что на 3,8% больше показателя 2016 года. Также сообщается, 
что в декабре было произведено 5,6 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в том 
числе сыра из молочной сыворотки и кисломолочного творога), что на 2,4% меньше 
объемов производства в предыдущем месяце и на 2,2% больше, чем в декабре 2016 года. 
Кроме того, в январе-декабре 2017 года было произведено 406 тыс. тонн йогуртов и 
другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 2,9% меньше, чем 
годом ранее. В декабре объем производства йогуртов составил 32,2 тыс. тонн, что на 0,2% 
меньше, чем было произведено в ноябре, и на 4,4 % больше показателя декабря 2016 года. 
Объем производства спредов и жировых смесей по итогам 2017 года составил 23,7 тыс. 
тонн, что на 16,2% меньше, чем в 2016 году. В прошлом месяце в Украине было 
произведено 2,6 тыс. тонн этой продукции, что на 24,9% больше, чем в ноябре 2017 года, и 
на 15,5% больше, чем в декабре 2016 года. Украинские предприятия в 2017 году сократили 
производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом — до 141 
тыс. тонн. В декабре по сравнению с ноябрем объем производства этих продуктов 
уменьшился на 1,6%, а по сравнению с декабрем прошлого года — уменьшился на 2,2%. Как 
сообщалось ранее, в 2016 году производство молока в Украине снизилось на 4,1%, до 926 
тыс. тонн, сливочного масла — на 0,7%, до 101 тыс. тонн, спредов и жировых смесей — на 
31%, до 36,2 тыс. тонн, жирных сыров — на 8%, до 113 тыс. тонн, йогуртов — на 1,4%, до 
420 тыс. тонн, молокосодержащих продуктов — на 9,2%, до 141 тыс. тонн, а свежего 
неферментированного сыра — выросло на 3,6%, до 69,6 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Хто в світі купує українську  
яловичину 

18.01.2018 
Україна за підсумками 2017 р. експортувала 41,87 тис. тонн свіжого та 

замороженого м'яса ВРХ, що на 19,38% більше показника в 2016 році (35,09 
тис. тонн). Про це свідчать дані ДФС, пише delo.ua. 

При цьому Україна експортувала 12,32 тис. тонн свіжої або охолодженої яловичини 
(2016 — 15,94 тис. тонн) і 29,55 тис. тонн замороженої яловичини (2016 — 19,15 тис. тонн). 
Основним імпортером свіжої та охолодженої яловичини в 2017 році була Білорусь (на 
$31,94 млн), якій поставили 12,21 тис. тонн (99,11% від загального обсягу) продукції. 
Заморожену яловичину експортували в Азербайджан (на $20,12 млн), Казахстан (на $18,61 
млн) і Білорусь (на $17,59 млн). Експорт у ці країни склав 18,32 тис. тонн, 6,43 тис. тонн і 
6,08 тис. тонн замороженої яловичини відповідно. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroreview.com 
 

В Україні запропонували заборонити продаж  
несертифікованого домашнього м'яса 

24.01.2018 
Група народних депутатів України пропонують обмежити з 1 січня 

2020 року реалізацію м'яса, отриманого в результаті забою на бойні без 
експлуатаційного дозволу. 

Відповідний законопроект №7489 зареєстрований у Верховній Раді 16 січня 2018 
року. Так, пропонується заборонити забій домашніх тварин, птиці, кролів, нутрій не в бійні, 
яка має експлуатаційний дозвіл, з 1 січня 2020 р. Ця норма не стосується обсягів забою до 
10 голів домашньої птиці, кролів, нутрій в день. На думку авторів документа, це дозволить 
упорядкувати подвірний забій тварин з метою попередження поширення особливо 
небезпечних хвороб, зокрема, африканської чуми свиней (АЧС). Документ також передбачає 
жорсткість умов простежуваності харчової продукції тваринного походження: за 
порушення вимог щодо її забезпечення пропонується ввести штраф у розмірі від 30 до 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 850 грн). При цьому, оператори 
ринку повинні надавати документ, який містить повну інформацію про продукт: назва 
харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного матеріалу для 
переробки, назва і адреса потужності з виробництва та/або обігу з зазначенням номера 
експлуатаційного дозволу або реєстраційного номера, номер і обсяг (вага) партії, термін 
придатності, посилання на санітарні заходи, умови зберігання, транспортування та інші 
умови утримання, дата видачі, ім'я, підпис оператора ринку або уповноваженої особи, що 
видала документ, і іншу інформацію, необхідну для простежуваності продукту. 

 

Читати повністю >>> 
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Стало відомо, на скільки у 2017 році  
подорожчав хліб 

17.01.2018 
За рік хліб в Україні в середньому подорожчав на 14,6%. Зокрема, хліб 

житній за рік подорожчав на 0,98 грн/кг, або 9,5%. Про свідчать дані 
Державної служби статистики, передає УНН. 

У січні 2017 р. його ціна становила 10,3 грн/кг, а у грудні 2017 р. – вже 11,28 грн/кг. 
Хліб пшеничний подорожчав на 1,65 грн/кг ,або на 16,8%. У січні 2017 р. він коштував 9,8 
грн/кг, а на кінець року його ціна сягнула 11,45 грн/кг. Найбільше на 17,5% подорожчав 
хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній. У січні 2017 р. він в середньому коштував 8,97 
грн/кг, а у грудні - вже 10,54 грн/кг (+1,57 грн/кг). Інфляція на споживчому ринку в грудні 
2017 р. порівняно з попереднім місяцем становила 1%, за рік у цілому - 13,7%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Цены на хлеб взлетят, сокращается  
массовое производство 

18.01.2018 
В 2018 году ожидается очередное подорожание хлеба. Продукт 

поднимется в цене на 7-8%. Об этом рассказал гендиректор “Укрхлебпрома” 
Александр Васильченко.  

Он отметил, что цены будут подниматься постепенно без резких скачков. “Я не 
прогнозирую очень большого роста цен на хлеб, так как наблюдается достаточно высокая 
конкуренция на рынке хлебобулочных изделий. Цена вырастет в пределах заложенного на 
следующий год уровня инфляции 7-8%”, – отметил Васильченко. Сообщается, что сейчас 
цена на хлеб зависит от стоимости муки, а также от энергоносителей и заработной платы 
пекарей. Отмечается, что хлеб в 2017 году подорожал на 20%. При этом в 2018 году 
снизится производство хлеба на 7,5% до 1,1 млн тонн. “Сохраняется тенденция к снижению 
производства хлеба. И эта динамика достаточно высокая – порядка 7,5% снижения к 
уровню прошлого года. Итак ожидаем 1,1 млн тонн продукции по итогам года. При этом 
нужно учесть, что статистика отмечает производство только промышленных 
предприятий”, – добавил эксперт. 

 

Читать полностью >>>  
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Суд заборонив «Київхлібу» передавати права  
на торт «Казковий ключик» 

16.01.2018 
Господарський суд міста Києва задовольнив вимогу «Рошен» та 

заборонив «Київхлібу» передавати право інтелектуальної власності на 
упаковку торта «Казковий ключик».  

Крім того, суд заборонив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 
вносити до Державного реєстру патентів України на промислові зразки будь-які зміни, які 
стосуються правового статусу промислового зразка за патентом України № 33762. 
Предметом спору стала заява «Рошен» про те, що упаковка торту «Казковий ключик» 
виробництва ПАТ «Київхліб» схожа на упаковку торту «Золотий ключик» виробництва 
кондитерська корпорації «Рошен», що може привести до змішування діяльності двох 
компаній. У свою чергу, «Київхліб» вважає, що схожість упаковок для тортів відсутня, а 
претензії «Рошен» не обґрунтовані. Нагадаємо, що раніше що Антимонопольний комітет 
оштрафував «Київхліб» на 219 тис. грн через наслідування «Рошен». 

 

Читати повністю >>> 
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Рынок кондитерских изделий Украины:  

обзор 

15.01.2018 
В Украине начали действовать европейские требования к 

производству шоколада. Но пока не похоже, что безопасных шоколадных 
продуктов в магазинах станет больше. 

 

В 2018 г. в силу вступил приказ Министерства аграрной политики и продовольствия 
№157 об имплементации европейских требований к продуктам из какао и шоколада. Среди 
основных требований: в тёмном шоколаде должно быть не менее 35% какао-продукта, в 
молочном - не более 25% и не менее 14% молочных продуктов. Шоколада в шоколадной 
конфете должно быть не менее четверти. Под запретом теперь ароматизаторы, 
имитирующие запах шоколада и молока. Если продукт не будет соответствовать этим 
требованиям, называть его можно будет "глазированная конфета" или "сладкий батончик".  

 

В Европу с опережением. Для производителей шоколада в Украине европейские 
требования к продукту новостью не стали. "Сегодня мы активно экспортируем свой 
шоколад в другие страны. Украинские производители шоколада и изделий из него начали 
переориентироваться на новые рынки сбыта, работая по европейским стандартам", — 
говорит заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам 
европейской интеграции Ольга Трофимцева. Поэтому фактическая дата вступления 
приказа Минагро в силу, скорее всего, не приведёт к значительным изменениям в объёмах 
производства или экспорта данной продукции. Подтверждают это и представители 
кондитерской отрасли. Крупные производители, экспортирующие шоколад в ЕС, 
производят его в соответствии с обозначенными нормами. "Все компании, которые имеют 
интересы в Европе, давно перевели свою продукцию на этот стандарт. Такие требования 
отрасли определили ещё при Яценюке. Непосредственно для нас ничего не изменилось, 
продукция отвечает этим требованиям уже третий год", — комментирует ситуацию 
директор по развитию СНГ "Малби-фудс" Игорь Малиновский. По его словам, и на экспорт, 
и на внутренний рынок компания производит продукцию одинакового качества. "Вся эта 
история имеет отношение к экспорту украинских конфет в Европу и другие страны мира. 
Все большие корпорации имеют определённые продукты для разных стран", — уточняет 
президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец. Для производителей шоколада в 
Украине европейские требования к продукту новостью не стали. На внутреннем рынке 
крафтового шоколада также не ожидается каких-либо существенных изменений. Об этом 
Фокусу рассказали представители "Львiвскої майстернi шоколаду". Компания получает 
сырьё от европейских производителей и использует в своих изделиях натуральные 
составляющие, рецептуры адаптируются к европейским требованиям. Это позволит 
"майстерне" оставить и название, и состав своей продукции неизменными. "Частичные 
изменения будут внесены только в маркировку упаковки шоколадных изделий, чтобы 
формально соответствовать новым требованиям действующего законодательства", — 
пояснили в компании. 

 

На наш вкус и кошелёк. В Министерстве аграрной политики и продовольствия 
надеются, что европейские требования к качеству продукции всё же позволят увеличить 
объёмы внутреннего производства сладостей и их разнообразие. Вопрос в том, нужно ли 
это украинцам. "Если посмотреть на рацион наших соотечественников, по всем нормам 
примерно на 20% сахаросодержащих продуктов больше, чем у всех наших соседей, как с 
Запада, так и с Востока. Мы сладкоежки", — говорит директор Украинской ассоциации 
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Другой вопрос, что увеличение 
количества качественных какао-продуктов и натуральных добавок повысит цену 
шоколада. "Изменение цен спровоцирует незначительное сокращение потребления и 
последующую адаптацию спроса к новым ценам", — отмечает аналитик компании Pro-
Consulting Роман Палий. По его словам, новые требования к шоколаду приведут в первую 
очередь к сокращению объёмов производства "шоколадной продукции". "Смысл и эффект 
её производства состоял в том, чтобы при минимальных материальных затратах получить 
дешёвый продукт, напоминающий классические батончики или плитку, но в составе 
которой явно выражено огромное содержание пальмовых масел и консервантов", — 
поясняет эксперт. Тут поднапрячься придётся в первую очередь небольшим и средним 
компаниям. Наиболее болезненно отреагируют региональные производители, продукция 
которых ориентирована на внутреннее потребление. Менее оптимистичен насчёт 
адаптации потребителей к более высоким ценам Алексей Дорошенко. "Украинцы будут 
покупать так называемый "шоколадный продукт". Поскольку не все смогут позволить себе 
качественный продукт, да и не все захотят есть то, что теперь называется шоколадом", — 
считает он. 

 

Конфета с эффектом сигареты. Диетологи обращают внимание потребителей на 
то, что сегодня и качественная дорогая продукция небезопасна для здоровья. По большей 
мере в конфетах даже из дорогого сегмента может содержаться до 20% трансжиров. Новые 
требования к шоколаду приведут в первую очередь к сокращению объёмов производства 
"шоколадной продукции". "Если конфеты с начинкой, то в большинстве случаев там есть 
трансжир, даже если содержание какао-продуктов 26–37%", - уверен Олег Швец. 
Предпосылок к тому, что количество вредных жиров в шоколадной продукции 
уменьшиться, сегодня нет. Законопроект об обязательном ограничении трансжиров в 
продукции до 2%, который предлагала Ассоциация диетологов Украины в прошлом году, 
прошёл лишь общественные слушания и застопорился. Правда, есть шансы, что украинцы 
смогут узнать о наличии вредных жиров при первом взгляде на упаковку, не вычитывая 
мелкий шрифт и не пытаясь вспомнить курс химии, чтобы понять, что под этим названием 
скрывается трансжир. В Минагро говорят, что по новым стандартам в продуктах, которые 
будут называться шоколадными, разрешается содержание до 5% (в пересчёте на сухое 
вещество) шести видов растительных масел - иллипе, ши, сел, пальмового, кокосового, 
манго. … 
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Элементы сладкой жизни: особенности украинского  
рынка кондитерских изделий 

17.01.2017 
О признании в мире отечественной продукции говорит факт 

попадания украинских производителей Roshen, Konti и «АВК» в мировой 
рейтинг, составленный специализированным изданием Candy Industry. 

Кроме того, на высших ступеньках этого топа присутствуют международные 
компании Mondelez International и Nestle, владеющие украинскими торговыми марками 
«Свиточ» и «Корона» соответственно. Хотя кондитерские изделия популярны среди 
населения нашей страны, они все же не являются продуктами первой необходимости. 
Поэтому спрос на сладости на внутреннем рынке сильно зависит от состояния кошелька 
потребителя. При падении покупательной способности украинцы сокращают траты на 
кондитерские изделия – меньше приобретают данных товаров либо выбирают более 
дешевую продукцию. Описанную ситуацию можно было наблюдать в 2015-2016 годах, 
когда кризис на внутреннем рынке сопровождался проблемами с экспортом из-за 
обострения отношений с Россией. Ситуация показала тенденцию к началу восстановления 
объёмов в 2017 году, что ознаменовалось ростом производства кондитерских изделий. На 
украинских прилавках преобладает продукция отечественных производителей. Она более 
привлекательна для соотечественников по соотношению цена-качество. Зарубежные 
бренды представлены в основном в сегментах шоколада и изделий из него верхнего 
ценового диапазона. Подробнее структура рынка показана на диаграмме. Основную 
аудиторию покупателей кондитерских изделий составляют женщины всех возрастных 
категорий. Молодые люди отдают большее предпочтение продуктам, годящимся для 
быстрого перекуса, таким как батончики, шоколадки, иногда мучные изделия. Популярны у 
молодежи и сахаристые продукты: различные виды карамели, конфеты-драже и др. Для 
семейного стола традиционно покупаются разнообразные мучные изделия. Они также 
популярны среди людей старшего возраста. Это предпочтение выработалось со времен, 
когда другие виды кондитерской продукции были в дефиците. Изделия из муки, как 
правило, находятся в среднем ценовом диапазоне в ряду кондитерской продукции. Их 
стоимость зависит от вида, (например, печенье, пряник, кекс) и применяемых при 
изготовлении ингредиентов. Классической у всех категорий украинских потребителей 
является покупка печенья и конфет на развес. Здесь важны свежесть и качество товара. На 
выбор конкретного изделия также влияют вкусовые предпочтения потребителя и 
соотношение вес упаковки-цена. Как правило наши соотечественники верны одному 
полюбившемуся им бренду и стараются покупать продукцию именно этой торговой марки. 
Перед праздниками возрастают объемы реализации кондитерских изделий в тематических 
подарочных упаковках. В основном кондитерские изделия относятся к продуктам 
спонтанного спроса. Характерным примером такого товара является плиточный шоколад. 
Для стимулирования его продаж производители уделяют большое внимание дизайну 
упаковки, рекламе и размещению торговых точек в местах скопления людей. По опросам 
потребителей, лидерами их предпочтений в сегменте шоколадок являются ТМ Milka, 
Roshen и «Свиточ». Дальнейшее развитие рынка кондитерских изделий будет зависеть от 
успешности преодоления кризисных факторов как внутри-, так и внешнеэкономических. 
Внутреннее потребление сладостей зависит от покупательной способности населения. 
Также очень важно расширять старые и находить новые каналы сбыта кондитерской 
продукции за рубеж. Здесь необходимо соответствие отечественных стандартов 
международным. Это позволит нашим производителям воспользоваться преимуществами 
договоров о свободной торговле с ЕС и отдельными странами для продвижения своих 
товаров на соответствующие рынки. 
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У Порошенко в центре Киева появится 
свой Roshen Plaza 

25.01.2018 
Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, которая раньше 

носила имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza. Об этом в интервью 
НВ рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen 
Вячеслав Москалевский. 

"Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское 
здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую 
жизнь. Условное название – Рошен Плаза", – сказал он. По его словам, территория фабрики 
должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там 
хотят открыть бесплатный каток. Через год в этом здании откроется магазин с постоянно 
действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как 
делают шоколад. "Кроме этого, мы хотим создать там нечто вроде технического музея или 
fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие‑то детали на 
станках", – отметил Москалевский. Однако, пока корпорация еще находится в поиске 
концепции. Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством 
бессмысленно, так как туда сложно приехать и сложно уехать. Отметим, корпорация 
“Рошен” по итогам января-декабря 2017 года выплатила 1,592 млрд грн налогов в бюджет 
Украины, сообщили в пресс-службе корпорации. Согласно информации, из указанной 
суммы поступления от налога на прибыль составили 432,4 млн грн, военный сбор – 13,4 
млн грн, НДС – 801,6 млн грн. В качестве единого социального взноса (ЕСВ) было уплачено 
171,6 млн грн. В местные бюджеты уплачено 172,9 млн грн, из которых поступления от 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 160,8 млн грн, а также налог на землю 
и др. – 12,1 млн грн. Ранее в СМИ было опубликовано письмо Государственной фискальной 
службы Украины с информацией о том, что с 7 декабря 2016 года ООО “Центрально-
европейская кондитерская компания”, ядро корпорации “Рошен”, перестало быть 
плательщиком НДС. В этой связи в корпорации сообщили, что ООО “ЦЕКК” – материнская 
компания ДП “Кондитерской Корпорации Рошен” осуществляет “исключительно 
инвестиционную деятельность, что не является объектом налогообложения НДС”. Как 
сообщалось, по итогам 2016 года корпорация уплатила 1,545 млрд грн налогов, в 2015 году 
– 1,337 млрд грн. 

 
 
 

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав 
входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики и Винницкий молочный завод. 
Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации. Также Roshen принадлежат Клайпедская 
кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная 
деятельность Липецкой фабрики Roshen (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года. резидент Украины 
Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в 
должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и 
ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании 
договора о передаче кондитерской корпорации в траст. В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU 
заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации 
Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании 
Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже 
активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд 
Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%. Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на 
свои активы в Roshen. Читайте интервью с Вячеславом Москалевским в свежем номере журнала Новое Время 
- №3 от 26 января 2018 года.  
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Дорожнеча процесу сушіння зробила невигідним  
випуск вітчизняних сухофруктів 

15.01.2018 
Мода на здоровий спосіб життя веде до підвищення попиту на снеки, 

що містять натуральні інгредієнти, корисні для людини. Про це повідомляє 
Pro-Consulting, передає agravery.com 

Сьогодні до таких снеків відносяться: батончики двох типів: з злакових пластівців, 
іноді з добавками сушених ягід фруктів, горіхів і шоколаду; тільки з фруктів і горіхів; мюслі, 
які бувають сирими і запеченими; горіхи; сухофрукти. Незважаючи на проникнення в нашу 
країну модних світових тенденцій, українці поки не до кінця сприймають здорові снеки як 
повноцінний і корисний перекус. У своїй більшості наші жителі вважають за краще «на 
швидку руку» тамувати голод більш традиційною їжею: свіжими фруктами і овочами або 
натуральними молочними продуктами. Тому ринок здорових снеків в Україні знаходиться в 
стадії становлення. В Україні продаються злакові батончики і мюслі переважно 
вітчизняного виробництва. Разом з тим, протягом перших трьох кварталів 2017 року 
відзначається тенденція збільшення в цьому сегменті імпортної продукції. Її частка зросла 
в порівнянні з таким же періодом 2016 року зі 4,8% до 9%. Таке зростання обумовлене 
підвищенням привабливості українського ринку для іноземних виробників в результаті 
збільшення купівельної спроможності населення. У період 2016-9 міс. 2017 років 
відзначалося зростання продажів горіхових сумішей, сухофруктів і фруктово-горіхових 
сумішей. Цьому сприяло як відновлення української економіки, зокрема кондитерської, 
молочної, хлібобулочної галузей, так і падіння світових цін на дану продукцію. Чималу роль 
у розвитку цього сегмента ринку грає підвищення внутрішнього попиту на каші швидкого 
приготування, мюслі, пластівці з добавками і інші продукти, до складу яких входять горіхи і 
сушені фрукти. В Україні переважають імпортні сухофрукти. Відбувається це через високу 
собівартість процесу сушіння, який аналогічний вартості закупівлі імпортної продукції. На 
вітчизняних підприємствах в основному фасують завезені сухофрукти, або використовують 
їх для виробництва інших продуктів харчування. А ось горіхові суміші на полицях 
українських магазинів в основному місцевого виробництва. Частка імпорту в цьому 
сегменті не перевищує 4%. З іншого боку, сировину для виробництва даного виду сумішей 
(горіхи) в основному закуповується за кордоном, а на нашій території проводиться його 
обробка та фасування. Тому залежність від імпорту у виробників цієї продукції дуже велика. 
У той же час виключно імпортом представлені на вітчизняному ринку фруктово-горіхові 
суміші через відсутність їх внутрішнього виробництва. «З викладеного вище можна 
зробити висновок про неоднорідність розвитку українського ринку здорових снеків. Наші 
виробники зайняли міцні позиції в сегментах мюслів і злакових батончиків. Виробництво 
горіхових сумішей залежить від імпортної сировини. Дорожнеча процесу сушіння зробила 
невигідним випуск вітчизняних сухофруктів. Чи не приваблює інвесторів і виготовлення в 
нашій країні фруктово-горіхових сумішей. Однак, підтримка існуючих позитивних 
тенденцій і збільшення внутрішнього попиту під впливом світових трендів в області 
правильного харчування дозволить галузі здорових снеків рости і успішно розвиватися 
надалі», — коментують експерти Pro-Consulting. 

 

Читати повністю >>> 
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У 2017 році українські виробники в півтора рази наростили  
експорт заморожених овочів 

22.01.2018 
У порівнянні з 2016 роком, в минулому році підприємства України 

збільшили експорт заморожених овочів в півтора рази. У грошовому 
вираженні експорт зріс в 2,5 рази. 

Згідно з даними Державної фіскальної служби в 2017 році Україна експортувала 8,2 
тисяч тонн заморожених овочів. Це в півтора рази більше, ніж в 2016 році, коли на експорт 
відправили 5,4 тисячі тонн. У грошовому вираженні співвідношення таке: 8,8 мільйона 
доларів, проти 3,5 млн. Головним покупцем українських овочів у 2017 році стала Білорусія, 
яка імпортувала у нас 36,6% від загального обсягу. На другому місці Польща, яка закупила 
ще 34%, а ще 10% припало на Литву. Що стосується імпорту заморожених овочів, то він теж 
виріс – 32%. У минулому році Україна імпортувала цієї продукції 4,1 тисяч тонн, тоді як в 
2016 р. було імпортовано 3,1 тисячі тонн. У грошовому вираженні імпорт виріс на 44%: 3,6 
мільйона доларів в 2017 р., проти 2,5 млн в 2016 р. Головним постачальником замороженої 
продукції, зокрема овочів, залишається Польща з часткою в 87% від загальної кількості. 
Бельгія експортувала в Україну 4%, а Німеччина – ще 3% від загальної кількості продукції. 

 

Читати повністю >>> 
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Производство водки в Украине за год  
сократилось на 17% 

25.01.2018 
Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 

январе-декабре 2017 г. сократилось на 17,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года - до 13,66 млн декалитров. 

Производство коньяка и бренди сократилось на 13% - до 2,4 млн декалитров. 
Производство водки в декабре 2017 года составило 1,39 млн дал, что на 6% меньше, чем 
месяцем ранее, и на 27,1% меньше, чем в декабре 2016 года. Производство коньяка и 
бренди в декабре 2017 года составило 398 тыс. дал, что на 20,6% превышает показатель 
ноября 2017 года, и на 10,8% меньше, чем в декабре 2016 года. Также сообщается, что 
объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в 2017 году 
увеличился на 18,3% по сравнению с 2016 годом и составил 6,24 млн дал. В декабре 2017 
года производство ликеров и других спиртных напитков составило 590 тыс. дал, что на 
0,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 14,1% больше, чем в декабре 2016 года. 
Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны 
проведения антитеррористической операции. Производство водки с содержанием спирта 
менее 45,4% в Украине в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 10,9% - до 16,6 
млн дал, а коньяка и бренди - на 6,2%, до 2,8 млн дал. 
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У Румунії затримано колишнього гендиректора 
"Укрспирту" Лабутіна 

25.01.2018 
У Румунії затримано колишнього генерального директора державного 

підприємства "Укрспирт" Михайло Лабутіна, повідомив "Інтерфакс-Україна" 
заступник генерального прокурора України Євген Єнін. 

"Затримання підтверджую, на кого він готував замах, не підкажу", - сказав Є.Єнін 
агентству "Інтерфакс-Україна". Як повідомлялося, в грудні 2014 року Міністерство аграрної 
політики та продовольства України відсторонило керівника "Укрспирту" Михайла Лабутіна 
з посади, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Укрспирт" 
його заступника Віктора Панкова. У цьому ж місяці прес-служба Державної фіскальної 
служби повідомила, що М.Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на 
суму 200,7 млн грн. У січні 2015 року Інтерпол оголосив М.Лабутіна в розшук. Згідно з 
інформацією на офіційному сайті міжнародної поліції, він розшукується за підозрою у 
привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим 
становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Також екс-
главу "Укрспирту" звинувачують в ухиленні від сплати податків і загрозу або насильство 
щодо працівника правоохоронного органу. 30 травня 2017 р. В.Панков був убитий 
пострілом у спину в Дарницькому районі Києва. Наприкінці грудня 2017 року поліція 
затримала підозрюваних у вбивстві В.Панкова і в інших замахах на бізнесменів у Києві. 24 
січня 2018 року заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос в ефірі програми "HARD з Влащенком" на телеканалі ZIK повідомив, що в 
Румунії затримано організовану злочинну групу, яка підривала в Києві людей і готувала 
замахи, зокрема на міністра внутрішніх справ Україна Арсена Авакова. "Військова 
прокуратура спільно з департаментом контррозвідки СБУ і Нацполіцією затримали 
організовану злочинну групу з колишніх кримінальників і колишніх учасників АТО, які 
підривали людей у Києві, готували замахи, і на міністра внутрішніх справ Авакова. Про це 
ніхто не говорив. Організатора цієї групи заарештували Румунії, і зараз відбувається 
екстрадиційна перевірка і процедура повернення цієї людини в Україні. Цей підозрюваний - 
один з колишніх керівників "Укрспирту", - розповів військовий прокурор. 
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У 2017 році Україна на 7% збільшила переробку  

винограду на виноматеріали 

16.01.2018 
За даними Державної служби статистики України, Україна в 2017 році 

переробила на виноматеріали 270,9 тис. тонн винограду – на 7% більше, ніж 
у 2016 році. Про це пише agrotimes.net 

Торік підприємства Миколаївської обл. скоротили переробку винограду на 19,2% – 
до 82,2 тис. тонн, Одеської – збільшили на 24,3% – до 151 тис. тонн, Херсонської – на 30,3% – 
до 33,4 тис. тонн. У 2017 р. підприємства наростили виробництво виноматеріалів на 12,5% 
порівняно з 2016 р. – до 18,7 млн дал. Виробництво виноматеріалів у Миколаївській області 
скоротилося на 10,6% – до 6,4 тис. дал, в Одеській – збільшилося на 32,5% – до 9,8 тис. дал, у 
Херсонській – на 24,2% – до 2,2 тис. дал. У груповому асортименті виноматеріалів для 
шампанських та ігристих вин заготовлено на 2,1% менше, ніж у 2016 році; для закладки на 
витримку і випуск столових вин – на 33,7% більше; кріплених – на 20,6%; коньячних – в 1,9 
раза. Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території 
Криму, Севастополя і частини зони проведення АТО. 

 

Читати повністю >>> 
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Виноробна компанія «Шабо» пройшла сертифікацію  
якості за міжнародними стандартами 

19.01.2018 
Виноробна компанія «Шабо» пройшла сертифікацію системи 

менеджменту якості на відповідність вимогам ISO 9001: 2015. Про це 
повідомляє Національний промисловий портал. 

Це означає, що вся продукція Shabo і всі бізнес-процеси компанії відповідають як 
національним, так і міжнародним стандартам, повідомили у «Шабо». Процес оцінки і 
сертифікації здійснила незалежна швейцарська компанія SGS (українське відділення) – 
світовий лідер у сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації. 
Отметим, стартовал новый международный проект, инициированный Евросоюзом, - 
исключительно важный для виноделия Украины. Речь идет о развитии в нашей стране 
международной системы защищенных географических указаний (PGI). Проект призван 
гармонизировать с Евросоюзом стандарты Украины в области географических указаний 
сельскохозяйственной продукции, алкогольных напитков и, главное – вина. Со стороны 
Евросоюза координаторами стали Саверио Савио и Фредерик Жулиа – международные 
эксперты по вопросам географических указаний. То, что в Украине именно «Шабо» стала 
одной из ключевых компаний в реализации этого важнейшего проекта – совершенно 
закономерно. Ведь именно наша компания, единственная в Украине, инициировала и 
внедрила на своем предприятии стандарты вин «контролируемых наименований по 
происхождению» (КНП). Проект «Поддержка развития системы географических указаний в 
Украине» рассчитан на 3 года. Детально о нем читайте в наших следующих постах. 
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Подвійну контрабанду тютюнових виробів 
зупинили на Буковині 

12.01.2018 
На Буковині у рамках спільних профілактичних заходів у двох 

випадках затримано 2 місцевих жителів, причетних до контрабанди сигарет 
та вилучено 22 ящики тютюнових виробів. 

Учора по обіді, під час перевірки випереджувальної інформації від співробітників 
внутрішньої та власної безпеки, прикордонники Чернівецького загону затримали двох 
невідомих, які намагалися переправити до Румунії сім ящиків тютюнових виробів. 
Помітивши оперативників та прикордонників відділу «Селятин» правопорушники вдалися 
до втечі. Щоб зупинити втікачів, правоохоронцям довелося здійснити кілька 
попереджувальних пострілів. Зі слів затриманих стало відомо, що вони громадяни України, 
хоча жодних документів при собі не мали. Згодом на ділянці цього ж відділу за інформацією 
співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби охоронці кордону 
виявили ще п’ятнадцять ящиків сигарет. Тютюнові вироби знайшла група реагування з 
числа військовослужбовців, які прибули для посилення охорони держкордону. Безакцизні 
сигарети, обгорнуті чорним поліетиленом, вже були підготовлені для подальшого 
транспортування за кордон. Виявлений тютюн загальною кількістю 11 тисяч пачок 
доставили до відділу прикордонної служби. … 

 

Читати повністю >>> 
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Львовская табачная фабрика опять пыталась  
«сэкономить» на акцизе 

16.01.2018 
За подобные нарушения Львовскую табачную фабрику могут лишить 

лицензии на производство сигарет. Об этом сообщает портал comments.ua с 
ссылкой на информацию Государственной фискальной службы (ГФС). 

Органы ГФС в Донецкой области в ходе обыска на складах компании, которая 
занимается оптовой торговлей табачными изделиями, обнаружили 452 тыс. пачек сигарет 
с акцизными марками, предназначавшимися для более дешевой табачной продукции – 
сообщает официальный сайт ГФС в Донецкой обл. По официальным данным налоговиков, 
потери бюджета от такой незаконной «экономии» составили 3,5 млн. гривен. Главное 
управление Государственной фискальной службы в Донецкой области, ссылаясь на тайну 
следствия, не раскрывает название производителя сигарет, который «сэкономил» на 
акцизе. Но, как свидетельствуют оперативные фото- и видеоматериалы ГФС, во время 
обыска были изъяты крупные партии сигарет марок «Strong» и «Lifa». Данные марки 
сигарет производит Львовская табачная фабрика (ЛТФ, г. Винники, Львовская обл). Более 
того, ранее Львовская табачная фабрика уже отметилась в подобных нарушениях. Так, в 
2015 г. на херсонском складе ЛТФ также были выявлены пачки сигарет с «неправильными» 
акцизными марками. Но тогда изъятая партия была в десятки раз меньше – 15,5 тыс. пачек. 
«Крупные производители – транснациональные корпорации, которые работают на 
табачном рынке – избегают подобных махинаций. Последний наиболее громкий случай 
был связан именно со Львовской табачной фабрикой – когда исследование ГФС показало, 
что на пачки с сигаретами клеили акцизные марки для более дешевых сигарилл. Это 
уклонение от налогообложения, были открыты уголовные дела», – вспоминает глава 
правления Центра общественного представительства «Життя», антитабачный активист 
Андрей Скипальский. Еще одним подозреваемым, по словам эксперта, может быть 
донецкая фабрика «Хамадей», которая работает на оккупированных территориях и 
производит контрафактную продукцию. В прошлом году эксперты связали резкий рост 
доли рынка Львовской табачной фабрики – с 1 до 6,3% - именно с нелегальным 
использованием акцизных марок – когда на пачки сигарет с фильтром наносятся акцизные 
марки для сигарилл, которые облагаются более низким акцизом. «За подобные нарушения 
нужно отбирать лицензию на производство табачной продукции», – уверен Андрей 
Скипальский. В свою очередь глава Закарпатской областной государственной 
администрации Геннадий Москаль напрямую назвал Львовскую табачную фабрику одним 
из основных поставщиков табачной контрабанды из Украины в страны Евросоюза. 
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Тютюнництво на Закарпатті оживає через потреби 
в нелегальній сировині 

16.01.2018 
На виноградівському базарі, який облаштувався вздовж полотна 

вузькоколійки, примічаю характерні в’язанки висушеного тютюнового листя. 
Одна така папуша (грамів 60 – 100) коштує 10 гривень.  

 

За останні роки кількість цього «самопалу» на ринках зростає пропорційно до 
зростання акцизу на легальні тютюнові вироби. Поява домашнього «довгану» в обігу є 
досить промовистою. Особливо на тлі непростої долі сигаретної галузі в Україні.  

 

Вітчизняне тютюнництво. Історія розвитку й зникнення. Старше покоління ще 
пам’ятає масове вирощування цієї культури на вітчизняних угіддях. Тютюн приносив 
чималі доходи колгоспам, а їхнім працівникам – нагороди державними відзнаками. Офіційні 
звіти 1970-х писали про виробництво двох і більше тонн тютюнової сировини з одного 
гектара. Господарства Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Виноградівського та 
інших районів трималися за тютюнову галузь як за найприбутковішу в структурі аграрного 
виробництва. Так тривало до початку 1990-х, аж поки не почалися неоднозначні процеси в 
новітній економіці України. На той час для пострадянських країн були характерні низький 
рівень капіталізації, безмежна сила бюрократії, яка втручалася в економіку, наростання 
корупційних інтересів. Створення підприємств із іноземним капіталом супроводжувалося 
зазвичай величезними тіньовими витратами. Тому цивілізовані інвестори дуже обережно 
освоювали ринок пострадянських країн. І тільки тютюнові компанії, не вагаючись, пішли на 
придбання українських фабрик. У результаті на початку 90-х минулого століття в Україні 
появилися СП за участю фірм «Реемтсма», «Р. Дж. Рейнолдс Тобакко», ВАТ «British-American 
Tobacco», «Philip Могris». Наслідки цього вторгнення стали радикальними для українського 
тютюнництва – за кілька років потужна й високоприбуткова галузь була зведена майже до 
нуля. У пояснювальній записці щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України про 
державне регулювання виробництва й обігу спирту та тютюнових виробів» зафіксовано, що 
площі під тютюнництво скорочено у 362 рази порівняно з 1980 роком! Окремі місцеві 
лобісти намагалися захистити тютюнництво на рівні Верховної Ради, добиваючись певних 
квот для вітчизняної сировини, але це ситуацію не могло врятувати. Подумайте самі, якщо 
вищеназвані гіганти впоралися з безмежними апетитами українських чиновників, якщо 
зуміли відстояти свої інтереси перед бандитськими структурами (1990-ті все-таки), то 
якісь домагання з боку аграріїв вони навіть «не помітили». Придбавши всю промислову 
базу, просто не купували український тютюн. 

 

На шляху сировинної експансії став… український криміналітет. Чому так 
відбувалося? Річ у тім, що з 1980-х західні держави почали ставити жорсткі вимоги до 
сигаретних компаній. Зростав акциз, обмежувалася реклама тютюнопаління (в країнах СНД 
цих обмежень не було), на сигаретних коробках змушували писати застереження. А 
найголовніше – у світі мало місце перевиробництво тютюнової сировини. Склади світових 
фірм були забиті тютюновим листям, яке, перестоявши, втрачало якість. Власники з жахом 
підраховували наявні й подальші збитки. Тому, як тільки з’явилися можливості, компанії не 
зупинялися ні перед чим, щоб викупити пострадянські підприємства і за одним махом 
перекрити кисень для місцевих тютюноводів. На українські фабрики ринула сировина, що 
застоялася на складах. Усі переваги західні компанії сповна використовували 
десятиліттями, аж до 2010, 2011 років. На той час до влади прийшли люди Януковича, від 
яких відкупитися звичайними хабарями було неможливо. Чиновники хотіли, по-перше, 
бути «в долі», а по-друге, вони швидко почали створювати нелегальні заводи для 
виробництва та «експорту» сигарет та сигар. Світові магнати навіть не намагалися чинити 
опір – адже «кришував» підпільний бізнес головний міліціонер Януковича Захарченко. 
Плюс до всього урядовці розпочали поетапне підняття акцизних ставок. Компанії покидали 
Україну, не витримуючи конкуренції з нелегалами. Потім був Майдан і декларування змін. 
Але закладена криміналітетом нелегальна база нікуди не зникла. Про що й зараз свідчать 
виявлені факти незаконного виробництва сигарет. 

 

Нелегальний бізнес долає кордони. Але ці нечисленні випадки викриття є лише 
видимим айсбергом порівняно з реальним станом нелегального виробництва й продажу 
тютюнових виробів. Інформаційний сплеск щодо сигаретної контрабанди виникає час від 
часу. Наприклад, у 2015 році приводом для цього була стрілянина в Мукачеві, 
безпосередньо спричинена конфліктом у сфері сигаретної контрабанди. Ситуацію 
прокоментував тоді Геннадій Москаль, назвавши три джерела, з яких надходить 
контрабандне зілля. По-перше – це сигарети, які виготовлялися у Львові з краденої 
сировини. Керівництво Львівської тютюнової фабрики виступило з запереченням. Як би 
там не було, але в інтернет-джерелах є надзвичайно детальний звіт із конкретними 
прізвищами львівських керівників та чиновників, місцем розташування нелегальних цехів. 
Друге джерело постачання контрабанди – сигарети білоруського виробництва, завезені в 
Україну нелегально через кордон у Чернігівській області, а звідти фурами доставлені на 

http://ua.interfax.com.ua/news/general/479967.html
http://www.agrotimes.net/ovoshi-i-fruktiy/u-2017-roci-ukrayina-na-7-zbilshila-pererobku-vinogradu-na-vinomateriali
http://shabo.ua/article/pgi-ukraine
http://uprom.info/news/other/vinorobna-kompaniya-shabo-proyshla-sertifikatsiyu-za-mizhnarodnimi-standartami/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Podviynu-kontrabandu-tyutyunovih-virobiv-zupinili-na-Bukovini/
https://comments.ua/society/608158-lvovskaya-tabachnaya-fabrika-opyat-pitalas.html
http://www.ukrspirt.com/
http://shabo.ua/main
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Закарпаття. Третє – контрафактні сигарети кустарного виробництва з підробними 
акцизними марками. Вироблялися вони в нелегальних тютюнових цехах Рівненської, 
Дніпропетровської, Донецької, Сумської областей. Нелегальні цехи виявляли в Херсонській, 
Чернівецькій Хмельницькій областях. Причому, виробництво велося на сучасних 
технологічних лініях, загальна вартість таких заводів становить понад мільйон доларів 
США. Масштаби нелегального виробництва й контрабанди неважко підрахувати. 
Маркетингова агенція «KPMG» видала черговий щорічний звіт про обсяги ринку 
нелегальних сигарет у країнах Євросоюзу. Згідно з ним, у 2016-му Україна вийшла на перше 
місце серед країн, що постачають контрабандні сигарети в країни ЄС. Українські сигарети 
виявили не тільки в сусідніх Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, а й у Австрії, Болгарії, 
Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Франції, Німеччині, Греції, Великобританії, Нідерландах, 
Норвегії, Фінляндії, Швеції, Люксембурзі та Мальті. Протягом 2015 та 2016-го ця 
контрабанда зросла більш ніж у 10 разів і сягнула 5,8 млрд штук. «Втішати» може хіба те, 
що нелегальне виробництво – проблема не лиш України і країн пострадянської території, а 
й європейських держав, у тому числі й Великобританії. Якщо ввести слова «тютюн» і 
«підпільні цехи» в пошукову систему, то відразу появляться заголовки про викриття цехів 
та контрабанди, в тому числі в Польщі, Іспанії, Словаччині… Причому, що цікаво, у багатьох 
випадках за кордоном фігурують українці. Як влада намагається протистояти злочинам у 
сфері тютюнництва? Розпорядженням від 23.08.2017 року уряд України схвалив «Стратегію 
у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 
року». У Кабміні зазначили, що незаконна торгівля тютюновими виробами традиційно є 
однією з найбільш дохідних сфер діяльності міжнародних злочинних угруповань. У 
сучасних умовах вона носить глобальний транскордонний характер, швидко розвивається 
та пристосовується до нових обставин. Незаконний обіг тютюнових виробів створює 
ризики для споживачів, стає на заваді реалізації державної політики у сфері охорони 
здоров’я, податкової та митної політики, веде до втрат бюджету та в цілому перешкоджає 
стабільності й економічному розвитку країни. Зазначена стратегія направлена на протидію 
нелегальному бізнесові. Яким чином це реалізується – побачимо. 

 

Займатися тютюном знову вигідно. А поки що маємо втішний для наших 
фермерів факт. Адже всі (й легальні, й нелегальні) виробники потребують реальної 
сировини. І те, що в області кількість тютюнових плантацій зростає, свідчить про новий 
етап розвитку сільськогосподарської галузі. Близько 5 – 6 літ тому почалися дивовижні 
тенденції на сировинному ринку. Заготівельники розпочали переговори з фермерами, 
пропонуючи зайнятися тютюнництвом. Буквально за рік-два зміни в структурі посівних 
стали помітні неозброєним оком. Все частіше на Закарпатті можна побачити поля з 
тютюновими рядами. Чимало їх розташовано на Затисянщині. Одним із власників є й 
фермер Калман Поп. 4 роки тому він разом із сім’єю почав вирощувати «довган», тим 
більше, що добре пам’ятає технологію та весь процес, включно з сушінням, ще з колгоспних 
часів. Він висаджує переважно сорт вірджинія та Полої-5. Усе відбувається в рамках закону, 
а бажаючих придбати врожай є достатньо. Крім фермерів, тютюн вирощують селяни в 
особистих господарствах. Подальша реалізація відбувається через заготівельників, на 
базарах або й через інтернет. Масштаби поки що далекі від тих, що були 30 років тому, але 
галузь таки відроджується. 
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СБУ вилучила партію контрабандних цигарок  
на понад сто тисяч доларів США 

24.01.2018 

Співробітники СБУ спільно з митниками та прикордонниками 
вилучили на Рівненщині велику партію контрабандних тютюнових виробів, 
які незаконно переправляли з однієї з сусідніх країн до ЄС. 

Правоохоронці зупинили на міжнародному пункті пропуску Рівненської митниці 
вантажний автомобіль громадянина однієї з балканських країн. Під час огляду 
транспортного засобу оперативники спецслужби виявили двадцять сім тисяч блоків 
цигарок відомого бренду без марок акцизного збору, які були приховані під офіційно 
задекларованим вантажем. За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість вилученого 
«товару» становить понад сто тисяч американських доларів. Наразі вирішується питання 
щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. 
Тривають невідкладні оперативні дії. 
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АМКУ отказался проверять вынесенное при бывшем главе  
решение по сигаретному монополісту 

27.01.2018 
АМКУ под руководством Юрия Терентьева отказался 

пересматривать решение предыдущего состава комитета под 
руководством Николая Бараша о закрытии производства по делу о 
нарушении ООО “ТК “Мегаполис-Украина” и производителями сигарет 
законодательства о защите экономической конкуренции. Соответствующее решение 
АМКУ было принято 12 декабря 2017 г. 

В декабре 2014г. Антимонопольный комитет Украины  решил закрыть производство 
о нарушении ООО “ТК “Мегаполис-Украина” и ООО “ТК “Мегаполис - Украина”, ПАО “Филип 
Моррис Украина”, ПАО “Джей Ти Интернешнл Компани Украина”, ПИИ “Империал Тобакко 
Юкрейн” и ПАО “АО табачная компания “В.А.Т. - Прилуки”. Речь шла о признании этих 
компаний виновными в сговоре. Однако тогда АМКУ решил не наказывать их крупными 
денежными штрафами, а просто дал рекомендации по устранению нарушений. Через 
полгода в мае 2015 г. новым главой АМКУ был избран Юрий Терентьев, который до этого 
работал в торговой компании “Метро”, которая  в определенной степени зависела от 
поставок сигарет от “Тэдиса”. Тогда АМКУ снова возбудил производство по компании 
“Мегаполис”, которая впоследствии была переименована в “Тэдис Украина”. В рамках 
нового производства было признано, что в 2013-2015 г. через фирму проходило 99% 
сигарет. При этом эти данные были установлены и в расследовании предыдущего созыва 
АМКУ, о чем свидетельствует ссылки в решении АМКУ нового созыва от 16 декабря 2016 г. 
В связи с этим “Тэдис” в 2016 году был оштрафован на 431 млн грн. “Тэдис” из общей суммы 
штрафа в 431 млн грн уплатил 300 млн грн, а по остальной сумме начал судебную борьбу. В 
суде компанию представляет Николай Бараш, под руководством которого комитет в 2014 г. 
вообще отказался применять штрафные санкции к фирме. Сейчас на сайте АМКУ решение 
по “Мегаполису” №608-р от 9 декабря 2014 г. отсутствует вместе со всеми решениями по 
2013-2014 г. В 2016 г. Генеральная прокуратура открыла производство по подозрению в 
том, что Николай Бараш, Юрий Терентьев и еще один госуполномоченный Михаил 
Русинский “осуществляли прикрытие противоправной деятельности указанных субъектов 
хозяйствования” и “сумма наложенных штрафных санкций безосновательно занижена”. Как 
отмечает издание, проверка решения АМКУ 2014 года дала бы следствию больше данных 
об обстоятельствах дела. Однако в декабре 2017 года Комитет большинством голосов 
отказался от этого. Против такого решения проголосовали только уполномоченная Агия 
Загребельская, воздержалась Светлана Панаиотиди.  
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По материалам ukrrudprom.ua 
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СБУ блокувала механізм завдання збитків держбюджету 
на 700 мільйонів гривень 

22.01.2018 
СБУ спільно з прокуратурою АР Крим блокували механізм завдання 

збитків держбюджету імпортерами товарів легкої промисловості на суму 
майже 700 млн.  грн. із застосуванням корупційних схем. 

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактами зловживання 
менеджментом компаній-імпортерів, співробітники спецслужби задокументували 
систематичні факти заниження вартості імпортованих товарів менеджментом деяких 
комерційних структур. Оперативники СБ України встановили, що ці кошти протягом 2016-
2017 років імпортери вносили на депозитні рахунки митниці, відкриті в органах 
казначейства, як фінансову гарантію проведення митних операцій. Потім через фіктивну 
заниженість у десятки разів вартості імпортованої продукції кошти мали протиправно 
повернутися на рахунки фіктивних компаній афільованих з постачальниками. Завдяки 
роботі співробітників СБ України заблоковано процес повернення майже 700 мільйонів 
гривень з рахунків казначейства. У ході обшуків в офісах підприємств-імпортерів та 
підрозділах Державної митної служби оперативники спецслужби виявили документацію, 
яка доводить проведення фінансової оборудки. Під час досудового слідства правоохоронці 
також отримали інформацію про свідому видачу окремими суддями рішень щодо 
скасування висновків митниць про коригування митної вартості товарів. Кошти 
планувалось списати на користь підприємств-імпортерів, а не зарахувати згідно із 
законодавством до державного бюджету України. Триває слідство у рамках кримінальних 
проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 375 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
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Украинские швеи работают на Европу 

за копейки 

20.01.2018 
В Украине более 200 тыс. человек работают на крупнейшие мировые 

бренды одежды и обуви. При этом за свой тяжелый труд получают сущие 
гроши - меньше 100 евро в месяц.  

Об этом сказано в докладе крупнейшего мирового сообщества профсоюзов швейной 
промышленности в мире Clean Clothes Campaign, пишет газета "Сегодня". Эксперты 
сообщества в 2017 году изучили рынок Украины, Венгрии и Сербии. На протяжении 
нескольких месяцев специалисты опросили 35 сотрудников четырех крупных украинских 
фабрик, где делают одежду и обувь. Кроме того, они изучили внутренний рынок труда 
легкой промышленности и структуру экспорта. "Всего в Украине официально и нелегально 
одежду шьют больше 220 тыс. человек на 6000 предприятий. Около 80% всех работников - 
женщины. Больше всего украинские предприятия экспортируют одежды в Германию (37% 
от всего экспорта одежды и обуви), Венгрию (7%) и Польшу (7%). С обувью другая 
ситуация - здесь среди лидеров - Румыния (32%), Польша (19%) и Италия (14%)", - 
говорится в докладе. В Clean Clothes Campaign также добавляют, что среди постоянных 
потребителей украинской продукции - знаменитые мировые бренды. Среди главных 
проблем - оплата труда. "Европейские компании часто пользуются трудом дешевых, но 
опытных и квалифицированных рабочих. Очень часто ежемесячная заработная плата таких 
специалистов сопоставима с размером минимальной месячной зарплаты, которая, 
например, в Украине составляет чуть больше 89 евро (3115 грн.). Если же брать все 
сверхурочные и премии, то сумма составляет 96 евро (3360 грн.). Но по нашим подсчетам, 
зарплата, которой будет достаточно, чтобы семья могла оплатить основные нужды, должна 
быть в четыре или пять раз выше. Например, для Украины эта сумма должна составлять 
около 438 евро (15 330 грн.) в месяц. Поэтому для мировых модных брендов страны 
Восточной и Юго-Восточной Европы - рай с низкой зарплатой", - говорят в компании. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
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Ukrainian Fashion Week в Киеве: более 50 дизайнеров  

покажут коллекции 
22.01.2018 

На традиционной неделе моды Ukrainian Fashion Week (UFW ) 2018/19, 
которая пройдет в Киеве с 3 по 8 февраля, пройдут показы коллекций 55 
дизайнеров. Об этом сообщает пресс-служба Ukrainian Fashion Week. 

"С 3 по 8 февраля в Киеве состоятся показы коллекций FW18-19. 55 дизайнеров, 51 
шоу, 7 презентаций, 7 специальных проектов, 2 лекционные платформы – 5 дней, 
иллюстрирующих сверхмощную силу украинской моды", - говорится в сообщении. Так, 
UFW представит новый формат шоурума. На площади 180 квадратных метров разместятся 
14 брендов одежды, обуви и аксессуаров: Alxndr Len/Rybalko, Circul, Feenches, Grie, 
Honcharenko, Iraro, Lona Prist, Marsala, The Monochrome, Marsala, Nit.ka. Sneshana Nekh, Uk 
Design, White Dog. Кроме традиционных показов модных коллекций, в текущем сезоне, в 
рамках партнерства Ukrainian Fashion Week с логистической компанией DHL и 
Министерством экономического развития и торговли Украины, во время Недели моды 
состоится "круглый стол", на котором будут рассмотрены актуальные вопросы импорта и 
экспорта, а именно – преодоление барьеров в работе дизайнеров. Помимо этого, 
запланирована также практическая платформа "MASTERING SALE – Как овладеть 
продажами". Также отмечается, что рамках Недели моды компания Epson и Ukrainian 
Fashion Week уже второй раз проведут в Украине конкурс Epson Digital Fashion. Он проходит 
по международному формату и ориентирован на fashion-дизайнеров, которые стремятся 
создавать собственные авторские принты. Во время презентации будет представлена 
коллекция победительницы предыдущего конкурса Катерины Кравчук (KRYHITQA). На 
базе учрежденной в 2017 году Ukrainian Fashion Week совместно с общественной 
инициативой Kyiv Smart City платформы Fashion Tech Ukraine, посвященной 
инновационным технологиям в мире моды, будут работать демозоны, представляющие 
новые технологические возможности для fashion-индустрии. В рамках Недели моды также 
будет работать бесплатная лекционная программа, спикеры которой расскажут о 
материалах, технологиях производства, современных методах и платформах продаж, 
изучении спроса и его анализе. 

 

Читать полностью >>>  
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Компанія «Лінен оф Десна» відправляє на експорт основну 
частину конопляного і льоноволокна 

15.01.2018 
Основна частина виробленого ТОВ «Лінен оф Десна» льоноволокна і 

конопляного волокна реалізується до країн Європи й Азії для потреб 
прядильних і текстильних підприємств.  

Решта переробляється на власній шпагатній фабриці на льонопеньковий шпагат і 
мотузку. Про це в інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer розповів генеральний директор 
ТОВ «Лінен оф Десна» Сергій Гайдук. Він зауважив, що волокно, яке виробляє підприємство, 
має незначний попит на внутрішньому ринку, оскільки власного виробництва текстилю в 
Україні вкрай мало, а те, що є, не орієнтовано на конопле- й льоносировину. Сергій Гайдук 
зазначив, що основою стратегії компанії була і є підтримка повного циклу переробки 
луб’яних культур до отримання готової продукції. «Для цього ми постійно модернізуємо 
власне виробництво, запозичуємо досвід європейських виробників, співпрацюємо з 
науковцями, які постійно пропонують нові підходи в реалізації окреслених планів», – додав 
він.  На виробництві також впроваджують лінії з поглибленої переробки луб’яних культур. 
«Сюди можна віднести власне виробництво паливних брикетів, реалізація яких успішно 
проводиться в рамках державної програми з енергонезалежності країни, – розповів Сергій 
Гайдук. – Хотілося б, звичайно, виробляти більше готової продукції на кшталт утеплювачів 
із волокна й інших будівельних матеріалів, але не все відразу». ТОВ «Лінен оф Десна» 
(Глухів Сумської обл.) має виробничі потужності з лляної та конопляної ліній. Річний обсяг 
виробництва льоноволокна перевищує 1 тис. тонн, конопляного волокна – від 500 тонн. 

 

Читати повністю >>> 
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Институт лубяных культур начал эксперимент  
по переработке льна и конопли 

23.01.2018 
Научные сотрудники Института лубяных культур разработали 

экспериментальную линию переработки лубяных культур, сообщают 
аграрные издания. Об этом сообщает портал zerno-ua.com 

Линия пригодна и для переработки льняного стеблевого материала 
(неупорядоченная масса в рулонах или тюках), а также сырья конопли полученного по 
технологии с использованием с/х машин общего назначения. Льняное волокно после 
переработки однотипное, с низким содержанием кострицы, имеет широкий потенциал 
применения: например, одежда или изделия с высокими гигиеническими свойствами (из 
волокна делают котонин, который используется в смесях с синтетическими волокнами, 
хлопком, шелком или шерстью), изоляционные, строительные, композиционные 
материалы, бумага, и.т.д. По данным из открытых источников, в настоящее время в 
Украине работают четыре коноплеперерабатывающих предприятия (первичная 
обработка). Как заявил генеральный директор ООО «Линен офф Десна» Сергей Гайдук, 
сейчас ощущается потребность в сырье. Руководитель объявил о поиске 
сельхозпроизводителей лубяных культур, и указал, что это будет интересно для них как с 
точки зрения севооборота, так и с точки зрения сбыта: Гайдук пообещал гарантию покупки 
урожая. Правда, логистически производители должны находиться не очень далеко. В 
последнее десятилетие мировой рынок ненаркотической конопли с нулевой точки 
стартовал до сотен миллиардов долларов: из этой культуры изготавливают 50 тысяч видов 
различной продукции, на нее есть спрос в Европе и Америке, что заставило украинских 
производителей обратить внимание на данный сегмент. В нашей стране отрасль стала 
понемногу «просыпаться» в 2012 году. Причем аграриям приходилось тратить средства на 
охрану посевов из-за того, что не было законодательной базы для непсихотропной 
конопли. Со временем требование охранять поля было упразднено, хотя обязательное 
наличие лицензии на посев и выращивание также оказалось фактором, не способствующим 
развитию отрасли. Конопля активно используется в текстильном производстве, 
косметологии, продуктах питания, фармакологии и для изготовления целлюлозы. Самым 
дорогим сырьем считаются соцветия и листья (рентабельность оценивается в 50-70%). 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "ТК-Фурнитура" открыла производство ниток  

для швейников в Борисполе 

17.01.2018 
Компания "ТК-Фурнитура" в 2018 г. планирует выйти на производство 

150 тыс. условных катушек нити на открытой фабрике, сообщил 
соучредитель и директор "ТК-Фурнитура" Валерий Рыбас. 

"Идея о собственном производстве родилась не менее 10 лет назад. Закон борьбы за 
рынок диктует, что торговец всегда будет искать самую низкую цену на рынке, и если не 
найдет, будет вкладывать в собственную марку. Поэтому "ТК-Фурнитура", соревнуясь за 
рынок Украины в сегменте швейной нитки и фурнитуры уже более 18 лет, пошла на запуск 
собственного производства в Украине", - сообщил сообщил соучредитель и директор "ТК-
Фурнитура" Валерий Рыбас. По его словам, были предложения от турецких производителей 
создать совместное предприятие, однако намерения так и не осуществились. "И в 2017 
году, фактически за девять месяцев был подготовлен проект фабрики, закуплено и 
завезено оборудование и сырье, подобрана площадка в Борисполе и набран персонал, а в 
декабре прошлого года состоялась первая покраска цветной нити, которая вышла на рынок 
под брендом "Барва", - отметил В.Рыбас. Он не разглашает сумму вложенных в проект 
инвестиций, отмечая, что это исключительно украинский капитал. По его словам, открытое 
производство в настоящее время единственное в Украине. Получаемая пряжа сначала 
красится, сушится, затем наматывается на бобины, после чего пропитывается силиконом и 
проходит положенную финишную обработку. Рыбас отметил, что основное преимущество, 
которое предоставляет собственное производство швейных нитей - это скорость 
выполнения заявок на цветную нить и широкий ассортиментный ряд по этикеточным 
номерам. Уже на первом этапе продукция фабрики может производить аналоги ниток 
армированной 45 ЛЛ (выпускается в России - ИФ) и штапельной 40/2 (производит Китай - 
ИФ). "На сегодня нить красится только в базовых цветах более 200, и главная задача 
сегодня – научиться делать цвет, поэтому мы просим наших покупателей быть лояльными 
к нашей продукции на начальном этапе", - говорит В.Рыбас. Он сообщил, что пряжа для 
нитки закупается у корейской компании RIO, которая использует высококачественную 
безузловую технологию с высокими техническими параметрами. В ближайшее время нить 
"Барва" будет протестирована в независимых лабораториях на соответствие технических 
показателей и экологическую безопасность (гигиеническое заключение). По словам 
В.Рыбаса, запущенная в настоящее время линия является первой очередью фабрики, и в 
зависимости от первых результатов продаж будет принято решение о расширении 
производства. На предприятии на сегодня работает 12 человек. "Мы также планируем 
экспорт в соседние страны - Болгарию, Беларусь. Молдову, Румынию", - отметил он. В.Рыбас 
отметил, что на сегодня на украинском рынке швейных нитей основными игроками 

являются производители из Китая, России, Турции, Польши. Одной из основных проблем 
является "серый импорт". "Согласно госстатистике, в 2016 году в Украину импортировано 
только из Китая около 250 контейнеров нитки приблизительно на $7,5 млн, но есть еще 
поставки из РФ, Турции, Польши и - "серый" неучтенный импорт, поэтому эту сумму, как 
минимум, можно удвоить", - отмечает В.Рыбас. По его словам, также в числе проблемных 
вопросов – неравные условия ведения бизнеса в Украине для отечественных 
производителей. "Например, штапельная пряжа, которая является основным сырьем для 
производства нити, при импорте облагается пошлиной в 4%, а нить из этой пряжи 
импортируется по нулевой ставке", - подчеркивает директор компании. При этом он 
напомнил, что в июне 2017 года на совещании в Чернигове премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман обещал решить вопрос "обнуления" ставки на импортируемую пряжу. 
"ТК-Фурнитура" работает на рынке Украины с 1999 года, поставляя в Украину 15 тыс. 
наименований продукции и являясь торговым, официальным и эксклюзивным 
представителем более 15 брендов мирового уровня. Компания сотрудничает более чем с 2 
тыс. оптовых покупателей швейной фурнитуры – большими фабриками, цехами, ателье. 
Ведущий украинский оператор по продажам тканей "Текстиль-Контакт" основан в 1995 
году и сегодня представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: 
оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также 
пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования). Ассортиментный ряд 
компании насчитывает около 30 тыс. наименований из 27 стран мира, розница 
представлена гипермаркетами тканей "Каштан", а также интернет-магазином tk.ua. Дилеры 
компании работают в Запорожье, Кропивницком, Луцке, Львове, Мариуполе, Николаеве, 
Тернополе, Хмельницком, Чернигове, Черновцах, Виннице, Сумах. Компания также имеет 
семь филиалов по Украине. По данным группы, ее оборот в 2017 году составил около 800 
млн грн, численность работников составляет 950 человек. Учредителем и собственником 
компании является Александр Соколовский. 

 

Читать полностью >>>  
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ФГИУ продал 45% акций ЧАО "Укрхудожпром"  

за 3 млн грн 

17.01.2018 
На аукционе Украинской межбанковской валютной бирже ФГИУ 

успешно продал пакет акций ОАО "Укрхудожпром" размером 45,827% 
уставного капитала. Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий 
Трубаров на странице в Facebook. 

Так, общая стоимость реализуемых акций составляет 3,015 млн грн. Приобрело 
пакет акций физическое лицо. Остальная часть акций была выкуплена ранее работниками 
предприятия. Отметим, ОАО «Укрхудожпром» является производственным объединением, 
в которое входит 25 дочерних предприятий, специализирующихся на изготовлении 
швейных, текстильных, металлических и ковровых изделий, кожгалантереи, резьбе по 
дереву, подлаковой росписи и пр. Объединение владеет земельными участками общей 
площадью 46 га, расположенными в различных регионах Украины, 14,5 га из которых 
занимают непосредственно производственные помещения компаний.  

 

Читать полностью >>>  
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Ровенский льнокомбинат открывает 
магазин в Варшаве 

17.01.2018 
Ровенский льнокомбинат планирует открыть магазин Goldi в 

Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании UTG со 
ссылкой на собственницу ТМ Goldi Галину Червонюк. 

"Мы начали этап адаптации еще одного магазина Goldi в Варшаве, в торговом центре 
"Воля Парк". В 2018 году планируем продолжить свое развитие на европейском рынке. В 
частности, нам интересны популярные ТРЦ Польши. Мы готовы открывать новые 
магазины в Европе, тем самым демонстрируя способность Goldi достойно представлять 
себя и украинское государство на рынке одежды, конкурируя с известными мировыми 
брендами", - отметила Галина Червонюк. Она также напомнила, что первый магазин в 
Польше площадью 380 кв. м компания открыла в прошлом году во вроцлавском ТРЦ 
Wroclavia. "Начало работы в Польше стало долгожданным новым витком нашего развития. 
Прежде всего - это хорошая возможность наладить экспорт своей продукции в ЕС. 
Безусловно, подготовка к такому шагу велась на протяжении нескольких лет, поскольку 
Польша - это не только другая страна и совершенно новый рынок, подходы в ритейле, это и 
новые возможности, в конце концов. На самом деле, украинскому производителю трудно 
пробиться на европейский рынок и невероятно трудно конкурировать с известными 
международными брендами. Но, я думаю, даже уверена, что мы готовы и заслуживаем 
этого", - подчеркнула Червонюк. В начале 2017 г. в компании заявляли о намерении 
открыть более 10 магазинов по Украине.  Отметим, что в Украине сеть магазинов Goldi по 
состоянию на январь 2018 г. насчитывает 24 торговые точки в 17 городах: Киеве, Ровном, 
Львове, Луцке, Хмельницком, Житомире, Полтаве, Одессе, Виннице, Тернополе, Черкассах, 
Ивано-Франковске, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Чернигове и Днепре. В магазинах 
представлен широкий ассортимент мужской и женской одежды как спортивного, так и 
классического стиля, которая производится на мощностях Ровенского льнокомбината.  

 

Читать полностью >>>  
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Зник власник і керівник найбільшої в Україні 
хутряної фабрики 

19.01.2018 
В Івано-Франківську з 13 січня зник безвісти Іван Михайлович 

Артемович, голова правління компанії "Хутрофірма Тисмениця", яке є 
найбільшим хутряним підприємством України.  

"57-річний житель Івано-Франківська Іван Артемович вранці 13 січня вийшов з 
дому, і досі місце перебування його невідоме", - йдеться в повідомленні bigmir.net із 
посиланням на прес-службу місцевої поліції.. Також поліція призводить прикмети 
розшукуваного: зріст 170-175 см, повної статури, волосся середньої довжини з сивиною. 
Був одягнений в спортивні штани чорного кольору, спортивну куртку синього кольору, 
кросівки синього кольору. При собі мав борсетку чорного кольору, мобільний телефон 
iPhone 6, паспорт громадянина України. Видання Zaxid.net уточнює, що керівник компанії 
зник через два дні після того, як суд почав розгляд провадження про банкрутство його 
компанії. За даними аналітичної системи YouControl, Іван Артемович є керівником і 
кінцевим бенефіціаром ВАТ "Хутрофірма Тисмениця", яке за станом на 11 січня 2018 року 
перебувало в процесі оголошення банкрутства. Крім того, компанія має майже 600 тис. грн 
податкового боргу. 
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На Житомирщині правоохоронці викрили 
підпільний цех з обробки бурштину 

18.01.2018 
На Житомирщині поліція викрила підпільний цех з обробки бурштину 

під час досудового розслідування справи людей, які займались незаконним 
видобутком цінного каміння.  

Про це повідомила  прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган на своїй 
сторінці у Facebook. Як зазначається, правоохоронці провели санкціонований обшук в 
одному з гаражів на околиці Житомира, у якому виявили обладнаний підпільний цех. 
Силовики знайшли та вилучили понад 100 кг бурштину та виготовлені та готові до 
продажу вироби з нього, а також обладнання для обробки каміння. Наразі, місцеві органи 
Нацполіції продовжують досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 
240 КК України. Нагадаємо, на Волині 200 гектарів землі з покладами бурштину опинились 
в руках однієї фірми після реалізації сумнівної схеми. Спочатку селяни написали заяви на 
виділення ділянок у бур'янах серед лісу. А потім їх масово скупила одна фірма. Утім, деякі 
селяни - як з'ясувалося - навіть не знали, що їм виділяли землю, а надто, що вже встигли її 
комусь продати по 400 гривень за два гектари. Керівник, за якого виділяли землі в 
Держгеокадастрі, вже не працює, а його наступник ситуацію не коментує, бо посилається на 
нестачу часу. Речник управління кадастру у Волинській області Сергій Дмитрук пояснив, що 
"законних підстав громадянам не надати дозволу на проекту землеусторою не було", а всі 
подальші події вже не в компетенції земельного органу. Новий же власник прийшов 
реєструватися в Держреєстрі до луцького нотаріуса Тетяни Ариванюк – і та, як державний 
реєстратор це зробила, бо були всі необхідні документи. "Яким чином відбулося 
переоформлення з громадян на юридичну особу, я вам не скажу, тому що я цих справ на 
оформляла. Потім, як юридична особа вже зареєструвала за собою право власності, то вони 
прийшли зареєструватися в державному реєстрі", - пояснила вона.  
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В Україні виставили на продаж єдиний  
порцеляновий завод 

18.01.2018 
Держпідприємство Система електронних торгів арештованим майном 

(СЕТАМ) виставило на продаж Дружківський порцеляновий завод, 
розташований у Донецькій області. 

Підприємство майже унікальне для країни, оскільки є єдиним на її території, що 
виробляє порцеляну. Зазначається, що на продаж виставлено комплекс заводу з 
виробництва порцелянового посуду у Дружківці, усе його обладнання, а також товари, що 
наразі перебувають в обігу.  Аукціон заплановано на 22 січня. Стартова ціна складає - 151,1 
млн грн, а мінімальний крок встановлено у розмірі - 1,5 млн.  

 

Читати повністю >>> 
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Объемы строительства в Украине 
выросли почти на 21% 

24.01.2018 
В 2017 г. украинские строительные предприятия увеличили объемы 

работ по сравнению с 2016 г. на 20,9% - до 101,1 млрд грн. Об этом сообщает 
Государственная служба статистики. 

В частности, объемы работ по строительству зданий за год выросли на 16,1% - до 
50,444 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий - на 11,7%, до 22,773 млрд 
грн, по строительству нежилых зданий - на 20,2%, до 27,670 млрд грн. Работы по 
строительству инженерных сооружений увеличились на 26,3% - до 50,630 млрд грн. В 
Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению в 2017 году составили 73,2% от общего объема, в то время как работы по 
капитальному и текущему ремонту - 17,1% и 9,7% соответственно. Строительные 
предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 30,1% - до 24,825 млрд 
грн, выполнив 24,6% от общего объема работ в стране. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Дикергофф Цемент" провело кадровые изменения,  
изменило тип общества с публичного на частное 

18.01.2018 
ПАО "Дикергофф Цемент Украина" уволило пять членов 

наблюдательного совета, переизбрав трех из них на новый срок, а также 
изменило тип акционерного общества на ЧАО. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такие решения приняло внеочередное 
общее собрание акционеров компании 16 января 2018 г. Акционеры уволили с должности 
членов набсовета Каша Ричарда и Маркуса Лаппе, а Дирка Беезе, Плака Отто и Паоло Зелано 
переизбрали на новый срок. Данные об изменении типа общества внесены в Единый 
госреестр юрлиц и физлиц-предпринимателей 18 января. Кром е того, как сообщается, 
"Дикергофф Цемент" прекратило полномочия трех членов ревизионной комиссии. 
"Дикергофф Цемент Украина" является одним с крупнейших цементных заводов в Украине. 
Компания принадлежит немецкой Dyckerhoff GmbH, которая является членом группы Buzzi 
Unicem. "Дикергофф Цемент Украина" владеет производственными мощностями в Киеве, 
Николаеве и Одессе. Согласно финансовой отчетности компании, ее чистый доход в 2016 
году вырос на 35% по сравнению с 2015 годом – до 2 млн грн, чистый убыток сократился 
вдвое - до 302,6 тыс. грн. Уставный капитал предприятия составляет 7,9 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Игорь Кушнир: на рынке нет оснований для надувания  

«мыльного пузыря» 
22.01.2018 

Глава правления - президент «Киевгорстроя» ответил на вопросы 
издания «Бизнес» относительно угроз на рынке недвижимости и 
поддержания спроса, передает пресс-центр Компании «Киевгорстрой». 

 

Стоит ли ожидать роста рынка и какими будут темпы по сравнению с 2017г? 
Особо активного роста рынка надежной недвижимости ожидать не стоит, темпы 

останутся на стабильном уровне. Строить слишком быстро нет необходимости, 
предложение формирует спрос. Вероятно, пойдет тенденция к исчезновению с рынка 
небольших компаний-застройщиков: кто-то просто не удержится в существующих 
условиях, другие будут пытаться продать остатки и уйти. Надежные застройщики будут и в 
дальнейшем удерживать как позиции, так и темпы работ. Столица нуждается в новых 
квадратных метрах — на одного жителя приходится всего 22 кв. м жилья. В это же время, в 
ведущих странах Европы такой показатель выше минимум в 2 раза. Поэтому в 
востребованности жилья сомнений нет. 

 

Как будет меняться динамика цен? Стоит ли ожидать подорожания? 
Цены на квадратный метр больше будут зависеть от курса доллара. Уже не один раз 

говорил, но повторюсь: 60% стоимости квадратного метра формируют материалы, 
закупаемые именно в валюте. В результате, застройщик получает накладную от 
поставщиков уже с другими суммами, соответственно, должен поднимать цену квадратного 
метра для конечного потребителя.  

 

Каким будет потребительский спрос в 2018 году и чем он будет поддержан? 
Думаю, у надежных застройщиков проблем со спросом не будет. Поддержан он, в 

первую очередь, необходимостью человека иметь собственное жилье и жить в нормальных 
условиях. Конечно, нельзя исключать также фактор программ лояльности, скидок и 
маркетинговых предложений от компаний. Но это работает только в том случае, когда у 
человека есть потребность в квадратных метрах и возможность их приобрести. Что 
показательно: у большинства киевлян есть и то, и другое. Проблема в том, что большое 
количество тех, кто сегодня имеет возможность приобрести квартиру, начали откладывать 
средства еще с 90х, когда ни деклараций, ни любого другого регулятора доходов по факту 
не было. А сегодня любой банк у человека спросит о происхождении этих денег. Вот и 
получается, что активы, которые могли бы работать на экономику, пылятся под матрасами.  

 

Есть ли угроза «надувания пузыря» на рынке жилой недвижимости Киева?  
В Киеве нет. И оснований для этого нет. Если эксперты наперебой «надувают 

мыльные пузыри», то это кому-то нужно. У нормальных крупных застройщиков спрос на 
недвижимость стабильный. На примере «Киевгорстроя» могу сказать, что только на этот 
год мы запланировали начать строительство 7 новых объектов. Поверьте, застройщик с 62-
летним опытом не делал бы таких шагов, если бы понимал, что потом не сможет это все 
реализовать. 

 

Какие риски и угрозы сегодня стоят перед застройщиками? 
Первое: определенные слои общества подвержены нестабильным настроениям и 

легко поддаются протестным призывам. В результате застройщик получает кучу молодых 
парней под забором абсолютно законного строительства. Пока общество будет верить в 
подлинность таких митингов, ситуация не изменится. Обратите внимание, в Киеве на такие 
мероприятия приходят одни и те же люди. Может ли человек, имеющий официальную 
работу, ежедневно ходить под заборы стройплощадок? Сразу становится понятно, кто с 
чего живет. Второе: налогообложение. В строительстве эта тема вообще очень болезненна. 
Но дело еще и в том, что существующие сегодня условия отпугивают потенциальных 
зарубежных инвесторов. Их средства могли бы работать на экономику Украины, тога как 
государство продолжает выжимать последнее из своих. Третье: государство должно 
создавать условия для роста экономики. Мы имеем крепкий потенциал и большие 
возможности, но не используем ни то, ни другое. Строительная отрасль во всем мире 
является движущей силой для экономического скачка. Думаю, это нужно использовать. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: В этом году Киевгорстрой будет 
реализовывать недвижимость в 31 объекте >>> 

По материалам пресс-центра Компании «Киевгорстрой» 

 
Олег Майборода о развитии  

промышленных зон 

26.01.2018 
В Киеве дефицит земли под застройку. Решить проблему можно за 

счет промышленных зон. Об этом на ЛіГА.net пишет генеральный директор 
компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода:   

Для того чтобы понять, как Киев будет развиваться в ближайшие годы, следует для 
начала уяснить две простые вещи. О первой уже давно говорят и участники строительного 
рынка, и представители власти, но пока караван идет, этот факт все время остается где-то 
на границе поля зрения. А дело вот в чем: столица почти исчерпала доступный для 
застройки земельный ресурс. Свободных участков становится все меньше, и не за горами 
ситуация, когда уплотняться дальше без ущерба для свободных от застройки зон уже не 
получится. Второй факт, наверное, многих разочарует, но против правды не попрешь. А 
состоит он вот в чем: новое жилье в Киеве очень востребованно. И вся сомнительно 
аргументированная истерия вокруг мнимого перенасыщения и ожидаемого обвала рынка 
(который, к слову, вряд ли приведет к обвалу цен - вот ведь незадача) - это не более чем 
нагнетание ситуации. Аргументы следующие. Во-первых, это соотношение площади жилья 
на одного жителя города из 2,8 млн, официально зарегистрированных еще в 2013 году. 
Даже с учетом этих явно устаревших данных на одного киевлянина приходится только 20 
кв м жилья. В то время как в крупных городах Европы и США эта цифра как минимум вдвое, 
а кое-где и вчетверо больше. Во-вторых, новые дома, которые строятся в Киеве и в которых 
разного рода эксперты каким-то образом обнаруживают десятки тысяч нераспроданных 
квартир, пользуются стабильным спросом. Мы это видим по своим показателям продаж. И 
нам слабо верится, что у других какие-то объекты стоят нераспроданными, но они со 
странным упорством продолжают строить новые. Деньги на строительство, видимо, 
получая из воздуха. 

 

Ложный путь. Конечно, не все из тех, кто нуждается в новом жилье в Киеве, могут 
позволить себе его здесь и сейчас. Но это не значит, что они не смогут приобрести его через 
год, пять лет или десять. Так или иначе, вывод здесь может быть только один: новые 
площади в столице будут строиться и будут находить своего покупателя. Но вот где 
строить это самое новое жилье? Теоретически у застройщиков есть три пути. Первый - 
обратить свое внимание на замороженные объекты, которых по городу насчитывается 
около двух сотен. Впрочем, заканчивать чужие недострои участники рынка берутся крайне 
неохотно. Мы в Укрбуде за последние пять лет достроили четыре таких проекта, и 
прекрасно понимаем сомнения коллег. Хотя бы из-за того огромного количества 
финансовых, юридических и технических трудностей, с которыми сопряжено доведение до 
ума чужого детища и обеспечение жильем тех инвесторов, которые уже успели отдать свои 
деньги предыдущему застройщику. Кроме того, некоторые объекты достроить просто не 
получится: какие-то начинали строиться самовольно, какие-то из-за устаревания 
конструкций или несоответствия строительным нормам будет проще снести и начать 
заново. Второй вариант - взяться за реновацию и обновление жилого фонда, который уже 
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исчерпал свой срок эксплуатации. Ведь эта ситуация тоже подбирается к критической 
отметке - в Украине две трети всех зданий служат более полувека. Казалось бы, почему не 
решить одну проблему за счет другой? Мы ведь постоянно слышим такие предложения от 
тех же депутатов Киевсовета, разве нет? На деле же реализовать этот замысел очень 
непросто. Не буду вдаваться в подробности, но если коротко - центральные и местные 
власти пока не создали условий и механизмов для эффективного обновления жилого 
фонда. Куда и на каких условиях отселять людей? Как быть с теми, кто против реновации? 
Перестраивать по одному дому или сносить целыми кварталами? Компенсировать ли 
затраты на строительство повышением этажности? А что тогда делать с возросшей 
нагрузкой на социальную и коммунальную инфраструктуру? Пока четких ответов на эти 
вопросы нет. Хотя найти их городу рано или поздно все-таки придется. 

 

Ржавый пояс столицы. И вот подходим к третьему возможному пути: 
промышленные зоны. Их в Киеве немало, они занимают около 10% всей территории 
города. Для жилого строительства пригодна только четверть участков - по оценкам 
столичных чиновников, это примерно 1800 га. Тем не менее это все равно колоссальные 
объемы. Что представляют собой эти территории в настоящее время? Большинство 
предприятий закрыты или работают частично. Их территории либо заброшены, либо 
используются в лучшем случае для складирования хлама. При этом большая часть промзон 
находится во владении частных собственников. И с ними застройщики могут работать на 
привычных для рынка условиях: отдавая часть построенной жилплощади или прибыли. В 
то же время работа на территории промзон дает девелоперам больше свободы, так как речь 
в этом случае чаще идет не о точечной, а о квартальной застройке. В таких условиях можно 
говорить не просто о строительстве домов, а о создании совершенно новой жизненной 
среды - с современными градостроительными и архитектурными решениями. Сегодня в 
Киеве уже есть несколько примеров создания новых кварталов на месте промзон, и со 
временем их количество будет расти. Освоение промышленных территорий дает 
застройщикам ряд преимуществ, иногда не самых очевидных. Как минимум это наличие 
необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, причем довольно мощной, так 
как рассчитана она на удовлетворение немалых производственных нужд. Второе - земля 
под промышленными зданиями уже готова к серьезным нагрузкам, что несколько 
упрощает котлованные работы. В столичных реалиях немаловажен еще один момент - 
освоение промзон не несет никаких неудобств для населения, а значит, не будет 
сопровождаться уже привычными всем протестами. Само собой, могут найтись искатели 
легкого пиара и городские сумасшедшие, которые начнут кричать об "убийстве" некогда 
мощного предприятия. Но давайте говорить прямо: если промзона годами мертва, и даже 
ее собственник не видит предпосылок к ее воскрешению (иначе он просто не будет 
соглашаться на строительство), то и сожалеть о том, чего не случится, незачем. Тем более 
что индустриальные зоны - это не всегда заводские цеха, но и, например, ряды складских 
сооружений. Естественно, есть и минусы. Главный из них - это необходимость создания 
дополнительной социальной инфраструктуры - школ, больниц, детсадов. И если 
собственное образовательное учреждение застройщик вполне может построить сам, то ту 
же проблему с медицинским обеспечением предстоит решить уже муниципальным 
властям. Подытоживая, стоит отметить, что тот путь, на который Киев только становится, 
многие столицы Старого света, такие как Лондон, прошли еще в конце прошлого века. 
Тогда они точно так же давали вторую жизнь расположенным в черте города 
индустриальным зонам, превращая их в комфортное жилое и общественное пространство. 
Так что решение не ново: это нормальный путь эволюции любого европейского города, 
который продолжает расти и развиваться. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Итоги 2017-го и прогнозы на 2018 г. 
от главы корпорации «Укрбуд» >>> 

По материалам пресс-центра Компании «УКРБУД» 
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ГПУ закінчила розслідування справи щодо незаконної  
передачі земель у Пущі-Водиці 

25.01.2018 
ГПУ завершила рослідування кримінального провадження щодо 

захоплення високопосадовцем часів президентства Віктора Януковича 
рекреаційних земель та будівництва на території Пущі-Водиці під Києвом.  

“Встановлено, що директор комплексу відпочинку „Пуща-Водиця“ Державного 
управління справами, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою 
групою осіб, шляхом самовільного захоплення земельної ділянки та самовільного 
будівництва житлового будинку на ній, завдав шкоду державі в розмірі понад 1,2 млн грн; 
видав завідомо неправдиві офіційні документи; також виконував роль пособника в діях, 
спрямованих на приховування незаконного походження нерухомого майна, набуття, 
володіння таким майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного 
протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою 
змовою групою осіб”, - повідомляє прес-служба Гепрокуратури. Під час досудового 
розслідування особі обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, накладено 
арешт на майно останнього, зокрема, арештовано квартиру в Києві. На час досудового 
розслідування за клопотанням сторони обвинувачення службову особу відсторонено від 
посади. 23 січня 2018 року обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 
затверджено прокурором та направлено до Оболонського районного суду Києва. Як 
повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру 
колишньому першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну та директору ДП 
"Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" у вчиненні низки злочинів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Ирпенский мэр Карплюк стал фигурантом  
нового земельного скандала 

26.01.2018 
Ирпенский мэр Карплюк стал фигурантом нового земельного 

скандала, под топор едва не ушло 15 гектаров леса в Приирпенье. Об 
этом сообщает служба новостей портала capital.ua 

Киевским окружным административным судом 24.01.2018 года принято решение о 
возвращении в государственную собственность 15 гектаров леса, незаконно выделенных 
по представлению Ирпенского городского головы под многоэтажную застройку в г. Ирпень. 
Рыночная стоимость такого земельного участка составляет около 7,5 миллионов долларов 
США. Напомним, что Ирпенский городской голова Владимир Карплюк стал известным в 
2015 году после того, как задекларировал 67 квартир. По его каденции в г. Ирпень началась 
стремительная застройка, в результате чего население увеличилось с 43 до 85 000 человек, 
при этом в городе не построено ни одной школы и нет собственной больницы. 25.01.2018 
года Ирпенский городской глава Владимир Карплюк на своей фейсбук странице 
обнародовал обращение к обществу, где обвинил областную прокуратуру и лично 
прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова в попытке отобрать участок в города и 
преследовании и нападении на местное самоуправление.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 ЖИТЛОВА 

 
Вартість квадратного метра за програмою «Доступне житло» – 

нижча за ринкову 

16.01.2018 
Регіональні управління Держмолодьжитла з 28 листопада 2017 р. 

приймають документи від громадян, які бажають взяти участь у зазначеній 
програмі. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Перелік відібраних для участі в програмі об’єктів житлового будівництва 
затверджено на засіданнях Міжвідомчої комісії Мінрегіону 6 і 22 листопада 2017 року. 
Рішення комісії затверджені наказами Мінрегіону «Про затвердження Переліку об’єктів 
житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких 
можуть спрямовуватися бюджетні кошти» №№ 297 і 312. Враховуючи, що вартість житла 
визначається забудовником, Держмолодьжитло з перших днів роботи програми звернулося 
до забудовників з вимогою не допускати зловживань у формуванні вартості житла, яке 
пропонується учасникам програми, залишаючи її на рівні з тією ціною, яка є у вільному 
продажу. З метою захисту законних інтересів громадян – учасників програми доступного 
житла голова правління Фонду Сергій Комнатний дав письмове доручення директорам 
регіональних управлінь/Іпотечного центру Держмолодьжитла «Щодо питань формування 
пропозиції об’єктів за програмою Доступного житла». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Уповноважений Президента України з прав дитини провів нараду  
з питань забезпечення житлом дітей-сиріт 

17.01.2018 
У державному бюджеті на 2018 рік на забезпечення житлом дітей-

сиріт виділено 500 млн. грн. Про це повідомила заступник Міністра 
соціальної політики Олександра Чуркіна, передає president.gov.ua 

«Це вже другий рік поспіль держава виділяє цільову субвенцію для придбання житла 
для дітей-сиріт. У минулому році за кошти державного бюджету було придбано 481 
соціальне житло (квартира/будинок), де проживатиме 576 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. У 2018 році ми будемо купувати і передавати житло 
для осіб з числа дітей-сиріт у власність» - зазначила Олександра Чуркіна на тематичній 
нараді за участі Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби та 
представників регіонів, на якій обговорили алгоритм забезпечення житлом дітей-сиріт у 
2018 році та перспективи вирішення цієї проблеми у продовж наступних 5 років. Учасники 
наради  підвели підсумки використання субвенції у 2017 році та визначили напрямки 
використання цільової субвенції на 2018 рік. Вирішено у цьому році продовжити роботу 
щодо придбання житла для дитячих будинків сімейного типу (у 2017 році придбано 58 
будинків для ДБСТ, де проживатиме 341 дитина-сирота), обговорено критерії відбору 
такого житла, визначено оптимальні механізми розподілу та використання коштів. … 

 

Читати повністю >>> 
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Продажі столичних квартир  
впали на 40% 

18.01.2018 
Минулого року в Києві продано 2350 квартир на первинному ринку і 

3210 – на вторинному. Для порівняння: в 2016 році було укладено 4515 і 4960 
договорів про продаж відповідно. Про це повідомили в ARPA Real Estate 

Минулого року будівельна галузь показала найгірші результати за останні п'ять 
років. Експерти вважають, що ринок досяг дна, і не очікують істотних змін в найближчому 
майбутньому. Скорочення кількості угод в першу чергу спостерігається в новобудовах, 
будівництво яких почалося в 2017 році. Житло в будинках, які вводилися в експлуатацію у 
минулому році, з'явилося на ринку ще два-три роки тому, тому більша частина квартир в 
них розпродана. «Ще п'ять років тому квартири в новобудовах продавалися на етапі 
будівництва, – розповідає керуючий директор компанії ARPA Real Estate Михайло Артюхов. 
– Три роки тому не проданих після введення в експлуатацію квартир було близько 10%, 
сьогодні мова йде приблизно про 30%». Артюхов вважає, що кількість угод скорочується 
через скорочення купівельної спроможністі населення в доларах. Фінансовими 
інструментами для покупки житла клієнти практично не користуються. Кредити на 
покупку нерухомості через високі іпотечні ставок – від 19 до 22% річних – і жорсткі вимоги 
до позичальників беруть не більше 5% покупців житла.  

 

Читати повністю >>> 
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KAN Development начинает строительство  
ЖК "Respublika" в Киеве 

19.01.2018 
KAN Development приобрела часть земельного участка крупнейшего 

проекта многофункционального комплекса (МФК) "Respublika", 
предусматривающий строительство жилого массива возле одноименного ТРЦ. 

"Через четыре года после того, как финансирование проекта было остановлено, мы 
все-таки нашли возможность купить земельный участок, на котором изначально 
предусматривалось строительство жилья, и восстановили проект в той же концепции", - 
сообщил почетный президент KAN Development Игорь Никонов. Как он рассказал, компания 
уже приступила к строительным работам на участке и планирует закончить реализацию 
жилого массива ЖК "Respublika" через 4-5 лет. "Как и было запланировано, проект 
включает развитую инфраструктуру с детским садом, школой, медицинским центром, 
общественными площадями, зонами барбекю, спортивными площадками, в том числе и 
новыми для Украины кортами для Paddle-Tennis. "Социалка" строится параллельно с 
проектом, а не во второй очереди. Это будет жилье комфорт-класса, концепцию которого 
мы сохранили, немного "осовременив", - отметил И.Никонов. По его словам, общая площадь 
жилья со всей инфраструктурой составит порядка 250 тыс. кв. м. В то же время И.Никонов 
выразил надежду, что в ближайшее время найдется инвестор и для достройки ТРЦ 
"Respublika" площадью 290 тыс. кв. м (арендная – 136 тыс. кв. м), строительство которого в 
2014 году было приостановлено. "Порядка 7-8 компаний очень тщательно общались с нами, 
как с девелопером, изучая возможность достройки этого проекта, оценивая необходимый 
объем инвестиций и времени для завершения проекта, но последний раз такие разговоры 
велись полгода назад. Мы, несомненно, очень заинтересованы, чтобы инвестор нашелся и 
ТРЦ открылся ", - добавил И.Никонов. Как сообщалось, реализация проекта жилого массива 
в составе МФК Respublika была заморожена в первом полугодии 2014 года. Ввод в 
эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), 
строительство которого начато в весной 2012 года, изначально планировался в четвертом 
квартале 2014 г, позднее было перенесено на март 2015 года, однако в итоге также было 
заморожено решением собственника. Девелопером проекта строительства МФК Respublika, 
инвестиции в который ориентировочно составят $350 млн, выступила компания "К.А.Н. 
Девелопмент", инвестором – ООО "Мегаполисжилстрой", генподрядчиком – "К.А.Н.Строй". 
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Серед пріоритетних завдань Міноборони на 2018 рік –  
будівництво понад 180 житлових комплексів 

23.01.2018 
Підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців – серед 

наших головних завдань на 2018 рік. Про це наголосив Міністр оборони 
України генерал армії України Степан Полторак. 

Міністр оборони України зазначив, що для підвищення соцзахисту військових на 
2018 рік цілеспрямовано проводитиметься робота відповідальними посадовими особами 
щодо покращення стану забезпечення житлом військовослужбовців шляхом будівництва та 
придбання житла, виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле 
приміщення, отримання грошової компенсації за піднайом жилого приміщення, а також 
запровадження нових механізмів для забезпечення житлом. Міністр оборони України 
доручив Генеральному штабу, Головному квартирно-експлуатаційному управлінню ЗСУ  
докласти максимум зусиль для відновлення та розвитку інфраструктури пунктів постійної 
дислокації військових частин, у першу чергу заново створених, задля належного 
розміщення та забезпечення повсякденної діяльності та потреб особового складу в них, на 
полігонах та навчальних центрах. «Серед пріоритетних завдань на 2018 рік також 
будівництво понад 180 житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом. Це 
підвищить рівень мотивації особового складу до військової служби», – сказав Степан 
Полторак.Він повідомив, що протягом 2017 року до сфери управління Міністерства оборони 
повернуто близько 50 об’єктів військової інфраструктури. Окрім цього, з метою 
удосконалення військової інфраструктури на 293 об’єктах здійснювалися роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Зокрема, розпочато будівництво 
сучасного стаціонарного бригадного табору на території Міжвідомчого центру підготовки 
(Широкий Лан), створено сучасну навчальну матеріально-технічну базу двох нових 
(Навчальний центр тактичної медицини (смт Десна), навчальний центр Військової служби 
правопорядку Збройних Сил (м. Львів) та відновлено 9 існуючих навчальних центрів. Окрім 
цього, у навчальному центрі підготовки підрозділів МЦМБ відкрито надсучасний Центр 
імітаційного моделювання. Також для активного навчання військ триває розбудова 
Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії, Центру підготовки 
підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, інших центрів. 
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Dragon Capital покупает бизнес-центр  

в Киеве 

19.01.2018 
Антимонопольный комитет предоставил разрешение Dragon Capital 

Investments Limited на приобретение доли в уставном капитале ООО Ирпень-
Будпроект-Плюс, которое владеет бизнес-центром класса А. 

В результате сделки Dragon Capital получит свыше 50% голосов в высшем органе 
управления ООО, сказано в сообщении. Ирпень-Будпроект-Плюс владеет бизнес-центром на 
ул. Большая Васильковская, 98, на земельном участке площадью 0,08 га. Бизнес-центр 
включает в себя 9-этажное здание общей площадью 10,6 тыс. кв. м и арендной - 7,9 тыс. кв. 
м, а также двухуровневый паркинг на 54 машиноместа. Отметим, Антимонопольный 
комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments приобрести доли 
в компаниях Украинский коммерческая недвижимость и Феникс-Капитал, которым 
принадлежат, соответственно, бизнес-центр класса "А" ECO Tower (ранее - Байда Бизнес 
Холл) и ТРЦ Victoria Gardens. АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести долю в уставном 
капитале обоих фирм, которая обеспечивает превышение 50% голосов в органах 
управления. Victoria Gardens открыли осень 2016 г. БЦ ECO Tower был построен в марте 
2011 г. Общая площадь здания составляет 18,7 тыс. кв. м, полезная - 10,6 тыс. кв. м, 
этажность БЦ - 19 этажей. По данным Единого госреестра, Феникс-Капитал принадлежит 
зарегистрированной в Великобритании компании Globcon. Бенефициарами компании 
являются Сюлеймана Хазинедароглу и Башлилар Бурак. Уставный капитал предприятия 
составляет 33,8 млн грн. Компания Украинский коммерческая недвижимость осуществляет 
эксплуатацию и сдачу в аренду недвижимости. Владельцем компании является 
австрийская компания ECO CEE & Real Estate Development, конечным бенефициаром - также 
австрийская Conwert Immobilien (оба - Австрия). Уставный капитал компании составляет 25 
млн грн. Напомним, компания New Ukraine PE Holding, которая входит в группу компаний 
Dragon Capital, завершила сделку по приобретению бизнес-центров «Прайм» и «Евразия» у 
БТА Банка. На момент заключения сделки вакантность площадей в обоих бизнес-центрах 
составляла менее 1%, ключевые арендаторы - Microsoft, PWC, Deloitte, EPAM, Sanofi.В Dragon 
Capital отметили, что данная сделка является уже 4 и 5 инвестиций компании New Ukraine 
PE Holding в Украине, которая в прошлом году приобрела ТЦ «Пирамида» и складские 
комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics. Это уже четвертая и пятая инвестиции в 
Украине компании New Ukraine PE Holding, которая в прошлом году приобрела торговый 
центр «Пирамида» и складские комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics. «Этой 
инвестицией мы увеличили наш портфель до пяти объектов в трех основных секторах 
коммерческой недвижимости, общая площадь которых составляет более 205 тыс. кв. м. 
Выйдя в сектор офисной недвижимости, мы диверсифицировали наши инвестиции и 
продемонстрировали веру в дальнейшее восстановление деловой активности в Украине», - 
заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.  
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Киеву грозит дефицит  
офисов 

25.01.2018 
В Киеве стало сложнее подыскать офис под аренду. По данным 

консалтинговой компании NAI Ukraine, за год вакантность помещений 
снизилась с 21 % до 13 %. Рассказывает 1News, ссылаясь на UBR. 

 

В последний раз рабочие помещения были настолько востребованными в 2011 году, 
когда ситуация в экономике была намного лучше. Текущее оживление на рынке офисной 
недвижимости объясняют активизацией западных инвесторов, которые стали меньше 
бояться вкладывать в Украину. Ну и, конечно же, расширением в нашей стране IT-бизнеса. 
Именно эта индустрия является главным арендатором киевских офисов – на нее 
приходится 60 % помещений. Так что, несмотря на то, что на 2018 г. запланировано 
открытие 6 новых столичных бизнес-центров, Киеву грозит дефицит офисов.  

 

Дефицит не двигает цены. Почти 2 млн кв. м – такой ареал обитания офисного 
планктона в Киеве. Новые помещения не успевают строиться, а количество арендаторов 
все время растет. В 2017 г. было построено 43 300 кв. м офисных площадей – самый низкий 
показатель за 10 лет. «Девелоперская активность восстанавливается медленно в ожидании 
стойкой стабилизации климата на рынке. Ситуация позволила наиболее качественным 
объектам с низкой вакантностью укрепить ставки, снизить гибкость условий и 
пересмотреть стартовые ставки для новых арендаторов. На конец года ставки в классе А 
колебались от 18 до 35 долл. за квадратный метр в месяц, а в классе В – от 8 до 20 долл.», – 
уточнили в NAI Ukraine. Спрос на комфортабельные и крупные офисы в современных БЦ 
сформировался за счет компаний, который могут себе это позволить: в сфере 
информационных технологий, FMCG (товаров повседневного спроса) и финансов. По 

словам риелторов, такие арендаторы при выборе офиса смотрят на его удобство. Тип 
коворкинга, где есть отдельные зоны для отдыха и даже развлечений, повышают 
производительность труда. Еще один немаловажный момент – чтобы офис находился в 
центре Киева, так как это формирует престиж компании. Офисы малого бизнеса 
разбросаны по всему городу. Это центры предоставления кредитов, салоны красоты, 
нотариусы и разномастные магазинчики. «Тут для арендатора в первую очередь важен не 
имидж, а цена. Как правило, ищут людное место: например, возле метро. В каждом новом 
жилом комплексе первый цокольный этаж предназначен под офисы, и они тоже 
пользуются большим спросом», – рассказала риелтор АН «Альянс-Брок» Ирина Кулакова. 
Несмотря на напряженку с офисами, арендные ставки 2018 г. существенно не поменяются. 
Эксперты объясняют это тем, что все-таки экспансия иностранных компаний и рост 
отечественной экономики происходит не так быстро, чтобы создать коллапс на рынке 
коммерческой недвижимости. Хотя новые помещения появляются достаточно медленно.  

 

Строить некому. Строительный бизнес с 2013 г. занял выжидательную позицию, 
чтобы удостовериться в привлекательности офисных помещений у потенциальных 
арендаторов. Однако к концу 2018-го может войти в эксплуатацию примерно 80 000 кв. м, 
по подсчетам компании Cushman & Wakefield. В основном за счет новых корпусов бизнес-
парка UNIT.City (32 тыс. м²) и БЦ «Астарта» (6,7 тыс. м²). По словам руководителя департа-
мента агентских и консультационных услуг в сфере офисной недвижимости компании 
Cushman & Wakefield в Украине Левона Попояна, ощущается нехватка предложений бизнес-
центров B-класса. Как правило, собственники офисных помещений хотят меньше тратить 
на ремонт и модернизацию имущества, но при этом получать прибыль от сдачи в аренду. 
Усугубляет ситуацию то, что на несколько лет было приостановлено строительство в Киеве 
ряда офисных центров, которые занимают в общей сумме площадь 181 000 м². Эксперты 
прогнозируют, что возведение может возобновиться, если привлечь крупного арендатора, 
кредитора или же конкретного пользователя помещений, которому можно будет продать 
объект. Например, благодаря аппетитам столичной мэрии, государственный Укрэксимбанк 
прокредитовал строительство БЦ Sky Towers, расположенного по проспекте Победы. Из 
бюджета Киева хотят выделить еще 370 млн долл., чтобы достроить объект и «переселить» 
туда чиновников из КГГА. Эксперты ожидают, что в целом в 2018 году ситуация особо не 
изменится: ставки на аренду будут незначительно расти, а вакантность помещений станет 
постепенно сокращаться. «Однако, динамика данных показателей будет зависеть от общей 
экономической и политической ситуации в Украине. Также, в связи с привязкой цены за 
квадратные метры к иностранной валюте в качественных объектах, устойчивый рост 
ставок отложится до стойкой нормализации макроэкономической ситуации в Украине», – 
резюмировали в компании NAI Ukraine 

 

Читать полностью >>>  
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Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 млн 
на дорожній розмітці за 37 млн 

18.01.2018 
Нацполіція і Генпрокуратура розслідують корупційну схему 

заволодіння бюджетними коштами, які у 2017 р. комунальна корпорація 
«Київавтодор» виділила на нанесення дорожньої розмітки.  

Про це написала Ганна Кмеліна на порталі KиевVласть з посиланням на ухвали 
Шевченківського райсуду. За даними слідства, у січні 2017 р. заступник гендиректора 
«Київавтодору» запропонував підпорядкованим йому начальнику КП «ШЕУ Оболонського 
району Києва» Олегу Куликову та головному інженеру КП «ШЕУ Деснянського району 
Києва» Валерію Ярошевському заволодіти коштами, які виділяються на нанесення 
дорожньої горизонтальної розмітки. Ті погодились. Національна поліція відкрила справу у 
вересні. Учасників схеми підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело 
до заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах. Правоохоронці провели обшуки та 
виїмку документів на підприємствах, які фігурують у справі. Після обшуків у колишнього 
директора «Дорбудрезерв-Україна» та в «ШЕУ Деснянського району Києва» були вилучені 
та заарештовані значні суми коштів у гривнях, євро та доларах. У судових ухвалах 
приховане прізвище заступника керівника «Київавтодор», втім відомо, що з 2015 року його 
заступниками є Валентин Осипов, Ірина Талалаєва та Сергій Головченко. Раніше 
правоохоронці розслідували справу за фактом розкрадання бюджетних коштів при 
нанесенні дорожньої розмітки ТОВ «Колор С.І.М.», яке отримало від «Київавтодору» за цю 
послугу 12 млн грн. ... 

 

Читати повністю >>> 
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Турецька фірма "Онур" за більш ніж 80 млн грн  

відремонтує вулицю 

18.01.2018 
Турецька фірма "Онур" стала переможцем тендеру на проведення 

ремонтних робіт на вулиці Замарстинівській у Львові. Про це повідомляє 
служба новин порталу 032.ua 

Інформація про результати тендеру оприлюднена в системі публічних закупівель 
Prozorro. Тепер "Львівавтодор" має намір укласти договір з "Онур" на проведення 
ремонтних робіт на вулиці Замарстинівській (на ділянці від вулиці Гайдамацької до вул. 
Торф’яної). Зазначимо, що вартість ремонту вулиці Замарстинівської складе 84 мільйони 
476 тисяч 020  гривень. Нагадаємо, що масштабні ремонтні роботи на вул.Замарстинівській 
розпочнуться не раніше березня 2018 року.  

 

Читати повністю >>> 
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Українські дороги хоче будувати компанія, що  
будує траси для Формули-1 

24.01.2018 
Компанія з європейським досвідом і високою якістю підрядних робіт 

зацікавлена в реалізації ряду великих проектів в Україні. Передає 
Національний Промисловий Портал, з посиланням на Hyser. 

Азербайджанське підприємство «АзВірт», відоме своїм багатим європейським 
досвідом і високою якістю підрядних робіт, хочу будувати дороги і об’єкти інфраструктури 
на території нашої країни. Серед реалізованих компанією великих проектів в Азербайджані 
«хотілося б відзначити будівництво стратегічно важливих магістральних доріг в таких 
містах як Баку, Гянджі, Ленкорань, Закатала і Габала». Як відзначили в компанії, крім 
звання провідної компаній в будівельному секторі Азербайджану, «АзВірт» зарекомендував 
себе і за межами цієї кавказької країни. Зокрема, з 2012 році дорожнє підприємство активно 
почало розширювати географію своєї діяльності на міжнародному рівні, будуючи дороги в 
ряді країн Центральної та Східної Європи. 

 

Читати повністю >>> 
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Тесть Насирова выиграл в аэропорту Борисполь 
тендер на 1 млрд грн. 

26.01.2018 
Компания Альтис-Констракшн (бенефициар - тесть отстраненного от 

должности главы ГФС Р.Насирова - Александр Глимбовский) выиграла 
тендер на реконструкцию перрона терминала D аэропорта Борисполь.  

Тендер на проведение реконструкции перрона был объявлен еще в сентябре 2017 г. 
Желание участвовать в торгах изъявили пять компаний: ООО Альтис-Констракшн, ООО 
Фортис Юкрейн, ОАО Строительно-монтажный трест № 8, ООО Путевое строительство 
АЛЬТКОМ и ONUR (Турция). Предложения трех претендентов были отклонены. В 
результате, в аукционе участвовало всего две компании - Альтис-Констракшн и Путевое 
строительство АЛЬТКОМ. Альтис-Констракшн предложила наименьшую цену - 1,05 млрд 
грн. Аэропорт Борисполь сэкономил на этом тендере 15,3 млн грн. Ранее, в июне 2017 г., 
Альтис-Констракшн выиграла тендер и заключила договор с аэропортом Борисполь на 
проведение проектных работ по реконструкции перрона терминала D стоимостью около 
3,5 млн грн. Компания Альтис-Констракшн уже имеет опыт в строительстве и 
реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 г. подрядчик производил обустрой-
ство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта Борисполь. Также компания 
участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница. Дочь владельца 
Альтис-Констракшн, Екатерина Глимбовская, является супругой Романа Насирова. Ранее 
сообщалось, что Кабинет министров решил не увольнять Романа Насирова до получения 
заключения Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.  
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

 
 

За рік комуналка подорожчала  
майже на 27% 

15.01.2018 
У 2017 році ціни на житлово-комунальні послуги зросли на 26,7%. Про 

це свідчать дані Державної служби статистики України, передає служба 
новин інформаційного агентства УНН. 

Зокрема, згідно з даними Держстатистики, в грудні 2017 року ціни на комунальні 
послуги зросли в середньому на 10,6%, в порівнянні з груднем 2016 р. А за січень-грудень 
2017 року ЖКП подорожчали на 26,7%, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього 
року. Найбільше подорожчало утримання будинків і прибудинкових територій - на 47,5%, 
водночас газ подорожчав найменше - на 1,2%. Варто зазначити, що в грудні минулого року, 
в порівнянні з листопадом, відзначалося зниження цін на деякі комунальні послуги, 
зокрема на холодне водопостачання і водовідведення. Із нових тарифів виключили витрати 
на повірку лічильників води. Нагадаємо, 17 грудня в Україні вступили в силу нові тарифи на 
централізоване водопостачання та водовідведення. НКРЕКП оновила структуру тарифів 
для 40 водоканалів в різних регіонах України, в тому числі для "Київводоканалу".  

 

Читати повністю >>> 
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Новые страшные тарифы на воду и содержание домов:  

на что реально влияет мэр Кличко? 

17.01.2018 
На днях в "Киевводоканале" решили "осчастливить" киевлян 

новостью об очередном повышением тарифа на холодное водоснабжение и 
водоотведение, сообщает портал facenews.ua 

Мол, дорожает электроэнергия и материалы для очистки воды, а потому нужно все 
эти расходы как-то покрывать. В "Киевводоканале" не уточняют, когда произойдет 
повышение тарифа, но на предприятии имеют твердое намерение это сделать. Сегодня 
один кубометр холодной воды и водоотведения стоит для киевлян 15,49 грн. А 
предлагается увеличить эту стоимость до 18,50 грн, то есть повышение тарифа должно 
произойти сразу на 20%. И это несмотря на то, что в мае прошлого года тариф на холодную 
воду для киевлян уже повышался. О грядущем росте стоимости воды до более чем 18 
гривен разговоры начались еще летом прошлого года. Так, в августе в "Киевводоканале" 
состоялось заседания, давшее старт обсуждению необходимости пересмотра тарифов на 
производство и выполнение услуг холодного водоснабжения и водоотведения. На том 
заседании присутствовало руководство "Киевводоканала", советник заместителя мэра 
Киева Алексей Тихонов и начальник управления развития жилищно-коммунального 
хозяйства столичной мэрии Вера Радченко. Тогда представители "Киевводоканала" 
единодушно предложили повысить тариф на холодную воду для киевлян в 2018 году. 
Предлагалось даже сделать стоимость холодной воды на уровне 18,46 грн за "куб", что на 
четыре копейки меньше, чем предлагается сейчас. В протоколе того августовского 
заседания указано, что начальник управления развития ЖКХ Киевской мэрии Вера 
Радченко предлагала не повышать тариф, а рассмотреть возможность перераспределения 
составляющих затрат в структуре действующего на тот момент тарифа. После этого был 
составлен, подписан и утвержден протокол обсуждения необходимости пересмотра 
тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Этот протокол был направлен 
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах 
энергетики и коммунальных услуг. Перед направлением в НКРЭКУ документ подписало 
руководство "Киевводоканала" и уже упомянутая представительница столичной мэрии 
Вера Радченко. Именно на основе таких протоколов Нацкомиссия по государственному 
регулированию в сфере комуслуг принимает решение относительно повышения тарифов 
на те или иные услуги. Вместе с тем, все это несколько расходится с позицией мэра Кличко, 
который постоянно подчеркивает, что столичная власть не влияет на ни один тариф в 
Киеве, кроме содержания домов и придомовых территорий, а проще – квартплаты. Как 
минимум, чиновники мэрии должны присутствовать на заседаниях монополистов, где 
рассматриваются вопросы о повышении тарифов на коммунальные услуги. И им можно 
было бы давать указания выступать категорически против повышения тарифов, а не 
просто быть статистами на чужом празднике. Кроме того, столичной администрации 
можно предварительно проводить собственные расчеты, сколько должна стоить та же 
холодная вода, чтобы аргументированно противостоять очередной попытке покрыть 
потери монополиста за счет киевлян. На деле же, судя по всему, представители мэрии в 
лучшем случае предлагают монополистам как-то изменить структуру оплаты за услугу, 
мол, возможно, что так удастся не повышать стоимость услуги. Именно так и произошло в 
случае с намерением "Киевводоканала" увеличить стоимость своих услуг. После очередного 
повышения тарифов на воду мэр Кличко снова скажет, что это не его дело, ведь он только 
влияет на образование тарифа по содержанию домов. И это напоминает ситуацию со 
скандальными застройками и всем, что происходит в столице. Так, на пике конфликтов 
между горожанами и застройщиками руководство города заявляет, что якобы ничего 
поделать не может. А потом оказывается, что и решение на отвод земли мэрия выдавала, и 
еще множество документов были согласованы с чиновниками верхушки. ... 

Читать полностью >>>                                                            © Денис Гонтар, «Depo.Киев»  
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Роздільний збір сміття і небезпечних відходів  
запроваджують у Києві 

15.01.2018 
У Києві почнуть встановлювати контейнери для небезпечних відходів 

– відпрацьованих акумуляторів, ламп, термометрів, а також планують 
поступово збільшити кількість баків для роздільного збору сміття. 

Для початку їх буде 140 штук, які розмістять у найбільш відвідуваних киянами 
місцях. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. «На сьогодні в столиці 11,8 
тисячі контейнерів для збору відходів. Із них 2,7 тисячі – для роздільного збору. У планах 
міста щороку збільшувати кількість контейнерів для пластику, паперу, скла тощо, а 
паралельно – додавати кількість автомобілів для вивезення роздільних відходів. Не 
повинно бути профанації, коли при наявності кількох сміттєвих баків все скидається в один 
сміттєвоз і вивозиться на полігон. Треба забезпечити одночасно процес закупівлі ресурсу та 
підвищення прихильності самих киян до роздільного збору», – підкреслив він. Петро 
Пантелеєв зауважив, що Київ цього року розпочинає перший в Україні конкурс на 
визначення організацій, що займатимуться будівництвом підприємств, які 
перероблятимуть відходи. Конкурс проводитиметься за стандартами, критеріями та 
правилами, які запроваджує ЄБРР, міжнародні фінансові корпорації, а також Європейський 
інвестиційний банк. Нагадаємо, столична влада взяла на себе завдання закрити та 
забезпечити рекультивацію полігону № 5: навіть після того, як полігон буде закритий, 
місто подбає про екологічно безпечне утримання цього складного об’єкта. 
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Мусорное будущее. Когда и как будет решена проблема  
утилизации мусора в Украине 

23.01.2018 
С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор. Но пока закон не 

работает, а все отходы оказываются в одной мусорной машине по дороге на 
полигон. Об этом пишет Ольга Прядко на портале focus.ua 

 

Каждый украинец ежегодно генерирует около 330 кг мусора. В год на полигоны и 
неофициальные помойки вывозят по 11 млн тонн бытовых отходов. Общая площадь свалок 
составляет почти 5% территории страны, что сопоставимо с размерами Черновицкой 
области. При этом в Украине есть только один мусоросжигающий завод — киевская 
"Энергия". Его мощностей недостаточно даже для обслуживания столицы. За год здесь 
сжигают 260–280 тыс. тонн, притом что в Киеве собирают 1,2 млн тонн бытовых отходов. В 
итоге 95% бытового мусора по всей стране вывозят за пределы населённых пунктов и 
хранят десятилетиями. 

 

Разгребая мусор. Попытку сортировать мусор в Украине предпринимали не раз. К 
примеру, в Киеве работают мобильные точки сбора вторсырья, куда все желающие могут 
отдать отсортированные отходы. Но есть немало примеров, когда инициативы горожан 
установить в своих дворах контейнеры для раздельного сбора мусора лишь делали эту 
территорию привлекательной для бомжей. Тем так намного проще было собирать картон и 
стекло. Сейчас закон о сортировке запрещает вывозить отходы на полигоны. Их нужно 
перерабатывать, утилизировать, а выбрасывать только то, что не течёт, не воняет и не 
выделяет метан. На вопрос, как будет выполняться закон, Светлана Коломиец, советник 
министра экологии и природных ресурсов, отвечает: "Никак". В этой части закон работать 
просто не может, поскольку перерабатывающих мощностей для органики в стране не 
существует. Но есть шансы, что скоро они появятся, а в Украине заработает система по 
обращению с бытовыми отходами. В правительстве начали с принятия Национальной 
стратегии управления отходами. Документ закрепляет намерения страны увеличить 
объёмы переработки мусора, создать безопасные полигоны для хранения бытовых отходов 
и проследить, точно ли мусор не хранится где-то нелегально. Если стратегию реализуют, то 
к 2030 году в Украине появится около 800 перерабатывающих предприятий, а в 5 тыс. 
населённых пунктов построят 250 центров сбора бытовых отходов. План работы 
следующий: правительство создаст Национальный план обращения с отходами и передаст 
местным органам самоуправления обязанность решать, что делать с мусором в регионе. 
Для этого на местах должны создать региональные планы обращения с отходами. По идее, 
обладминистрации разобьют регион на кластеры, создадут маршруты вывоза отходов и 
варианты утилизации бытового мусора. "Оптимальный охват кластера - 400 тыс. человек. 
Минимальная черта - 150 тыс. Система сбора и перевозки отходов в этом случае 
заканчивается одним кластерным региональным полигоном и одним перерабатывающим 
предприятием", - поясняет Вячеслав Сороковский, эксперт по вопросам децентрализации 
проекта DESPRO. При делении на кластеры нужно будет учесть много факторов. "Разница в 
составе отходов может быть существенной, и она повлияет на то, что с ними делать", - 
рассказывает Светлана Коломиец. Например, в сельской местности большую часть 
органических отходов используют в домашних хозяйствах, а львиная доля мусора - это 
упаковка, тара и другие неорганические компоненты. "Исходя из того, сколько 
генерируется отходов, какие это отходы, сколько есть мощностей в регионе для 
переработки, и будет разрабатываться план", - подытоживает она. 

 

Построй завод. Пока региональные планы есть у крупных городов - Киева, Львова, 
Днепра и Винницы. "С вывозом бытового мусора в столице проблем нет. Нужно решить 
проблему его утилизации, - рассказывает Пётр Пантелеев, заместитель председателя 
Киевской городской госадминистрации. - Для этого необходимо усовершенствовать 
законодательство и построить мощности для переработки. Приняли решение идти по 
принципу механико-биологической переработки отходов. Это экологичнее и дешевле, чем 
сжигание". Такой способ включает в себя сортировку, отбор ресурсоценных материалов, 
строительство установок для сбора биогаза, а также использование высококалорийного 
мусора для производства тепловой и электрической энергии. Представитель городской 
администрации говорит о том, что проект обойдётся городу примерно в €100–150 млн. 
Точная цифра станет известна после проведения тендера и выбора компании-
переработчика. Получить финансирование из городского бюджета в полном объёме 
невозможно, поэтому Киев думает о привлечении инвестора. В вопросе создания 
перерабатывающих мощностей столицу опережает Львов. Светлана Коломиец говорит, что 
вскоре там приступят к строительству завода механико-биологической обработки. Он 
обойдётся городу в €30–35 млн и частично профинансируется за счёт гранта ЕБРР. В 
частности, €10 млн хотят направить на рекультивацию Грибовицкого полигона, ещё €20 
млн - кредит под минимальный процент для строительства мусороперерабатывающего 
завода. В рамках государственно-частного партнёрства перерабатывающий завод хотят 
построить и в Днепре. Его стоимость составляет примерно $60 млн, срок окупаемости 
проекта - 10 лет. Горадминистрация ищет инвестора. "Строить предлагаем по договорам 
государственно-частного партнёрства с городом. Инвестор реализует проект за свои 
деньги, а Днепр даёт гарантию, что при смене его руководства инвесторов не попросят 
оставить проект", - говорит Владимир Панченко, руководитель Агентства развития Днепра. 
"Оптимальный охват кластера - 400 тыс. человек. Минимальная черта - 150 тыс. Система 
сбора и перевозки отходов в этом случае заканчивается одним кластерным региональным 
полигоном и одним перерабатывающим предприятием", - поясняет Вячеслав Сороковский, 
эксперт по вопросам децентрализации проекта DESPRO. При делении на кластеры нужно 
будет учесть много факторов. "Разница в составе отходов может быть существенной, и она 
повлияет на то, что с ними делать",- рассказывает Светлана Коломиец.  
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Построй завод. Пока региональные планы есть у крупных городов — Киева, Львова, 
Днепра и Винницы. "С вывозом бытового мусора в столице проблем нет. Нужно решить 
проблему его утилизации, — рассказывает Пётр Пантелеев, заместитель председателя 
Киевской городской госадминистрации. — Для этого необходимо усовершенствовать 
законодательство и построить мощности для переработки. Приняли решение идти по 
принципу механико-биологической переработки отходов. Это экологичнее и дешевле, чем 
сжигание". Такой способ включает в себя сортировку, отбор ресурсоценных материалов, 
строительство установок для сбора биогаза, а также использование высококалорийного 
мусора для производства тепловой и электрической энергии. Представитель городской 
администрации говорит о том, что проект обойдётся городу примерно в 100–150 млн евро. 
Точная цифра станет известна после проведения тендера и выбора компании-
переработчика. Получить финансирование из городского бюджета в полном объёме 
невозможно, поэтому Киев думает о привлечении инвестора. В вопросе создания 
перерабатывающих мощностей столицу опережает Львов. Светлана Коломиец говорит, что 
вскоре там приступят к строительству завода механико-биологической обработки. Он 
обойдётся городу в 30–35 млн евро и частично профинансируется за счёт гранта ЕБРР. В 
частности, 10 млн евро хотят направить на рекультивацию Грибовицкого полигона, ещё 20 
млн евро — кредит под минимальный процент для строительства 
мусороперерабатывающего завода. В рамках государственно-частного партнёрства 
перерабатывающий завод хотят построить и в Днепре. Его стоимость составляет примерно 
$60 млн, срок окупаемости проекта — 10 лет. Горадминистрация ищет инвестора. 
"Строить предлагаем по договорам государственно-частного партнёрства с городом. 
Инвестор реализует проект за свои деньги, а Днепр даёт гарантию, что при смене его 
руководства инвесторов не попросят оставить проект", — говорит Владимир Панченко, 
руководитель Агентства развития Днепра. В Днепре затраты на переработку мусора для 
жителей решили минимизировать, отказавшись от дорогостоящей технологии сжигания 
мусора. "Технологии сжигания дорогие. Тонна мусора — около 1 тыс. евро", — говорит 
Владимир Панченко. Вместо этого мусор решили сортировать: изымать ресурсоценные 
пластик, металл, стекло, перерабатывать органику в биогаз с его последующим сжиганием. 
Правда, от увеличения существующего тарифа на захоронение мусора жителям Днепра не 
уйти. С 2018 года он увеличится с 13 грн до 21 грн за 1 куб. м. Тариф на вывоз и утилизацию 
для жителей многоэтажных домов составит 11,79 грн/чел. в месяц (тогда как был 9,36 грн). 
Что касается цен на перевозку мусора, сегодня 1 куб. м мусора отправить на полигон стоит 
35 грн, и перевозчики настаивают на увеличении тарифа до 88 грн. Если это произойдёт, 
жителям многоэтажек Днепра придётся платить 23 грн/чел. в месяц.  

 

Эконалог. Есть ещё несколько вариантов оплатить переработку. Например, 
выделить деньги из бюджета, создать госпредприятие, которое будет организовывать 
процесс переработки. Но это прямой путь к коррупции. С очень высокой долей вероятности 
деньги "распилят". Поэтому можно ввести экологический налог для производителей и 
импортёров тары и упаковки. "С помощью такого налога каждый будет платить за 
переработку в зависимости от того, сколько потребляет упакованной продукции", — 
говорит Андрей Грущинский, глава правления ЧАО "Киевспецтранс". Законодатели 
предлагают два варианта решения вопроса с экологическим налогом. Если переработчик, 
например, завод "Оболонь" в Киеве, самостоятельно организует сортировку и переработку 
своей тары, то от налога он освобождается. Если же нет — нужно платить. Средства будут 
аккумулироваться в спецфонде, а затем распределяться по регионам. Провести через 
парламент такое законодательство будет непросто. "Лобби упаковщиков очень сильное, — 
комментирует ситуацию народный депутат Иван Крулько. — Они готовы подключать 
ресурсы, чтобы ни один закон касательно эконалога не был принят. Выгоднее 
заблокировать инициативу в парламенте, чем честно платить налог". Со старым мусором 
тоже нужно что-то решать. Крулько говорит, что в Украине около 33 тыс. нелегальных 
свалок. К примеру, сейчас неизвестно, куда девается 40% бытовых отходов Киева. Бороться 
со стихийными свалками должна экоинспекция в связке с Нацполицией и местными 
органами самоуправления. "Нацполиции, как правило, не до вызовов на стихийные свалки. 
К тому же в регионах полиция ещё не реорганизована. Штраф выписать можно у 
общественного эколога, но механизм взимания этого штрафа отсутствует", — говорит Иван 
Фурсенко, первый замруководителя исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации 
сельских советов. Изменить ситуацию, по мнению зампредседателя КГГА Петра 
Пантелеева, может только увеличение штрафов. "Сегодня штраф за незаконный выброс 
мусора — 1700 грн. Ловят нарушителей нечасто. Мы инициируем законопроект, чтобы 
штраф увеличили до 34 тыс. грн", — говорит он. Официальных мусорных полигонов в 
стране около 6 тыс. Большинство из них нужно срочно рекультивировать. По оценкам 
Петра Пантелеева, только на рекультивацию полигона №5 под Киевом уйдёт не одна сотня 
миллионов гривен. Более точную цифру назовут после разработки проекта, стоимость 
которого составляет 2,6 млн грн. Закончить его планируют через 7–8 лет, ещё несколько 
лет понадобится на саму рекультивацию полигона. Куда будет вывозиться мусор из Киева 
в этот период, пока неясно. 

 

Львовские черви. В мае 2016 г. Львов из туристической столицы страны превратил-
ся в главную мусорную проблему Украины. Пожар на Грибовицком полигоне не только унёс 
жизни троих спасателей, но и изрядно подпортил репутацию мэру города Андрею 
Садовому. Эти события также актуализировали проблему личной ответственности 
горожан. В ход шло всё - от уменьшения использования одноразовой посуды до 
компостирования с помощью червей. "Я сама эколог. Работаю во Всемирном фонде 
природы и спокойно отношусь к разным видам животного мира", - рассказывает Фокусу 
Ирина Миронова, у которой дома под мойкой уже год живут компостные черви. Решение 
завести живность, с удовольствием поедающую органические отходы, приняла после того, 
как во Львове возникли проблемы с вывозом мусора. "Не воняет и не расползаются", - с 
улыбкой говорит о своей червяковой ферме эколог. По её словам, такой способ 
компостирования широко распространён в сельском хозяйстве по всему миру. Например, в 
Нью-Йорке за участие в программах компостирования органики предусмотрено 
финансовое вознаграждение от муниципалитетов. Параллельно активисты и экологи 
Львова начали активнее сотрудничать с представителями малого бизнеса. "Для ресторанов 
тариф на вывоз отходов устанавливается по количеству посадочных мест. Мобильные 
кофейни, как правило, не имеют таких мест. Но одна кофейня может продавать до 600 
чашек в день. Эти стаканчики попадают в мусорник буквально за 15 минут хода от этой 
кофейни", - рассказывает Ирина Миронова. Таким предпринимателям предложили 
поддержать инициативу сокращения количества одноразовых стаканчиков, предоставляя 
скидку на напиток для тех, кто придёт со своей тарой. Сегодня инициативу поддерживает 
16 мини-кофеен города, а в некоторых из них каждая 7-я порция кофе наливается в тару 
посетителя. Многие рестораны культурной столицы Украины теперь и соломинки в 
коктейли дают только по просьбе посетителей. А просят их редко. акже во Львове 
регулярно проходят квесты из серии, как за месяц сократить количество мусора до 
минимума. Даже детям прививают культуру правильного обхождения с мусором - 
Львовский театр кукол даёт представления о бережном отношении к вещам, важности 
сортировки и переработки отходов. Словом, при желании наладить систему управления 
отходами в Украине можно. Та же Польша справилась всего за три года. Правда, у западного 
соседа было существенное преимущество - финансовая поддержка от ЕС. Украинцам же 
остаётся ответственнее относиться к собственному мусору и ждать, пока планы 
строительства перерабатывающих заводов станут реальностью.  
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 ІНШІ 
Киев планирует закончить проект комплекса  

по переплавке снега к лету 

24.01.2018 
Киевская городская государственная администрация намерена 

закончить работы по проектированию снегоплавильного комплекса до 
июня. Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин. 

На данный момент проектной организацией выполняются работы по 
проектированию указанного снегоплавильного пункта в Киеве. Завершение проектных 
работ запланировано на II квартал 2018 г. Заказчиком выполнения работ по реконструкции 
канализационных сетей с устройством стационарного снегоплавильного пункта 
определена коммунальная корпорация "Киевавтодор". Принцип действия стационарных 
снегоплавильных пунктов основан на том, что тепло сточных вод (средняя температура 
стоков зимой +16... +18 градусов) позволяет растапливать снег, попадающий в 
снегоплавильные камеры. Талая вода, образующаяся через коллекторы, попадает в 
канализационные очистные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Таким 
образом, утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах позволяет 
уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Снег завозится в приемный 
бункер с дробилками, где потоком сточной воды осуществляется перемешивание снежной 
массы с водой. Также в комплексе есть система отбора мусора из снега. Такой опыт 
используется, например, в столице Беларуси Минске, где снегоплавильные пункты 
доказали свою экономичность и эффективность. Как сообщалось, Киевская городская 
государственная администрация допускает оборудование снегоплавильного комплекса в 
городе осенью 2017-зимой 2018. 
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Вантажооборот підприємств транспорту України в 2017 р.  
зріс по всіх видах вантажоперевезень 

22.01.2018 
Вантажооборот підприємств транспорту України зріс по всіх видах 

вантажоперевезень, що свідчить про пожвавлення економіки і активне 
використання логістичних можливостей держави.  

Як свідчать дані Державної служби статистики України, в 2017 році вантажооборот 
зріс на 5,8% – до 343057,1 ткм. В абсолютних цифрах загальних обсяг перевезеного вантажу 
в 2017 році склав 635,9 млн тонн, що на 1,8% більше показника 2016 року. Найбільше 
зростання зафіксовано в сегменті трубопровідного та авіаційного транспорту. Загальний 
пасажиропотік по всім транспортним сегментам склав в абсолютних цифрах 4,6 млн 
пасажирів. Причому водним та авіаційним транспортом користалися активніше, ніж в 2016 
році. Зростання по цих сегментах становило 22,9% та 27,5% відповідно.  
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Суд отклонил апелляцию "Борисполя" на решение о штрафе 
со стороны АМКУ на 13 млн 

15.01.2018 

Киевский апелляционный хозяйственный суд 15 января 2018 года 
принял решение об отказе в удовлетворении жалобы Государственного 
предприятия "Международный аэропорт "Борисполь". 

Жалоба была подана на решение Хозяйственного суда города Киева от 4 июля 2017 
года, которым было отказано в удовлетворении иска аэропорта к Антимонопольному 
комитету Украины об отмене решения о наложении штрафа в размере 12,78 млн грн. Об 
этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская. "Борисполь. 
Вторая инстанция done. Ждем публикацию решения", - написала Загребельская в Facebook. 
Как сообщалось, АМКУ год назад оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" за 
злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг 
аэропорта.иАэропорт обвинялся в совершении действий, которые могли привести к 
ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории 
"Борисполя", заключавшиеся в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение 
сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении 
во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа", необходимой для 
получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности. Было 
также предъявлено обвинение в установлении платы за пользование инфраструктурой 
аэропорта на необоснованном уровне. ... 
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Аеропорт Чернівці у 2017 році рекордно  
збільшив пасажиропотік 

20.01.2018 
У 2017 р. аеропорт Чернівці прийняв 47,9 тисяч пасажирів. Це майже 

втричі більше, ніж в 2013 році, коли був досягнутий максимум за 
пасажиропотоком за роки незалежності України. 

Найбільша кількість пасажирів скористалося внутрішніми рейсами – 40,2 тисяч, або 
83,9% від загальної кількості. З них 39,7 тисяч пасажирів літали на рейсі МАУ до Києва або 
назад. Пасажиропотік на міжнародних напрямках склав всього 7,7 тисяч пасажирів. При 
цьому регулярним рейсом в Мілан (Бергамо) скористалися 3,1 тисяч пасажирів. Ще 4,6 
тисяч пасажирів злітали чартерними рейсами в Анталію (Туреччина). Відзначимо, що в 
2017 році аеропорт Чернівці прийняв 1447 рейсів, з них 1096 були виконані в/з Києва, 160 – 
в Анталію, 81 – в Мілан (Бергамо). Також аеропорт прийняв 115 нерегулярних внутрішніх 
рейсів. Це, в основному, приватні літаки. Нагадаємо, що в 2016 році аеропорт Чернівці 
обслужив 12 673 пасажирів. Значна їх частина скористалася рейсом Київ-Чернівці-Київ, 
який виконувала авіакомпанія МАУ. У 2014 і 2015 роках аеропорт простоював через 
відсутність коштів на реконструкцію ЗПС і світлосигнального обладнання, приймаючи 
тільки нерегулярні рейси. У 2013 році аеропорт Чернівці обслужив 16 тисяч пасажирів, що 
було історичним максимумом за період незалежної України.  
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ПриватБанк требует от авиакомпании Коломойского 

более 2,3 млрд грн. 
15.01.2018 

Хозяйственный суд Днепропетровской обл. принял заявление 
государственного "ПриватБанка" о денежных требованиях в размере 1,837 
млрд грн к авиационной компании "Днеправиа" по делу о ее банкротстве. 

Заявление будет рассмотрено в судебном заседании 17 января. Этот же суд другим 
определением постановил продолжить рассмотрение дела по другому иску "ПриватБанка" 
к "Днеправиа" о взыскании задолженности в сумме 443,927 млн грн. Речь идет о 
задолженности по кредитному договору от 21 января 2014 г. в указанной суме. 30 марта 
2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд обязал вернуть 
государству 94,5% акций "Днеправиа". Авиакомпанией владела финансово-промышленная 
группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский. 
Апелляционное судебное разбирательство по этому делу продолжается. 13 ноября 
Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства "Днеправиа" 
по иску нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта". По состоянию на середину 
ноября у "Днеправиа" не осталось ни одного воздушного судна.  
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Украинский "Руслан" перевез спутник весом в 23 тонны  
американской корпорация Orbital ATK 

24.01.2018 
Компания "Авиалинии Антонова", которая специализируются на 

перевозке тяжелых грузов нестандартных размеров, открыла 
представительство в американском Хьюстоне, штата Техас. 

Как передает Цензор.НЕТ, одним из его первых заказчиков стала космическая 
корпорация Orbital ATK. АН-124–100 "Руслан" перевез произведенный компанией спутник 
Al Yah 3, сообщает пресс-служба в официальном блоге на Medium. Orbital ATK впервые 
разработала и произвела крупный спутник, поскольку ранее специализировалась на 
меньших космических аппаратах. "Это крупнейший и наиболее сложный [спутник] из всех, 
которые мы когда либо создавали", - рассказал SpaceNews Амер Хоури, вице-президент 
Orbital ATK. Для перевозки его поместили в контейнер, размеры которого составили 11,4 м 
в длинну, 4,6 м в ширину и 4,1 в высоту, а общий вес — 23 тонны, сообщает AIN. "Руслан" 
доставил спутник из Вашингтона в столицу французской Гвианы Кайенну. Оттуда он 
отправился на космодром Куру. Запуск Al Ayah 3 на борту французской Ariane 5 состоится 
уже 25 января. Как сообщили в украинской компании, "Руслан" после доставки груза сразу 
вернулся в Вашингтон, чтобы принять на перевозку еще один спутник от Orbital ATK. 
Напомним, недавно "Авиалинии Антонова" в срочном порядке доставляли для SpaceX 
Илона Маска носовой обтекатель Falcon 9.   
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Амбициозный проект: в МВД заявили о создании  
вертолетной службы 

26.01.2018 
Министерство внутренних дел планирует создать вертолетную 

службу для спасателей Государственной службы по чрезвычайным 
ситуациям, полиции и Национальной гвардии Украины.  

Об этом в своем Facebook сообщил глава Департамента коммуникации МВД Украины 
Артем Шевченко. Он уточнил, что проект планируют реализовать на протяжении 2018 
года, а сотрудники нового подразделения будут летать на французских Airbus-Eurocopter. 
"В этом году в планах МВД амбициозный проект: совместное с французами из Airbus-
Eurocopter создание собственной современной вертолетной службы для спасателей ГСЧС, 
полиции и военных Нацгвардии", - указал Шевченко. Представитель полиции считает, что 
летать на вертолетах это риск, но является оправданным. "Быстро спасать человеческие 
жизни, ловить преступников и воевать с врагом - все это с воздуха на современных 
французских машинах. Да, это риск. Но полностью оправданный. Вертолеты - это будущее, 
пилоты летают все больше и появление винтокрылых машин над городами - уже не такое 
чудо, как раньше. До войны за Независимость. Так что будем летать", - добавил он. 
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Крушение вертолета в Кременчуге: в полиции  
назвали возможные причины 

26.01.2018 
В полиции заявили, что наличие большого количества керосина 

авиационного и конструктивные элементы могли стать причиной крушения 
вертолета в Кременчуге. Об этом сообщает ТСН.  

"Два фактора способствовали этому - это наличие большого количества горючего - 
керосина - авиационного и конструктивные элементы. Там был магний, который сложно 
гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось", - 
рассказал начальник дежурной смены оперативного центра ГСЧС в Полтавской области 
Максим Маршев. Сообщается, что полиция открыла уголовное производство. На данный 
момент рассматривают несколько версий причин катастрофы, в частности, пилот или 
врезался в линию электропередач, которая здесь проходит, или - и это главная версия - она 
связана с телебашней, которая стоит рядом. Указано, что к земле она крепится 
несколькими металлическими тросами. В полиции говорят, что возможно пилот врезался в 
них. Следователи изъяли для изучения бортовой самописец. Стало известно, что полет 
выполняли сотрудники частной компании "Украинские вертолеты", на борту находили 
четыре человека: командир, второй пилот и бортинженеры, которые выполняли 
тренировочный полет. Напомним, вечером, 25 января, в Кременчуге (Полтавская область) 
разбился вертолет Ми-8. Все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту 
вертолета Ми-8 погибли. 
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Кабмин Украины создал Морскую 

администрацию 
17.01.0218 

Кабинет министров Украины принял решение о создании Морской 
администрации, которая начнет работу с 1 августа 2018 года, сообщил 
министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

"Издано постановление Кабмина о создании Морской администрации с 1 августа 
2018 г.", - написал он на своей странице в сети Facebook. Соответствующее постановление 
от 6 сентября 2017 №1095 "Об образовании Государственной службы морского и речного 
транспорта Украины" обнародовано на веб-сайте Кабмина. Указанная служба будет 
центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и 
координируется Кабмином через министра инфраструктуры, реализующим госполитику в 
сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на 
внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а 
также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности 
мореплавания судов флота рыбной промышленности). Согласно положению, в 
соответствии с возложенными на нее задачами она, в частности, обеспечивает подготовку 
предложений Мининфраструктуры по заключению, прекращения или приостановления 
действия, денонсации и присоединения к международным договорам Украины по вопросам 
морского и речного транспорта; заключает международные договоры Украины 
межведомственного характера; разрабатывает стратегию обеспечения выполнения 
обязательств государства флага, государства порта и прибрежного государства по 
международным договорам в сфере торгового мореплавания и выполняет функции, 
вытекающие из этих обязательств; готовит предложения по обеспечению интеграции 
национальной системы морского и речного транспорта в европейскую и мировую 
транспортные системы и в установленном порядке обеспечивает такую интеграцию; 
осуществляет контроль над выполнением международных договоров Украины по 
безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды. … 
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В 2018 году АМПУ впервые привлечет кредит на 1,6 млрд грн  

от международных доноров 
19.01.2018 

В 2018 г. Администрация морских портов Украины впервые намерена 
привлечь кредит от международных финансовых организаций в размере 1,6 
млрд грн. Об этом заявил и. о. главы ГП АМПУ Райвис Вецкаганс. 

По его словам, эта сумма заложена в финансовом плане госпредприятия и 
обусловлена недостаточным финансированием отрасли ввиду значительных отчислений в 
госбюджет. "Если говорить о достаточности финресурсов в связи с тем, что мы снижаем 
портовые сборы и уровень отчислений в бюджет, то мы в финплане на 2018 год заложили 
получение кредита в размере более 1,6 млрд грн. Это является самым правильным 
инструментом для привлечения капинвестиций в нормальной европейской практике. 
Раньше в Украине такой инструмент не использовали, так что у нас будет, можно сказать, 
дебют. Сегодня мы уже работаем с ЕБРР, ЕИБ, КfW и Эксимбанком Китая", - рассказал 
Вецкаганс. "Мы ведем дискуссию с Мининфраструктуры, правительством о том, что налоги 
обязательно необходимо снижать. Но поскольку исторически эти отчисления являются 
важными для формирования госбюджета, снижать их надо постепенно. Мы рады, что 
первый шаг в этом направлении уже был сделан, и с 1 января объем отчислений в бюджет 
снижен до 50%. Тем не менее, параллельно мы рассматриваем и другие инструменты в 
виде привлечения кредитов и грантов для развития инфраструктуры наших портов", - 
добавил руководитель АМПУ. Финансовый план АМПУ на 2018 год предусматривает 
увеличение уровня чистого дохода предприятия на 7,7% по сравнению с 2017 г. Этот 
показатель должен составить 8,4 млрд грн. Чистая прибыль ожидается на уровне 3,3 млрд 
грн. Отчисления в бюджет составят 4,5 млрд грн. Капитальные инвестиции АМПУ в 
развитие портов в 2018 г. составят почти 4,3 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Одеський порт знизить прибуток удвічі  
через "прокладку" – ЗМІ 

18.01.2018 
ДП "Одеський МТП" планує зменшити прибуток в 2018 р. у порівнянні 

з попереднім в 2,2 рази – до 119,29 млн грн. Про це йдеться в фінансовому 
плані підприємства, який  подано на затвердження уряду 17 січня. 

У фінплані на цей рік також заплановано зниження на 41% чистого доходу від 
реалізації продукції – до 323,62 млн грн. При цьому собівартість реалізованої продукції 
зростає на 17%. При узгодженні позицій підприємство вказало, що зниження доходу 
пов’язане з діяльністю в акваторії "Одеський МТП" приватних буксирних компаній, 
зокрема, ТОВ "Екофлот". ДП стверджує, що програє приватникам конкуренцію через те, що 
вони можуть дозволити собі індивідуальний підхід до замовника, без необхідності 
виконувати соціальні зобов’язання та утримувати профільні активи. На збільшення 
собівартості, стверджує ДП, також вплинуло збільшення зарплати працівникам. В 
експертному висновку до фінплану вказано зауваження, що не дивлячись на зменшення в 
2,2 рази фінансового результату та зменшення на 26% відрахувань державі, зарплатня 
керівника порту залишилася на рівні минулого року – 310 тис грн/місяць. У 2016 році 
зарплата директора була майже вдвічі нижчою і становила 133 тис грн. Нагадаємо, на 
початку серпня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що 
замість спільного проекту з світовим портовим оператором "DP World", "Одеський МТП" 
віддав більше половини послуг буксирного флоту "Екофлоту". Міністр пообіцяв разом з 
правоохоронцями знайти інтересантів оборудки. Натомість, судовий реєстр не містить 
інформації про кримінальні провадження, де б фігурантом було "Екофлот". Більш того, в 
грудні фірма відсудила у "Одеського МТП" 1,23 млн грн. боргів за використання портом 
приватного буксира. Через два дні після заяви міністра Омеляна, його заступник Юрій 
Лавренюк заявив, що порт розірвав договір з "Екофлот", який діяв з початку року. Але, 
судячи з фінплану підприємства, фірма продовжує свою роботу. "Екофлот" було 
зареєстроване в кінці жовтня 2014 року одеситкою Іриною Ткач. У 2017 році її партнером в 
фірмі став земляк Сергій Гортопан. Незмінним директором залишається – Катерина 
Кузьменко. Гортопан також є співвласником ТОВ "Фендроу" разом з Наталією Голінько. З 
минулого листопада обов’язки директора Одеського порту виконує уродженець Вінницької 
області  Віктор Войтко. Влітку 2017 року він перейшов на посаду заступника директора 
порту, а до цього працював в структурі ДП "Укрпошта". Це державне підприємство у 2015-
2016 роках очолював інший вінничанин – Ігор Ткачук, якого в жовтні 2016 року було 
призначено директором ДП "Одеський МТП". … 
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Ізмаїльський морський порт закупить  
нове обладнання 

26.01.2018 
Делегація в складі представників ДП ”Ізмаїльський морський 

торговельний порт” та ДП “Стивідорна компанія ”Ольвія“ відвідала заводи 
Terex Deutschland GmbH (Німеччина) та MANTSINEN Group Ltd Oy (Фінляндія) 

Як заявили в адміністрації порту, поїздка делегації пов’язана з намірами в поточному 
році придбати чотири автонавантажувачі, пневматичний перевантажувач і насадку для 
зачистки вагонів. Ізмаїльські портовики ознайомилися з виробничими потужностями та 
вивчили характеристики техніки, яка їх цікавить, а також обмінялися досвідом щодо 
використання пневматичного перевантажувача в СК “Ольвія” і прибалтійських портах. 
Пневматичний перевантажувач значно прискорює вантажні операції і не завдає таких 
ушкоджень вагонам, як при використанні грейфера. Після випробування техніки буде 
прийнято рішення щодо придбання ще кількох пневматичних перевантажувачів або 
вагоноперекидача. Всього у 2018 році порт планує направити 64 млн гривень на оновлення 
портового обладнання. 
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 СТИВІДОР. ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС  

 
В 2017 г. УДП сократило перевозку  

грузов по реке на 8,6% 

16.01.2018 
Речной флот ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) в 2017 г. 

сократил перевозку грузов по сравнению с 2016 г. на 8,6% - до 2,266 млн тонн. 
Об этом свидетельствуют оперативные данные предприятия. 

Перевозка экспортных грузов увеличилась на 3%, или на 40 тыс. тонн - до 1,354 млн 
тонн. Перевозка импортных грузов составила 5 тыс. тонн, каботажных - 1 тыс. тонн. 
Перевозки между иностранными портами (МИП) сократились на 22%, или на 258,5 тыс. 
тонн - до 905,5 тыс. тонн примущественно из-за обвала зернового рынка. «Одна из причин 
падения зернового рынка - неурожай в Сербии, а также снижение цен на мировом рынке. В 
этой связи производители придерживают зерно до стабилизации цен. По прогнозу 
специалистов, оживление зернового рынка, а следовательно, и перевозок в МИПе, следует 
ожидать не раньше апреля», - отметил начальник отдела эксплуатации речного флота ЧАО 
«УДП» Александр Назаренко. С начала 2018 г. по состоянию на 10 января на реку отгружено 
58 тыс. тонн грузов, прогноз месяца - 232 тыс. тонн. «Есть основание говорить о том, что 
эти объемы выполнимы. Прежде всего, после новогодних праздников в Европе 
возобновилась деловая активность, начали поступать заявки на перевозки в МИПе. Так, по 
Австрии получены заявки на перевозку 4 тыс. тонн удобрений, работаем по Венгрии - 
заявлены 5 тыс. тонн зерна, из Хорватии - 13 тыс. тонн удобрений, по Болгарии - 5 тыс. 
тонн жмыхов», - сообщил он. ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» осуществляет 
речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав грузового речного 
флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов. Морской грузовой флот представ-
лен семью судами дедвейтом 3,3-4 тыс. тонн (6 сухогрузов типа «Измаил» и 1 танкер 
«Десна»). Основу грузов составляет металлургическое сырье, поставляемое в придунайские 
страны. Речной пассажирский флот компании представлен теплоходами «Молдавия», 
«Украина», «Днипро» и «Волга». Компания в 2016 году увеличила грузоперевозки по 
сравнению с 2015 годом на 7,7% - до 2,8 млн тонн, в том числе по реке перевезено 2,478 млн 
тонн грузов. Прибыль по итогам 2016 года увеличилась почти вдвое — до 30 млн грн. 
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Украина. В 2017 г. грузоперевозки по Днепру 
увеличились на 26% 

18.01.2018 
По Днепру в 2017 г. перевезено 8,095 млн. тонн грузов - на 1,7 млн. 

тонн или на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.  
Контейнерооборот на Днепре увеличился на 13,8% - в 2017 году было перевезено 
1948 контейнеров. 

Основными перевозчиками на внутренних водных путях Украины остаются 
компании «Укрречфлот» и «Нибулон», однако объемы перевозки в 2017 году они еще не 
сообщили. Навигация на Днепре в 2017 г. осуществлялась с конца марта по декабрь. По 
данным Государственного предприятия водных путей (ГПВП) «Укрводшлях», количество 
прошедших шлюзование на реке Днепр судов за период навигации 2017 года увеличилось 
по сравнению с показателем навигации 2016 г. на 13% - до 13 408. В 2016 г. по Днепру было 
перевезено 6,4 млн. тонн грузов и 1711 контейнеров. Отметим, компания "Нибулон" не 
будет проводить дноуглубление Днепра в начале ноября, говорится в ее официальном 
заявлении. 31 октября заместитель гендиректора компании по взаимодействию с органами 
власти Владимир Клименко на круглом столе сообщил, что экспериментальные дноуглу-
бительные работы на Днепре пройдут в период с 1 по 4 ноября. Теперь в "Нибулоне" 
говорят, что это была ошибка. "Заявление о проведении компанией дноуглубительных 
работ на лимитирующих перекатах Днепровского и Днепродзержинского водохранилищ в 
период с 1 по 4 ноября 2017 года - преждевременное и ошибочное", - проинформировали в 
компании. В "Нибулоне" отмечают, что в 2012-2015 гг. получали все необходимые 
разрешительные документы, которые являются действующими и сегодня. … 
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Найбільший оператор круїзних суден у Європі  
виходить на ринок України 

19.01.2018 
Італійська круїзна компанія Costa впевнено розвиває свою діяльність 

на українському ринку. Жителів країни запрошують на борт 15 круїзних 
ліній, які курсують по всьому світу. 

Багато хто, почувши «круїз», згадують «Титанік», «Косту Конкордія», «Британіка» і 
багато інші морські катастрофи. Однак представники італійської круїзної компанії Costa 
запевняють, що на сьогоднішній день всі лайнери відповідають сучасним стандартам 
захисту і безпеки. Про це в прес-центрі Інформатора розповів Олексій Гусєв, заступник 
директора турагентства Inflot Cruise & Ferry Ukraine, передає Національний промисловий 
портал. Беручи до уваги рівень життя і середню зарплату в Україні, можна сказати, що 
круїзне подорож – задоволення не з дешевих. До того ж, щоб відправитися в подорож по 
морських просторах, потрібно для початку дістатися до країни, яка надає такі послуги, що 
теж кілька накладно. Але все не так погано: тепер за допомогою послуг від компанії Costa 
зробити це набагато легше. «Більшість круїзних лайнерів відправляється з основних 
європейських портів – Іспанія, Франція та Італія. Ми розуміємо, що туристам треба перш за 
все дістатися до круїзного порту. Крім цього, необхідно забезпечити людей житлом, 
координувати на усіх етапах і максимально адаптувати до закордонних умов. Круїзні 
подорожі на лайнерах компанії Costa включають авіапереліт, готелі, трансфери – в 
загальному, повний пакет необхідних послуг. Саме це і дає можливість зробити подорож 
доступним, зрозумілим і цікавим», – розповів О.Гусєв.  
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ПАО "Укрзализныця" в 2017 г. прогнозирует  
позитивный финрезультат 

10.01.2018 
ПАО "Укрзализныця" в 2017 году улучшило операционную и 

производственную эффективность и ожидает положительного финансового 
результата по итогам года, отмечается в сообщении ПАО. 

"По оперативным данным, в 2017 г., впервые за период с 2007 года, "Укрзализныця" 
увеличила эксплуатационный грузооборот локомотивов на 3,4% - до 302 млрд т.км брутто. 
В том числе транзитные перевозки выросли на 2% и составили 20,1 млрд т.км. 
Пассажирооборот увеличился на 3,6% и составил 28 млрд пасс.км", - приводятся данные на 
сайте "Укрзализныци". В ПАО отметили, что таких результатов удалось достичь благодаря 
росту рабочего парка вагонов и увеличению показателей нагрузки в среднем за сутки. 
Дополнительным положительным эффектом служило сокращение времени простоя вагона 
под одной грузовой операцией на 1,3%, или на 0,8 часа. "Все это в совокупности с 
улучшением операционной эффективности дает основания ПАО "Укрзализныця" ожидать 
положительного финансового результата по итогам работы в 2017 году", - отметили в 
компании. Согласно ее статистике, в 2017 году "Укрзализныця" увеличила продажу 
билетов на 10% по сравнению с 2016 годом - до 53,67 млн шт. 
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Контейнерний потяг “Вікінг” між Україною та Литвою у 2017 р. 
збільшив вантажопотік на 97% 

21.01.0218 
В минулому році збільшилась торгівля між Україною та Литвою, 

так контейнерний потяг “Вікінг” у 2017 році перевіз більше 1 млн тонн 
вантажів. Передає Національний Промисловий Портал. 

Ці показники перевищили роком раніше на 97%. В основному “Вікінг” перевозить 
будівельні матеріали, одяг, рибу, автомобільні деталі, полімери, папер, різноманітну 
сировину та алкоголь. Проект “Вікінг” існує з 2003 року як спільний проект залізниць 
України, Литви та Білорусі. На початку свого створення він створювався для залізничного 
сполучення між Чорноморськими портами в Україні та Клайпедським портом у Литві. 
Пізніше до цього проекту до-єднались й інші причорноморські держави. 
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Железнодорожная компания Ахметова  
сократила перевозки на 13% 

22.08.2018 
Общий объем железнодорожных перевозок компании "Лемтранс" по 

итогам 2017 года составил 51,9 млн тонн грузов разной номенклатуры, что 
на 13,8% меньше, чем в 2016 году (60,23 млн тонн). 

По предварительным данным, в том числе объемы перевозки угля составили 19,35 
млн тонн (в 2016 г/ – 24,72 млн тонн), железорудного сырья – 19,3 млн тонн (19,94 млн 
тонн), кокса – 2,95 млн тонн (2,99 млн тонн), черных металлов – 6,12 млн тонн (в 2016 г/ – 
7,89 млн тонн), флюсов – 3,46 млн тонн. При этом совокупный годовой объем инвестиций в 
2017 году составил порядка 540 млн грн, средства были направлены в том числе на 
обновление парка вагонов. "Одним из ключевых событий 2017 года стало прекращение 
железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями и, как 
следствие, заблокированный подвижной состав. Этот фактор, безусловно, повлиял на 
рынок в целом, однако наиболее существенное влияние на итоги года оказали проблемы с 
нехваткой локомотивов. По этой причине нам не удалось полностью выполнить заявки 
наших грузоотправителей", – прокомментировал генеральный директор "Лемтранса" 
Владимир Мезенцев. Напомним, "Лемтранс" – крупнейшая в Украине частная транспортно-
экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов 
железнодорожным транспортом. 100% уставного капитала компании "Лемтранс" 
принадлежит группе "СКМ" Рината Ахметова. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Підприємство Тарути не повертає  
державі вагони Клименка 

26.01.2018 
ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат" не віддає державі 

150 піввагонів, які належали фірмі, афільованій з колишнім міністром 
доходів та зборів Олександром Клименком.  

Відповідно до рішення Печерського суду Києва від серпня 2017 р., піввагони, що 
належали ТОВ "Юнісон груп", були передані в управління філії "Рефрижераторна вагонна 
компанія" ПАТ "Укрзалізниця". Частиною вагонів РВК успішно користується і вже заробила 
на них понад 12 млн грн (станом на кінець 2017 р.). Однак, у документі, що є в розпоря-
дженні УНН, посадовці РВК вказують, що ще 17 піввагонів перебувають за межами України, 
а 150 піввагонів використовуються ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат" (що 
входить до холдингу "Індустріальний союз Донбасу", який пов’язаний з нардепом Сергієм 
Тарутою) і РВК не має до них доступу. Вказується, що ДМК має договір оренди з "Юнісон 
груп" щодо цих 150 піввагонів. І на сьогоднішній день вагони перебувають на під’їзних 
коліях комбінату. У РВК повідомляють, що звернення комбінат ігнорує та надсилає 
формальні відписки, тобто не виконує рішення суду. Як стало відомо УНН, у розпорядження 
РВК було передано 850 піввагонів, на яких їм вдалося заробити для держави понад 12 млн 
грн. Якщо йдеться про 150 вагонів, які державі не передаються, то можна говорити про 
втрати від їх невикористання на суму не менше 2 млн грн. Нагадаємо, в рамках 
розслідування справи О.Клименка, якого підозрюють зокрема у заволодінні державним 
майном в особливо великих розмірах, військовою прокуратурою було встановлено, що 
О.Клименко протягом 2013-2017 р. лише за рахунок експлуатації і використання, надання в 
оренду, іншої господарської діяльності вагонів отримав через підлеглих і довірених осіб 
через компанію "Юнісон" прибуток у сумі орієнтовно 400 млн грн. Як повідомляв УНН, у 
рамках розслідування кримінального провадження щодо так званих "схем Клименка" були 
затриманні десятки екс-чиновників різних рівнів з податкової служби. Загальні збитки, 
завдані державі "схемами Клименка", становлять щонайменше 96 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
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Пора прогревать двигатели: тенденции украинского рынка международных 
грузоперевозок автомобильным транспортом 

15.01.2018 
Интенсивность грузоперевозок зависит от состояния экономики 

страны, активности ее субъектов на внутреннем и внешнем рынках. Об 
этом пишут эксперты компании Pro-consulting. 

Одним из востребованных видов транспорта для перемещения грузов по суше на 
короткие и средние расстояния является автомобильный транспорт. Его популярность 
объясняется тем, что данный вид транспорта предоставляет возможность гибкого 
управления грузоперевозками. Благодаря этому, можно в широких пределах 
оптимизировать затраты на логистику в зависимости от конкретного вида груза: выбрать 
маршрут, тип автомобиля, необходимое прицепное оборудование. Среди недостатков 
автомобильного транспорта: влияние человеческого фактора, зависимость от состояния 
дорог и стоимости топлива. Для перевозок на большие расстояния чаще используются 
другие виды транспорта, позволяющие перемещать большие объемы грузов и поэтому 
более эффективные на дальних маршрутах. Поэтому автомобильный транспорт часто 
используется в комбинации с другим транспортом, как один из элементов логистической 
схемы. Кризис в нашей стране в 2014-2016 годах негативно сказался на рынке 
международных автоперевозок. Главными отрицательными факторами в этот период 
были: спад в промышленной, строительной и торговой сферах экономики; ограничение 
взаимной торговли между Украиной и Российской Федерацией; утрата контроля над 
частью территории и наличие зоны военного конфликта; рост инфляции и обесценивание 
национальной валюты; снижение покупательной способности населения. Наибольшая доля 
в использовании автомобильного транспорта в Украине приходится на добывающую 
промышленность. Далее по этому показателю следуют пищевая промышленность, сельское 
и лесное хозяйство. Транспортировка энергоресурсов составляет для автомобильного 
транспорта всего 2% перевозок. Подробнее структура загрузки отечественного 
автотранспорта показана на диаграмме. Спад на рынке международных грузовых 
автоперевозок способствовал обострению конкуренции между логистическими 
предприятиями. В борьбе за заказчика транспортные компании предлагают гибкую 
систему тарифов, которые зависят от характера груза, дальности и срочности перевозки, 
используемой техники. Наибольшее влияние на цену перевозок оказывает стоимость 
топлива, на втором месте – валютная составляющая. Меньшие доли в тарифе занимают 
зарплата персонала и параметры инфляции. Дальнейшие перспективы украинской 
автотранспортной отрасли зависят от быстроты и эффективности нейтрализации 
действующих негативных факторов. А именно: преодоление спада в промышленности. В 
2016-2017 годах уже наметились первые тенденции промышленного роста в отдельных 
отраслях; увеличение объемов внешней торговли. По данным Государственной службы 
статистики, за три квартала 2017 года экспорт товаров из нашей страны увеличился на 
21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года; обуздание инфляционных 
процессов в отрасли. Рост цен на топливо ведет к повышению тарифов на перевозки, что 
вынуждает заказчиков с невысокими доходами сокращать объемы логистических 
операций; повышение покупательной способности населения. Увеличение спроса на 
потребительские товары ведет к активизации торговли и транспортной отрасли. Таким 
образом, прогнозируемое общее восстановление экономики Украины станет 
катализатором развития ее транспортной составляющей, одним из сегментов которой 
является и автомобильный транспорт. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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Предприятие олигарха Червоненко не может расплатиться  

с "Вог Ритейл" и "Нафтотрейд ресурс" 

16.01.2018 
Логистическая компания ООО "Орлан-Транс-Груп" задолжала 

компаниям "Вог Ритейл" и "Нафтотрейд ресурс" на сумму в размере 22 432 
тыс. гривен базовой задолженности за поставки нефтепродуктов. 

Компания «Нафтотрейд ресурс» подала на «Орлан-Транс-Груп» судебный иск, 
который уже удовлетворил Хозяйственный суд города Киева. В частности, 1 ноября 2017 г. 
судом было вынесено постановление, согласно которого на денежные средства «Орлан-
Транс-Груп» в размере 17 293 071,44 грн был наложен арест. В то же время, 11 декабря 2017 
г. Хозяйственный суд Киева решил взыскать с «Орлан-Транс-Груп» 11 304 758 грн (втч 32,8 
тыс. грн судового сбора) в пользу ООО «Вог Ритейл» по иску о взыскании задолженности за 
поставки нефтепродуктов по договору от 2014 года. В частности, в решении суда указано 
взыскание суммы основного долга в размере 8,013 млн грн, 1,958 млн грн инфляционных 
издержек, 425,341 тыс. грн годовых и 875,617 тыс. грн пени по сумме задолженности. Также 
12 декабря Хозсуд Киева постановил взыскать с «Орлан» 17 470 296 грн (втч 240 тыс. грн 
судового сбора) в пользу «Нафтотрейд ресурса» по иску о взыскании задолженности за 
поставки нефтепродуктов по договору от 2016 г. В соответствующем решении суда указано 
взыскание суммы основного долга в размере 14,419 млн грн, 2,331 млн грн инфляционных 
издержек, и 480,296 тыс. грн годовых. В WOG отказались комментировать судебный иск, а 
также спор двух предприятий. Согласно данным из единого государственного реестра 
юрлиц, конечным бенефициаром «Орлан-Транс-Групп» является некая Иветт Лоран, 
зарегистрированная как юридическое лицо на территории Доминиканской республики. 
Предприятие Червоненко не впервые замешано в финансовых скандалах, так, в 2002 году 
предприятия концерна «Орлан» фирмы «Орлан-Транс-Групп» показали 23,49 млн. грн. 
дохода и убытки, избавляющие от необходимости платить налоги в размере 3,15 млн. грн, 
что уже тогда заинтересовало налоговую службу. В скандалах неоднокрано замечен и сам 
экс-министр транспорта времен Ющенко. Так, последний инцидент произошел в начале 
ноября в Киевском районном суде города Одессы, когда Евгений Червоненко устроил 
публичное разбирательство и накинулся на судью. Кроме того, Евгений Червоненко не 
скрывает симпатизирование геополитическим амбициям РФ. Зачастую в риторике 
используя фразу, что Украина без России не сможет существовать и пр. 

 

Читать полностью >>>  
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В "Киевпастрансе" подвели итоги деятельности коммунального  
предприятия в 2017 г 

17.01.2018 
На странице гендиректора предприятия Дмитрия Левченко в 

Facebook опубликована инфографика, в которой собрана самая важная 
информация о деятельности "Киевпастранса" в прошлом году. 

В частности, предприятие приобрело 46 12-метровых автобусов и 1 автобус длиной 
18,75 м, 16 12-метровых троллейбусов и 1 троллейбус длиной 18,75 м, а также 27 трамваев. 
Кроме того, 32 трамвая капитально восстановлено. Также "Киевпастранс" капитально 
возобновил и реконструировал восемь трамвайных переездов, 6,8 км рельс, проведена 
профилактика 220,2 км, и 67,9 км контактной сети. Были капитально отремонтированы два 
эскалатора на станции "Старовокзальная" и 616 павильонов (и установлено 66 новых). 
1868 раз обслуживались 245 турникетных групп. Напомним, что в 2017 г. услугами 
общественного транспорта в Киеве воспользовались З99,8 млн пассажиров. 

 

Читать полностью >>>  
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 МЕТРОПОЛІТЕН 

Киевский метрополитен объявил тендер на  
строительство метро на Виноградарь 

23.01.2018 
КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка 

Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив 
Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,32 млрд грн. 

Соответствующее объявление размещено на сайте Prozorro. «Строительство участка 
Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с 
электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с 
двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в 
сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства)», - говорится в сообщении. 
Работы должны быть выполнены в течение 36 месяцев. Конечный срок подачи 
предложений - до 19 февраля 2018 г. Как сообщалось, за 2017 г Киевский метрополитен 
перевез 498,4 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Киев на строительство 
метро в 2018 г. получит из госбюджета 2,6 млрд грн. Суммарная эксплуатационная 
протяженность действующих трех линий Киевского метрополитена составляет около 69 
км. К услугам пассажиров - 52 станции с тремя пересадочными узлами. Строится четвертая 
линия (Подольско-Воскресенская). Строительство новой ветки завершится в 2020-2030 гг. 

 

Читать полностью >>>  
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Тендери на проектування трамвайних колій в Києві виграють  
виключно родичі топ-менеджера «Київпастрансу» 

24.01.2018 
Телепроект антикорупційних розслідувань «Наші гроші» розповів 

про зв’язки між «Київпастрансом» та переможцями їх тендерів на 
реконструкцію. Про це пише портал gazeta.ua 

 

У 2017 р. КП«Київпастранс» провів 13 тендерів на реконструкцію трамвайних колій. 
Дванадцять з них вигравало АРП «Софія», а тринадцятий тендер – ТОВ «Транселектро-
проект». Компанія «Софія» виграє та бере участь лише у тендерах «Київпастрансу». Загалом 
було виграно тендерів на суму 70 млн грн, проте лише на проектування. Директором 
монополіста Київпастрансу АРП «Софія» є Артем Щипський. В минулому він був режисером 
монтажу на телеканалах, а тепер керує проектувальниками. Засновником компанії є Віктор 
Рафальський, чий племінник – начальник будівництва та утримання об’єктів транспорту та 
допоміжної інфраструктури «Київпастрансу», Юрій Курбаль. Родичі стверджують, що не 
знають один одного. Оскільки зв’язок дядько-племінник не можна позначити як близькі 
родинні стосунки, оскаржувати тендери за цією ознакою неможливо. Для виграшу у 
тендерах були також створені штучні конкуренти. Компанія «Софія» постійно змагається за 
виконання робіт з «Транселектропроектом» та проектним бюро «Розмисл». «Наші гроші» 
виявили, що засновниця ТОВ «Транселектропроект» працює в офісі АРП «Софія». У свою 
чергу, бюро «Розмисл» створене працівниками харківського «Інституту проектування 
інфраструктури транспорту», який на субпідряді виконує роботи для монополіста АРП 
«Софія». Окрім цього, на будівельних тендерах також перемагає двоюрідний брат Курбаля, 
Євгеній Рафільський з компаніями «Дельта-Буд» та пов’язаним з ним будівельним 
підприємством «Караван». Загалом виграно тендерів на суму 36 млн грн. Додамо, що з 
доходом 113 тис. грн на рік Курбаль зводить будинок, який декларує, як незавершений та 
площею 150 кв. м, хоча насправді будинок ззовні виглядає цілком завершеним … 

 

Читати повністю >>> 
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Повідомили, скільки перевізників в Києві  
досі працюють нелегально 

15.01.2018 
Столичні активісти склали список маршрутних таксі, які працюють в 

Києві нелегально. Про це повідомив адміністратора спільноти "Транспорт 
Києва" Сергій Дуць в Facebook. 

Протягом 2014-2017 років Департамент транспортної інфраструктури КМДА в 
рамках оптимізації маршрутної мережі міста закрив ряд таксомоторних маршрутів, які 
дублювали існуючі маршрути громадського транспорту. Йдеться про такі маршрути: 170, 
196, 209, 213, 217, 221, 230, 232, 238, 248, 404, 412, 412к, 425, 458, 478, 501, 502, 519, 527, 543, 
561, 564, 570, 595, 597. Незважаючи на накази про закриття маршрутів, деякі з них 
продовжують активно працювати: Маршрут № 217 - дублює тролейбусний маршрут № 28. 
Курсує близько 10 автобусів; маршрут № 412 - дублює автобусний маршрут № 20. Курсує 
більше 10 автобусів; маршрут № 502 - дублює автобусний маршрут № 102. Курсує більше 
10 автобусів. Маршрут був закритий в 2014 році; маршрут № 501 - дублює автобусний 
маршрут № 23. Курсує близько 6 автобусів; маршрут № 570 - повністю дублює 
тролейбусний маршрут № 8. Курсує близько 8 автобусів; маршрут № 597 - частково дублює 
по своїй трасі кілька тролейбусних маршрутів - 30, 19, 33. Курсує близько 10 автобусів. З 
осені 2017 від станції метро Героїв Дніпра до Мінського масиву періодично курсують 
мікроавтобуси, позначені номером "32 + 99". Однак такого маршруту ніколи не було, і 
ніяких документів перевізник не має. Маршрут з'явився нізвідки, ніде не зареєстрований, 
але спокійно курсує по місту. Є кілька "нестабільних" маршрутів, які то зникають, то 
з'являються. Наприклад, маршрут № 238, який дублює автобусний маршрут № 62. Курсує 
кілька автобусів. Після закриття маршрутів 501 та 502 були офіційно відкриті нові 
маршрути з цими номерами. Так, на Виноградарі почав курсувати новий маршрут 502. 
Перевізник, якому належить "старий" 502 не знайшов нічого кращого, ніж поміняти номер 
на 102 - маршрут звичайного автобуса, який він дублює. … 
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Нова Пошта за год доставила рекордное  
количество отправлений 

16.01.2018 
Группа компаний «Нова Пошта» в 2017 г. доставила рекордные 145,8 

млн отправлений – почти на 30% больше, чем годом ранее. Из них почти 5 
млн пришлось на международные отправления.  

В 2016 году таких посылок было лишь около 1 млн. Почтовый оператор в 2017 году 
открыл отделение нового типа в Киеве и первое отделение в Италии, а также подписал 
соглашение об эксклюзивном партнерстве с европейским лидером экспресс-доставки DPD 
Group. «Нова Пошта» расширила и digital-возможности. Ее клиенты уже могут вносить 
изменения в данные экспресс-накладных через онлайн-каналы и получать оплату за 
отправленный товар на банковскую карту. В этом году группа компаний планирует 
совершенствовать качество сервиса и развивать сеть отделений и терминалов. В частности, 
планируется построить собственные объекты в нескольких областных центрах.  

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Деливери" подвела итоги устойчивой стратеги 
развития компании за 2017 г. 

22.01.2018 
По итогам работы за 2017 год компания "Деливери" нарастила 

объёмы грузоперевозок на 22,6% в сравнении с 2016 г, а доля адресного 
обслуживания выросла на 3,3% 

Значительно укрупнились и сами отправки: средний расчетный вес по одной 
декларации увеличился на 17,5%. Одновременно с наращиванием объёмов грузооборота 
компания продолжила развивать клиентскую сеть: в прошлом году услугами "Деливери" 
воспользовались более 517 000 уникальных клиентов, 90% из которых - представители 
малого и среднего бизнеса. Стремительно развивается представительская сеть компании. 
Так, с января по декабрь 2017 г. "Деливери" открыла 41 представительство, включая 
склады по партнёрской системе франчайзинга. Наибольшая активность по развитию сети 
пришлась на западные области Украины, что связано с экономической привлекатель-
ностью данного региона. Основные показатели безопасности грузоперевозок в компании, 
исчисляемые открытыми KPI, составили: 0,0061% или 1 место из 16 393 - доля утерь, 
0,1061% или 1 место из 943 перевезенных - доля повреждений. В течение 2017 г. компания 
продолжила расширять цифровые возможности для своих клиентов. На сайте "Деливери" 
был реализован новый сервис по расчету стоимости: калькулятор в двух версиях - 
расширенный и light - предоставил возможность калькуляции по основным типам 
пересылаемого: посылки и документы, грузы, паллеты, отраслевые тарифы. Light-версия 
также была обновлена для мобильных приложений. По отзывам клиентов компании новый 
сервис сделал просчет стоимости более быстрым и удобным. Следующим этапом digital-
обновлений стала выписка квитанций из калькулятора, а также введение режима 
шаблонов квитанций и сохранение расчетов. Помимо действующего сервиса электронного 
документооборота M.Е.Doc "Деливери" запустила более современный - "Вчасно". 
Интеграция с личным кабинетом клиентов позволила подписывать документы на сайте, 
упростив таким образом взаимодействие с компанией по заверению актов оказанных 
услуг, актов сверок, договоров, писем и прочих документов. Постоянное 
совершенствование личного кабинета и расширение функций привело к росту числа его 
пользователей: за прошлый год количество уникальных клиентов возросло до 60 000. С 
октября "Деливери" реализовала на сайте мобильное рабочее место "Кабинет 
перевозчика". Владельцам наёмного транспорта сервис позволил оперативно управлять 
рейсами, документооборотом, контролем оплат, предоставил доступ к показателям работы 
автомобилей в режиме реального времени, а также предлагать транспорт к перевозке. За 
неполный год действия программы лояльности к "Клуб Delivery Group" подключились 3100 
главных организаций. Успешность проекта дает толчок к активному развитию проекта в 
2018 году через расширение списка услуг и доступных подарков. В 2017 году "Деливери" 
активно продвигала собственный бренд и наращивала бизнес-связи: в целом компания 
приняла участие в 8 выставках и конференциях, провела 2 бизнес-завтрака в Центре 
обслуживания клиентов. В планах "Деливери" на 2018 год основной акцент отведен 
своевременности прибытия грузов, чей показатель планируется довести до 90% (доставка 
до склада) и до 94% (доставка до адреса). По результатам 2017 года данные показатели 
составили 83% и 91% соответственно. Как и в предыдущий год активно будет расширяться 
представительская сеть компании: появятся 50 новых грузовых складов. Повышение 
уровня безопасности перевозки грузов будет достигнут через снижение доли утерь до 
0,002% и доли повреждений до 0,05%. "Деливери" продолжит активное развитие 
финансовых и страховых услуг, а также IT-сервисов для клиентов.  
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Компания "Vodafone Украина" намерен привлечь € 90 млн  
для покупки лицензии 4G 

12.01.2018 
Оператор "Vodafone Украина" намерен привлечь финансирование в 

сумме €90 млн для покупки лицензии для внедрения технологии 
мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE). 

Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 10 
января наблюдательный совет одобрил привлечение займа в сумме 90 млн евро, или 2,973 
млрд гривен. "Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
сделки, и стоимости активов ЧАО "ВФ Украина" составляет 19,18%", - сказано в сообщении. 
Стоимость активов ЧАО "ВФ Украина", по данным финотчетности за 2016 год, оценивается 
в 15,5 млрд гривен. Финансирование планируется привлечь под покупку лицензий 4G. Как 
сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в 
сфере связи и информатизации (НКРСИ), назначила на 26 февраля 2018 года тендер на 
предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в диапазоне 1800 МГц. 
Кроме того, НКРСИ назначила на 23 января 2018 года тендер на предоставление лицензий 
на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц. 5 октября 2015 года компании "МТС-Украина" и 
Vodafone подписали партнерское соглашение, согласно которому "МТС-Украина" намерена 
постепенно перевести все свои услуги под бренд Vodafone, после этого "МТС-Украина" 
начала позиционировать себя как "Vodafone Украина".  
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СКМ: Конечным бенефициаром приватизировавшей «Укртелеком»  
компании был Хорошковский 

24.01.2018 
Компания СКМ заявляет о том, что конечным бенефициаром компа-

нии EPIC, приватизировавшей «Укртелеком» через ООО «ЕСУ» в 2011 г., был 
бизнесмен Валерий Хорошковский (бывший на тот момент главой СБУ). 

«В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и 
Роберта Шетлер-Джонса (занимал пост заместителя председателя наблюдательного совета 
Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа – ИФ) указывалось, что Хорошковский 
был конечным бенефициаром EPIC (позднее – Raga) на момент приватизации, и именно он 
стоял за этой компанией. Странно, что SCM Financial должна была что-то еще доказывать 
при наличии таких признаний со стороны самой Raga», — сказал в интервью агентству 
«Интерфакс-Украина» директор по международным связям и отношениям с инвесторами 
СКМ Джок Мендоза-Вилсон. Он заявил, что считает правильным, чтобы именно Raga/EPIC 
давала арбитражу пояснения в отношении обстоятельств участия лица, на тот момент 
занимавшего пост главы СБУ, в приватизации «Укртелекома» при участии его партнера 
Дмитрия Фирташа. Д.Мендоза-Вилсон также обратил внимание на определенные 
несостыковки в финансовой стороне сделки. «Давайте посмотрим еще глубже. Цена 
приватизации «Укртелекома» в 2011 году составила около $1,3 миллиарда. Свидетели со 
стороны Raga в арбитраже и Денис Горбуненко в своих последних интервью утверждают, 
что $300 млн из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его 
компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся $1 млрд на приватизацию «Укртелекома»? 
Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в 
таком размере для приватизации актива в Украине”, — подчеркнул он. По словам 
Д.Мендозы-Вилсона, EPIC был австрийской семейной консалтинговой и инвестиционной 
компанией с небольшими активами в сфере недвижимости и телекоммуникациях в 
Восточной Европе. Он также заявил, что ему сложно поверить, что П.Гольдшайдер смог бы 
привлечь у западных инвесторов $1,3 млрд для покупки «Укртелекома». Как сообщалось, 
Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение LCIA по спору с 
Raga на $820 млн о покупке «Укртелекома». 
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ЄБРР у 2017 р. інвестував в Україну  
EUR800 млн 

22.01.2018 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2017 році 

інвестував в Україну EUR800 млн, що на 37% більше, ніж роком раніше, 
повідомив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. 

"Це значний підйом із 2016 і сильний старт для 2018 року. Ми сподіваємося досягти 
показників 2014 і 2015 років, коли інвестиції перевищували EUR1 млрд", - сказав він у 
коментарі в понеділок. За словами Ш.Аджунера, обсяг інвестицій в 2018 році залежатиме 
від кількох причин, зокрема від приватизаційного процесу. "Я думаю, що в цьому контексті 
ухвалений минулого тижня в парламенті закон про приватизацію надасть можливість 
залучити більше великих іноземних інвесторів", - наголосив Ш.Аджунер. Раніше директор 
ЄБРР в Україні висловлював думку, що інвестиції банку в реалізацію українських проектів у 
2017 році можуть досягти EUR1 млрд. Як повідомлялося, в 2017 році Україна стала третім 
найбільшим одержувачем кредитів ЄБРР після Туреччини, що одержала EUR 1,54 млрд 
кредитів, а також Єгипту з показником EUR 1,41 млрд кредитів у 2017 році.  
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НБУ передал Всемирному банку управление  
частью своих резервов 

22.01.2018 
Национальный банк передал Всемирному банку управление частью 

международных резервов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег 
Чурий, передает портал 368.media 

«Часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в 
размере до одного миллиарда долларов», – сообщил он. По данным НБУ, Всемирный банк 
управляет резервами 53 стран мира. В рамках установленных ограничений определен 
перечень высоколиквидных инструментов, установлены ограничения по риску, 
требования к ликвидности и отчетности. Передача в управление валютных резервов 
позволяет осуществлять операции с ЗВР аналогичные тем, которые проводит Всемирный 
банк для обучения персонала и приобретения необходимого опыта. Персонал НБУ получает 
возможность дистанционно обучаться в американских институтах и университетах 
(например, CFA). Всемирный банк выступает в качестве внешнего менеджера части 
резервов, предоставляет консультационные услуги… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 368.media 
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 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 НБУ. ФГВФО  

Фонд гарантирования выплатил  
вкладчикам 88 млрд грн. 

16.01.2018 
По состоянию на 1 января 2018 г. в реестре участников Фонда 

гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) насчитывалось 83 банка-
участника, - сказано в отчете ведомства. 

Как отмечается в релизе, общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по 
состоянию на 1 января 2018 г. составляет 14,354 миллиарда гривен. При этом поступления 
в Фонд от регулярного сбора за 2017 г. составили 3,315 млрд грн. ФГВФЛ также 
проинформировал, что общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые 
были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе 
гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках выплаты 
гарантированного возмещения по состоянию на 1 января 2018 г. составила 87,924 млрд 
грн. Ранее в Фонде гарантирования сообщали, что в Украине по итогам 11 месяцев 2017 
года, общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 8 322,2 млн грн: 4 441,2 
млн грн выручили от продажи активов; 3 576,8 млн грн поступило от погашения кредитов; 
200,5 млн грн — от погашения ценных бумаг; 103,7 млн грн — от аренды. Также Hubs 
писал, что тем временем в Национальном банке насчитали в украинском банковском 
секторе еще 17 убыточных банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

МВФ, ВБ и ЕБРР призвали Украину привлечь к ответственности  
владельцев банков-банкротов 

17.01.2018 
Международные партнеры Украины поддерживают усилия властей, 

направленные на минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи 
с банкротствами банков. Об этом говорится в их совместном обращении. 

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструк-
ции и развития за привлечение к ответственности бывших собственников обанкротив-
шихся банков за нанесенные ими убытки. Письмо направлено министру финансов 
Олександру Данилюку и и.о. главы НБУ Якову Смолию. Его подписали глава миссии МВФ в 
Украине Рон ван Руден, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и 
Молдовы Сату Кахконен, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и 
Кавказа Франсис Малиж. Они призывают Центральный банк и Министерство финансов 
продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских 
налогоплательщиков. "Для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 г. 
составила свыше 215 млрд грн, из которых 155 млрд грн потрачено на национализацию 
ПриватБанка (или около 7,5% от ВВП 2017 г). Это столько же, сколько правительство 
потратило на образование и медицину в прошлом году", - сказано в письме. 
Международные партнеры Украины поддерживают усилия властей, направленные на 
минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи с банкротствами банков. Они 
рекомендуют Минфину и НБУ признать следующие принципы: преобразование 
обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in); возвращение неработающих 
кредитов с помощью юридической процедуры "коллекшн"; обращение взыскания на 
объекты обеспечения, а также привлечение к ответственности бывших собственников 
обанкротившихся банков за убытки. Также МВФ, Всемирный банк и ЕБРР призвали все 
ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать 
свои усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
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За год в Украине закрылось больше 800  
банковских отделений 

16.01.2018 
Количество действующих структурных подразделений украинских 

банков на 1 января 2018 г. составило 9 489, что на 827 меньше, чем на 
начало года. Об этом свидетельствуют статистические данные НБУ 

Более половины закрытых отделений в 2017 г. приходится на "Ощадбанк", сеть 
которого сократилась на 443 представительства – до 3205. Кроме того,  "УкрСиббанк" за 
год закрыл 53 отделения, "Правекс-Банк" –  45. В то же время вторая крупнейшая сеть – 
национализированного "Приватбанка" – за год выросла на 3 отделения – до 2243. 
Значительно увеличилась сеть отделений "Альфа Банка" – за год их количество выросло со 
103 до 187, а также "Индустриалбанка" – с 33 до 104, часть из которых последний получил 
после слияния с "Экспресс-банком", у которого было 88 отделений. Еще 88 отделений 
закрылось в связи с признанием в прошлом году неплтежеспособным "Диамантбанка", 69 – 
"Платинум Банка", 47 –банка "Народный капитал", 35 – в связи с исключением из реестра 
"Кредит Оптима Банка". Как сообщалось, количество банковских отделений в 2016 году 
сократилось на 1 555 до 10 316 отделений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

 
Основной собственник Кредобанка намерен принудительно  

выкупить акции миноритариев 

16.01.2018 
PKO Bank Polski SA (Польша), которому принадлежит 99,629262% 

акций Кредобанка (Львов), намерен воспользоваться правом 
принудительного выкупа у миноритариев остальных ценных бумаг. 

Как сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР во 
вторник, соответствующее уведомление PKO Bank Polski направил Кредобанку 15 января 
2018 г. Другие детали выкупа в сообщении не уточняются. Общее количество выпущенных 
Кредобанком акций составляет 224 млрд 896 млн 946,916 тыс. шт. номиналом 0,01 грн, из 
которых 833 млн 775,908 тыс. принадлежит минаритарным акционерам. Ценные бумаги 
включены в биржевой список "Украинской биржи" (УБ) и ПФТС (обе - Киев). Последняя 
сделка с акциями Кредобанка на УБ была заключена 12 января 2018 года по курсу 0,021 грн 
за шт. На ПФТС последний биржевой контракт был заключен 15 сентября 2017 г. по курсу 
0,0602 грн за шт. Таким образом, общая доля миноритариев оценивается от 17,5 млн грн до 
50,19 млн грн. Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного 
управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out 
(принудительный выкуп и принудительная продажа акций). Согласно его требованиям, 
после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, 
контрольного или значительного контрольного пакета миноритарии имеют право 
потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае 
доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной 
продажи акций миноритариями. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

Главой правления банка "Сич" назначен бывший  
начальник управления развития 

16.01.2018 
Наблюдательный совет банка "Сич" (Киев) назначил с 15 января 

председателем правления финучреждения Петра Мельника, сообщил банк 
в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

До настоящего времени П.Мельник занимал должность начальника управления 
развития банка. Ранее исполняющим обязанности главы правления банка был Олег Сук. По 
данным НБУ, на 10 октября 2017 года Олег Баланда владел 55,615% акций банка, Валерий 
Раздорожный - 31,016%, Андрей Мельник - 9,6257% и Олег Губанов (3,7433%). Банк "Сич" 
основан в 2011 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по 
размеру общих активов банк занимал 56-е место (804,867 млрд грн) среди 88 
действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

У Правекс-банка забрали  
ще одну ліцензію 

19.01.2018 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ще 

одну ліцензію Правекс-банку на здійснення діяльності на фондовому ринку, а 
саме - депозитарної діяльності. 

"Прийнято рішення щодо анулювання ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання 
активів інститутів спільного інвестування ПАТ Комерційний банк «Правекс-банк»” - 
поінформувала НКЦПФР за результатами свого чергового засідання, яке відбулося 18 січня 
2018 року. Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році НКЦПФР вже анулювала ліцензію 
Правекс-банку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами. Ліцензію анульовано у зв'язку із нездійсненням ліцензіатами 
даного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, а саме протягом 
2014 року та I-II кварталів 2015 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Альфа-банк (Украина) не смог разместить облигации  
серии Q на 500 млн грн 

26.01.2018 
Альфа-банк (Украина) не смог разместить облигации серии Q на 500 

млн гривен. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в 
системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Размещение облигаций происходило на фондовой бирже "Перспектива" серии Q - с 
23 октября 2017 года по 23 декабря 2017 года. Объем выпуска облигаций серии Q составлял 
500 млн гривен, однако привлечь средства от размещения не удалось. Как сообщалось, 90% 
акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" 
компания ABH Ukraine Limited (Кипр). Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом, 
Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым, Петром Авеном. В ноябре 2017 в состав 
акционеров банка вошел международный инвестиционный фонд MSP Stiftung 
(Лихтенштейн). По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 8-е место 
(41,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

BNP Paribas сменил представителя в  
набсовете "Укрсиббанка" 

26.01.2018 
BNP Paribas S.A (Франция), которому принадлежит 59,9996% акций 

"УкрСиббанка" (Киев), сменил своего представителя в набсовете 
финучреждения. Об этом пишет biz.censor.net.ua 

Согласно сообщению "УкрСиббанка" в системе раскрытия информации НКЦБФР, с 25 
января в состав набсовета вошел Франсуа Бенароя (Francois Benaroya) вместо главы 
набсовета Жан-Поля Сабе (Jean-Paul Sabet). "УкрСиббанк" основан в 1990 году. BNP Paribas 
S.A (Франция) к началу января 2017 года владел 59,9996% уставного капитала банка, ЕБРР - 
40%. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов 
УкрСиббанк занимал 7-е место (42,977 млрд грн) среди 88 действующих банков. Напомним, 
ЕБРР предоставит 50 млн долларов УкрСиббанку. Как сообщает пресс-служба банка, 
соглашение, которое было подписано 22 декабря, будет способствовать активному 
восстановлению украинского бизнес-кредитования. Согласно подписанному соглашению, 
общий объем распределения риска не должен превышать 40% от общей суммы 
кредитования или $50 млн. Соглашение о разделе рисков с ЕБРР станет очередным шагом 
для усиления позиции УкрСиббанка в агросекторе и будет способствовать увеличению 
объема финансирования отрасли. “ЕБРР и УкрСиббанк будут сотрудничать над 
распределением рисков кредитования, и это хорошая новость для многих местных 
компаний, особенно в секторе агробизнеса. Этот проект будет стимулировать 
кредитование реального сектора и способствовать развитию финансовых услуг в стране”, - 
заявил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Прибуток екс-банку Гонтаревої зріс удвічі –  
до 100 млн грн. 

26.01.2018 
Банк «Авангард» (підконтрольний групі ICU) в оголошенні про 

проведення загальних зборів акціонерів повідомив, що за попередніми 
даними, його прибуток в 2017 р. склав 100,3 млн грн (у 2016 р. – 48,6 млн грн). 

Таким чином, у IV кварталі минулого року позитивний фінрезультат банку становив 
39,6 млн грн (за три квартали-2017 було 60,7 млн грн). Проектом рішення зборів акціонерів 
банку передбачається частину прибутку в розмірі 91,6 млн грн спрямувати на збільшення 
статутного капіталу; 5 млн грн – направити в резервний фонд банку; 3,65 млн грн – лишити 
нерозподіленими. Згідно з наведеною інформацією, обсяг активів банку «Авангард» у 2017 
році зріс до 1,36 млрд грн (з 1,33 млрд грн), у т.ч. обсяг цінних паперів у портфелі на продаж 
– до 833,4 млн грн (з 576 млн грн), тоді як обсяг коштів в інших банках скоротився до 229,1 
млн грн (з 563,6 млн грн). Депозитний портфель зменшився до 852,4 млн грн (з 1,02 млрд 
грн). Нагадаємо, поки що чинний глава НБУ Валерія Гонтарева (написала заяву про 
відставку в квітні минулого року) задекларувала дохід у 2014-2017 роках від продажу 
частки в ICU на рівні 184 млн грн. Група ICU вважається близькою до Президента Петра 
Порошенка. Вона займалася продажем російських активів корпорації «Рошен» (які зрештою 
так і не продані). Керуючий партнер ICU Макар Пасенюк вважається одним з найближчих 
радників П. Порошенка. Його називали одним з претендентів на посаду глави Адміністрації 
Президента після відставки Бориса Ложкіна.  

 

Читати повністю >>> 
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Рынок страхования: 
 обзор 2017 г. 

19.01.2018 
За 2017 год украинский рынок страхования покинуло множество 

игроков: во ІІ квартале 2017 г. лицензии на страховую деятельность имели 
307 компаний, годом ранее - 356, а два года назад - свыше 400. 

 

"Концентрация рынка - положительный тренд. В нашей отрасли всегда работало не 
более 10 серьезных компаний по страхованию жизни и 60 компаний рискового 
страхования. Остальные просто держатели лицензий, и от их ухода рынок только 
выиграет", - комментирует Сергей Лепилкин, руководитель аналитических проектов 
агентства страхового маркетинга iMark. Несмотря на правильные тренды, говорить о 
полноценном развитии украинского страхового рынка пока сложно.  

 

Скорее живы. Структура украинского рынка страхования все еще отлична от 
европейской: в странах ЕС 50-70% всех премий формирует страхование жизни, а в Украине 
оно колеблется на уровне 6-8% от общего объема рынка страховых услуг. Основа life-
страхования - спрос домохозяйств на долгосрочные накопительные программы, но при 
низком уровне доходов гражданам сложно думать о сбережениях. Отсутствие активного 
спроса на страхование жизни стало причиной ухода из Украины в 2016-м СК AEGON, 
значимого международного игрока life-страхования. При этом другие иностранные 
страховщики не теряют интереса к Украине. "Корпорация MetLife очень заинтересована в 
развитии бизнеса здесь, ведь это один из самых перспективных в Восточной Европе рынок. 
Почему? Страхование жизни есть только у 2% граждан, и возможности очевидны: проще 
конкурировать за клиента, не имеющего накопительной программы, чем предлагать еще 
один полис потребителю, уже выбравшему страхового партнера на 10-20 лет", - говорит 
Мирослав Кисык, глава правления "МетЛайф Украина". Вторая причина малой популяри-
ности life-страхования - дефицит доверия к финансовым институтам. "Рост недоверия к 
финансовым сервисам в последние 2-3 года - типичная реакция украинцев на 
трансформации в банковском секторе 2014-2017 г. Но сейчас люди снова задумываются, 
как сохранить свои накопления. Интерес к финансовым продуктам возвращается, особенно 
к страхованию жизни как альтернативе банковскому депозиту", - рассказывает Дмитрий 
Малик, директор украинского представительства финансового холдинга OVB Allfinanz. 
Подогревает интерес к life-страхованию и начатая пенсионная реформа. "У дискуссий о 
реформе есть очевидный плюс: все больше украинцев хотят иметь достойную жизнь после 
выхода на пенсию и осознают, что в этом нельзя зависеть от государства. Так называемый 
"коэффициент замещения", соотношение пенсии и последней зарплаты, который служит 
базой для расчета пенсий в солидарной системе, очень низкий - 30-50%, и он будет 
сокращаться. Страховые накопительные программы отлично справляются с задачей 
самостоятельного накопления пенсии, к тому же обеспечивают финансовую защиту на 
случай болезни, инвалидности. Чем больше людей поймут, что вопрос пенсии стоит очень 
остро, тем лучше перспективы страхования жизни в Украине", - отмечает Мирослав Кисык. 

 

Рискуют все. Макроэкономические сложности и изменения в финансовом секторе 
влияют не только на страхование жизни, рисковое страхование напрямую зависит от 
общеэкономической ситуации в стране. "Добровольное страхование - статья затрат, 
которую бизнес сокращает в первую очередь. Хотя, если говорить о страховании авто-
парков, мы все же видим рост на 15% по программам КАСКО и более 50% по программам 
дополнительного страхования автоответственности. Можно говорить о реальном, а не 
только инфляционном росте по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) 
коллективов", - комментирует Инга Шерина, управляющий партнер страхового брокера 
"Дорада Партнерс". Несмотря на снижение премий в секторе агрострахования на 21%, ряд 
украинских страховщиков считают его стратегически значимым для дальнейшего 
развития. "За последние годы у отечественного агробизнеса появились позитивные 
примеры, когда страховые выплаты позволили компенсировать серьезные убытки от 
неурожая. Недавно мы завершили процесс урегулирования по одному из самых крупных 
страховых случаев за всю историю агрострахования в Украине. Из-за засухи в августе 2016 
г. пострадал застрахованный урожай сои и других зерновых у одного из наших клиентов, и 
мы выплатили порядка 2 млн евро. Такие выплаты позволят агрокомпаниям больше 
доверять украинским страховщикам и активнее пользоваться их услугами", -рассказывает 
Алена Шустур, директор по корпоративному страхованию СК "АСКА". Что касается ДМС, то 
за последние 3-4 года обеспечение медицинской страховкой стало обязательным для 
сотрудников не только в представительствах международных корпораций, но и во многих 
украинских компаниях. Популярность ДМС растет, хотя этот вид нельзя назвать 
прибыльным. Конкуренция вынуждает страховщиков сдерживать цены на услугу, а вот 
затраты на нее увеличиваются: и медикаменты, и сервисы клиник постоянно дорожают. 
Игроки рынка ДМС по-разному выходят из этой ситуации, например, развивают 
собственные медучреждения: так, в июне 2017 г. СК "ИНГО Украина" открыла вторую 
клинику в Киеве. Но расширять круг клиентов за счет розничных потребителей не спешат, 
ожидая первых результатов медицинской реформы. "Если реформа запустит процессы 
цивилизованного взаимодействия страховщика и государственных медучреждений, то 
многие украинцы, особенно в регионах, смогут воспользоваться всеми преимуществами 
ДМС", - уверена Марина Авдеева, член правления СК "Арсенал Страхование". "Наша 
продуктовая линейка включает максимум страховых продуктов и сервисов для 
автозащиты. Клиент может выбирать их сам: условия, размер страхового покрытия, цену 
договора. Стандартом рынка стал повседневный ассистанс для водителей: информацион-
ная поддержка, техническая, юридическая помощь в дороге. Кроме "железа", клиенты все 
чаще хотят защитить водителя и пассажиров, поэтому один из наших продуктов включает 
оказание экстренной медпомощи в дороге. Потребители начинают ценить дополнитель-
ную защиту: каждый второй наш клиент по ОСАГО приобретает такие программы, а еще 
два года назад интерес к ним был намного меньше", - рассказывает Павел Царук, глава 
правления СГ ТАС. Страховщики реализуют и более масштабные инициативы. Прежде 
всего речь о проекте прямого урегулирования в ОСАГО. "С декабря 2016 года 18 украинских 
страховщиков предлагают возможность прямого урегулирования. Если автомобиль, 
застрахованный в одной из этих компаний, пострадает по вине другого участника двине-
ния, его владелец сможет обратиться за выплатой к своему страховщику, а не в компанию 
виновника ДТП. Правда, только в том случае, если страховщик виновника тоже участвует в 
проекте", - разъясняет Виктория Овчинникова, директор по выплатам СК АСКА. Сейчас 
средний срок выплаты по прямому урегулированию - 24 дня, по рынку ОСАГО в целом - 
больше 100. В апреле 2017 года Моторно-транспортное бюро Украины предлагало всем 
страховщикам внедрить принцип прямого урегулирования, но идея пока не реализована.  

 

Читать полностью >>>  
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Украина вернула свою привлекательность  
для международного ритейла 

17.01.2018 
В 2018 г. в Киеве на высоком уровне сохранится активность 

ритейлеров. Так, на фоне улучшения макроэкономической ситуации в 2017 
г. H&M и IKEA объявили о готовности развиваться на украинском рынке.  

Появление таких крупных игроков станет сигналом для других компаний, которые 
до этого рассматривали Украину как возможный вариант для экспансии, однако решения о 
выходе откладывались по причине нестабильной экономической ситуации. Об этом 
сообщают аналитики компании JLL. «Уже в 2018 году ожидается открытие первых 
магазинов таких брендов, как DeFacto, Decathlon, Koton, FLO, H&M и Zara Home. Все они 
будут открыты напрямую материнскими компаниями; это говорит о том, что Украина 
вернула свою привлекательность для международного ритейла», – комментирует 
Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).  

 

Читать полностью >>>  
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 
 

 
 

Год рекордов: ни одного нового ТРЦ в Киеве  
и рост арендных ставок 

15.01.2018 
Максимальные арендные ставки на рынке торговых центров Киева за 

2017 год увеличились на 23%. При этом впервые за год не открылось ни 
одного объекта, пишет abcnews.com.ua 

Максимальные арендные ставки в качественных торговых центрах Киева в 2017 
году выросли на 23% и достигли $960 за кв. м год ($80 за кв. м в мес.). Это наибольшее 
годовое увеличение показателя за всю историю рынка, свидетельствуют данные компании 
JLL. "На динамику ставок аренды повлияла совокупность таких факторов, как рост 
покупательной способности населения, повышение спроса на помещения со стороны 
ритейлеров и отсутствие ввода. После существенного снижения ставок аренды в 2013-2015 
годах их увеличение оказалось максимальным вследствие эффекта низкой базы. Мы 
ожидаем продолжения роста ставок в связи с постепенным восстановлением рынка, хотя 
темп прироста замедлится", ? отмечает Дарина Кулага, аналитик компании JLL (Украина). 
Рост покупательной способности обусловлен увеличением реальной заработной платы, 
положительная динамика которой началась еще в 2016 году. По данным Укрстата, 
реальная заработная плата в стране за 11 месяцев 2017 года выросла на 19,1%, в Киеве – на 
11,3%. В свою очередь розничный товарооборот за тот же период вырос на 8% и на 8,4% 
соответственно. Позитивная динамика макроэкономических показателей является важным 
фактором при принятии ритейлерами решений о выходе на киевский рынок. За 4-й 
квартал два крупных международных бренда открыли свои первые магазины: немецкая 
марка одежды Hugo Boss появилась в ТРЦ Ocean Plaza, а американский бренд спортивной 
одежды и аксессуаров Under Armour – в ТРЦ Sky Mall. … 

 

Читать полностью >>>  
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В Запорожье построят самый большой  
торговый центр 

17.01.2018 
Новый ТРЦ станет самым большим объектом торговой недвижимости 

Запорожья и Запорожского региона. Его общая площадь составит 102-104 
тыс. кв. м. Об этом пишет zagorodna.com  

Проект представил автор идеи и один из инвесторов проекта, председатель совета 
учредителей группы компаний «Александр» Владимир Кальцев. Суммарные инвестиции в 
строительство составят 1,4 млрд грн, планируемый срок сооружения здания – 36 месяцев. В 
реконструкцию парка им. Пушкина инвесторы намерены вложить 64 млн грн. Проект 
должен создать более 6 тыс. новых рабочих – 3,5 тыс. во время самого строительства и еще 
1,5-2 тыс. – после него, в торговом центре и в обеспечении инфраструктуры парка. Здание 
будет трехэтажным, из них два этажа предполагается отвести под магазины, а один – под 
развлекательную зону и фуд-корты. Всего в новом ТРЦ планируется разместить около 300 
торговых точек. Владимир Кальцев сообщил, что с рядом операторов начаты переговоры 
об открытии их магазинов в будущем ТРЦ. В частности, бизнесмен рассчитывает привлечь 
в торгово-развлекательный центр такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, 
Armani Jeans, Calvin Klein, Gucci, Baldinini и другие известные отечественные и зарубежные 
торговые марки. На сегодняшний день в городе насчитывается всего 105 тыс. кв. м 
торговых площадей, из которых лишь 10% отвечают европейским нормам и требованиям. 
Для удовлетворения спроса на торговые объекты, Запорожью нужно еще как минимум 288 
тыс. кв. м качественных торговых площадей. Часть этого спроса планируют обеспечить 
благодаря строительству нового ТРЦ. Управлять строительством будет австрийская 
компания Delta Holding. В портфеле уже есть построенный в Украине ТРЦ – Ave Plaza. 

 

Читать полностью >>>  
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Поблизу метро «Лісова» в Києві  
зведуть новий ТРЦ 

23.01.2018 
У столиці з’явиться ще один торгово-розважальний центр площею 

понад 100 тисяч «квадратів». Його планують звести біля метро «Лісова». 
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Вхід у триповерховий ТРЦ буде як підземний – з метро, так і наземний. 
Запланований термін введення в експлуатацію – 2019 рік. Торгово-розважальний центр 
увійде в мережу столичного девелопера Вагіфа Алієва (Lavina Mall, «Блокбастер», Ocean 
Mall, «Південний»). «Проект схожий на інші мегамоли. Інтерес до цього об’єкта з боку 
орендарів великий, тому що на «Лісовій» – величезний пасажиропотік. За цим показником 
станція обігнала «Вокзальну», яка зараз на третьому місці після «Академмістечка», – 
розповів генеральний директор компанії NAI Ukraine Віталій Бойко. Наразі завершується 
проектування і незабаром розпочнуться будівельні роботи на об’єкті. 
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Fozzy Retail выплатит 141,580 млн грн. 
дивидендов. 

24.01.2018 
Наблюдательный совет компании Fozzy Retail, входящей в торгово-

промышленную корпорацию Fozzy Group (Вишневое, Киевская область), на 
заседании 9 января решил выплатить 141,580 млн гривен дивидендов.  

Согласно сообщению компании, акционерам компании будет выплачено 140,580 
млн гривен по простым именным акциям и 1,0 млн гривен - по привилегированным. Срок 
выплаты дивидендов по простым акциям - с 2 апреля по 9 июля; по привилегированным 
акциям - с 29 января по 30 июня. При этом год, за который будут выплачены дивиденды, не 
указывается. Согласно данным реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 
конечным бенефициаром корпорации является Владимир Костельман. Уставный капитал 
Fozzy Group составляет 2 млн гривен. Отметим, ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое Киевской 
обл.), входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, в 2017 году сократило 
чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2016 годом – до 165,4 млн грн. Согласно 
сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее активы за прошлый 
год уменьшились на 16,6% и составили 1 млрд 572,088 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность "Фоззи Групп" снизалась на 45% – до 171,177 млн грн. Нераспределенная 
прибыль выросла на 16,5% - 1 млрд 167,67 млн грн. В то же время краткосрочные 
обязательства компании за год сократились в 2,2 раза – до 402,118 млн грн, тогда как 
долгосрочные полностью погашены (в 2016 году составляли 209 тыс. грн). ЧАО "Фоззи 
Групп" создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность 
холдинговых компаний. Чистая прибыль ЧАО в 2016 году увеличилась в 3,4 раза по 
сравнению с 2015 годом – до 999,586 млн грн, активы выросли на 10,4%- до 1 млрд 885,241 
млн грн. Основным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий 
квартал 2017 года являлось ООО "Фоззи Групп" (98,5119%, Вишневое Киевской обл.).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

 
 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ) 

 
Аптечный рынок Украины:  

обзор 2017 г. 
24.01.2018 

Продажи всех категорий товаров "аптечной корзины" (товары, 
которые продаются в аптеках) в денежном выражении в 2017 году достигли 
72,7 млрд грн, что на 21,2% больше чем в 2016 году.  

Продажи в упаковках составили 1,7 млрд (+5,6%), сообщает компания Proxima 
Research. При этом рост объемов продаж в денежном и натуральном выражении отмечается 
для всех категорий товаров "аптечной корзины". Так, объем продаж лекарств в 2017 году 
составил 1,1 млрд упаковок, что на 6,5% больше, чем в 2016 году. В денежном выражении 
продажи лекарственных средств выросли на 20,8% - до 61,2 млрд грн. Украинцы начали 
больше покупать и медицинских изделий. За 2017 год через аптеки было продано 462 
упаковок медизделий, что на 1% больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте 
продажи выросли на 14,2% больше - до 5,48 млрд грн. Продажи косметики в аптечных сетях 
также показали незначительный рост. Объем продаж в упаковках вырос на 7,4% - до 46,1 
млн упаковок. Выручка от продаж выросла на 16,5% и составила 2,66 млрд грн. А вот 
продажи диетических добавок в 2017 г. показали значительный рост. Так, за прошлый год 
было продано 62,4 млн упаковок, что на 20,99% больше чем годом ранее. При этом 
потратили на диетические добавки украинцы на 28,9% больше, а именно 3,38 млрд грн. По 
итогам 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров "аптечной корзины" 
составила 43,1 грн и повысилась на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016. … 

 

Рейтинг компаний >>>  
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Николай Тищенко: Ресторанный бизнес  
приносит более 15% годовых 

16.01.2018 
Владелец ресторанной компании "Наша карта" Николай Тищенко о 

запуске сети фастфудов, управлении бизнесом и любимых ресторанах. Об 
этом пишет издание biz.liga.net 

Николай Тищенко - один из самых известных украинских рестораторов. Его 
компании "Наша карта" принадлежат элитные рестораны Ришелье, Велюр, Сейф, Три 
вилки, Coin, Olmeca, бар Фаренгейт. Среди посетителей встречаются представители 
политического бомонда. В конце июня прошлого года в ресторане "Три вилки" НАБУ 
задержало охранника народного депутата от БПП Владислава Розенблата по подозрению в 
получении взятки в $200 000. Тищенко - герой светских хроник и участник проекта Ревизор 
на Новом канале. В интервью LIGA.net бизнесмен впервые рассказал о том, почему выбрал 
ресторанный бизнес, сколько можно зарабатывать на заведениях в Киеве и о планах по 
развитию сети фастфудов. ...  

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

В Starbucks опровергли информацию о 
 планах относительно Украины 

27.01.2018 

В американской Starbucks Corporation опровергли озвученную в 
Давосе мэром Киева Виталием Кличко информацию о планах компании 
выйти на украинский рынок. Об этом заявили в пресс-службе компании в 
ответ на запрос "Капитала". 

"Мы не планируем работу в Украине", - отметили в компании. Напомним, 24 января 
мэр Киева Виталий Кличко, выступая на панели в Украинском Доме в Давосе, заявил о 
планах Starbuсks выйти на украинский рынок. Starbucks Corporation - американская 
компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Чистая прибыль крупнейшей сети 
кофеен в мире Starbucks SBUX по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года 
(завершился 31 декабря) составила 2,25 млрд долларов, что в 3 раза больше аналогичного 
показателя годом ранее, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию составила 
1,57 доллара против 0,51 доллара в 2016-2017 фингоду. Выручка компании за отчетный 
период выросла на 5,9% - до 6,074 миллиарда долларов. За четвертый квартал компания 
открыла 700 новых кофеен, что на 7,9% больше, чем годом ранее. "Starbucks сообщил об 
очередных рекордных финансовых результатах по итогам первого квартала 2018 г.  

 

Читать полностью >>>  
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Мінкульт заборонив будівництво 9-поверхового  
готелю на Андріївському узвозі 

26.01.2018 
Міністерство культури України заборонило будівельні роботи Чорний 

театр розбрату. Все, що треба знати про скандальну забудову на 
Андріївському узвозі Чорний театр розбрату.  

Все, що треба знати про скандальну забудову на Андріївському узвозі, де ПП 
«Маркон» мало намір звести 9-поверховий готель. Припис міністерства, який оприлюднили 
26 січня, став реакцією на численні звернення щодо незаконності цього будівництва, що 
надходили від столичних активістів, передає прес-служба фракції «Об’єднання 
«Самопоміч». У своєму документі Міністерство культури України вимагає від ПП «Маркон» і 
компанії «Каддор-групп» негайно зупинити будь-які будівельні роботи на Андріївському 
Узвозі 14-16. Таке  рішення пов'язано з тим, що ця територія входить до охоронної зони 
об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відтак, згідно чинного законодавства, висота 
будівництва тут обмежена – не вище ніж 9 метрів. Водночас забудовник планує звести на 
Андріївському узвозі 9-поверховий готельний комплекс висотою в 30 метрів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tsn.ua 
 

Прокуратура через суд вимагає повернути  
державі ГРК "Феофанія" 

26.01.2018 
Прокуратура міста Києва у суді вимагає повернути у державну 

власність готельно-ресторанний комплекс “Феофанія”. Про це в мережі 
Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва. 

“Прокуратурою міста Києва до господарського суду столиці подано позов в інтересах 
держави в особі Національної академії наук України до ПП „ГК Феофанія“ про витребування 
у державну власність нерухомого майна - готелю „Феофанія“ та ресторану готелю 
„Феофанія“, загальною площею 6620,7 кв.м та вартістю більше 182 млн грн, яке 
розташоване по вул. Метрологічній, 14-Б у м.Києві”, - йдеться в повідомлені. Приватне 
підприємство не будучи власником спірного майна 01.04.2013 зареєструвало таке майно за 
собою на праві власності на підставі судового рішення від 03.03.2004. Проте з’ясувалося, що 
це рішення суду ще у листопаді 2011 року було скасоване Апеляційним судом м.Києва. 
Таким чином, внаслідок вказаних незаконних дій приватне підприємство заволоділо 
державним майном без відповідної правової підстави. За вказаних обставин, прокуратурою 
міста Києва вжито заходи цивільно-правового характеру щодо витребування спірного 
майна у державну власність в особі Національної академії наук України.  

 

Читати повністю >>> 
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Киев намерен возобновить членство во Всемирный  
туристической организации 

22.01.2018 
Киев намерен возобновить членство во Всемирный туристической 

организации (UNWTO), в которую в настоящее время входят 158 стран. Об 
этом сообщает портал interfax.com.ua 

Как сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук, эта тема 
обсуждалась на встрече генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили с 
начальником управления туризма и промоций Киевской горгосадминистрации (КГГА) 
Антоном Тараненко во время 38-й Международной туристической выставки FITUR 
(Испания). "Столица Украины с обретением членства сможет организовать на своей 
территории одно из международных мероприятий при поддержке UNWTO, а участвовать в 
международных конференциях и конгрессах под эгидой этой туристской организации", - 
сказал А.Тараненко. Во время выставки FITUR, прошедшей в Мадриде (Испания) 17-21 
января, Киев презентовал свои туристические возможности, а также самое главное 
спортивное событие в мире европейского футбола - финал Лиги чемпионов… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 ІНФРАСТРУКТУРА РОЗВАГ 

В Соломенском районе Киева построять 
лыжную трассу 

18.01.2018 
Горнолыжные трассы для катания собираются построить в одном из 

парков Соломенского района. Об этом сообщили в Соломенской районной 
администрации, передает 1news.com.ua  

Как рассказал директор КП «Киевские парки» Денис Пивнев, строительство 
развернется в парке, расположенном на углу ул. Кадетский гай и Ивана Пулюя. 
Планируется, что здесь появится две трассы – горнолыжная и родельбан (трасса для 
катания на санях летом). Кроме того, в планах – построить веревочный парк и обустроить 
зоны отдыха с детскими площадками. К строительству собираются приступить после 
общественных слушаний с жителями района. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 1news.com.ua 
 

Канатную дорогу в Киеве собираются 
начать строить в 2018 г. 

24.01.2018 
У мэра Киева Виталия Кличко заявили об амбициозных планах в части 

развития туризма в столице. Об этом сообщает служба новостей портала 
gorodkiev.com.ua 

С целью привлечения максимального туристического потока, планируется 
организовать и обустроить в городе ряд пешеходных маршрутов, чтобы у любого жителя 
или гостя столицы была возможность пешком обойти чуть ли не весь Киев, посетив 
одновременно основные туристические локации и достопримечательности. Кроме того, 
уже в 2018 г. в столице планируют начать строить канатную дорогу, которая соединит 
центр города с Трухановым островом. «В этом году, рассчитываем, что начнется 
строительство канатной дороги. Сейчас этот проект находится в стадии разработки 
концепции. А вот, когда непосредственно начнется проектирование, можно будет говорить 
о каких-либо реальных сроках реализации», - рассказал советник мэра Дмитрий 
Белоцерковец, передает корреспондент «Город Киев». … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gorodkiev.com.ua 
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Підсумок 2017: створено 0,05% проектованих  
заповідних територій 

24.01.2018 
Попри завдання по розширенню мережі природно-заповідного фонду, 

визначені Стратегією регіонального розвитку України, протягом 2017 року 
лише в 10 областях були прийняті рішення про створення нових заповідних 
об’єктів. 

Екологи ЕПЛ з’ясували, яким чином у різних областях велась робота зі створення 
об’єктів природно-заповідного фонду у 2017 році. Особливо варто відмітити надзвичайну 
активність у створенні об’єктів природно-заповідного фонду у Тернопільській, Вінницькій 
та сумській областях, а також створення трьох великих заказників для охорони пралісів на 
Закарпатті. Загальна картина роботи у регіонах виглядає таким чином: по 6 об’єктів у 
Сумській і Вінницькій обл, 5 у Тернопільській, 4 у Донецькій обл, по 3 – у Закарпатській та 
Чернігівській, по 1 – у Львівській, Волинській і Харківській областях. Також 7 об’єктів ПЗФ 
створено у Київській області, проте на них варто зупинитись окремо. Чотири з них є 
окремими деревами (площа оголошених пам’яток 0,01 га), з яких 3 розміщені в межах вже 
існуючих територій ПЗФ (парків-пам’яток садово-паркового мистецтва «Олександрія» і 
«Кагарлицький»), тобто оголошення цих пам’яток абсолютно не призвело до збільшення 
площі ПЗФ. Решта областей у 2017 р не створювали об’єктів природно-заповідного фонду. В 
умовах анексії не створювали природоохоронні території також у АР Крим … 

 

Читати повністю >>> 
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У 2018-му регіони отримають 370 млн грн на  
будівництво футбольних полів 

19.01.2018 
У державному бюджеті України на 2018 рік передбачено 

фінансування у розмірі 370 млн грн на будівництво та реконструкцію 
футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах. 

«Більшість спортмайданчиків, особливо у регіонах, знаходяться в незадовільному 
стані, а у деяких районах відсутні взагалі. У 2018 році регіони отримають 370 млн грн з 
держбюджету на будівництво якісних та сучасних футбольних полів зі штучним покриттям. 
Діти повинні мати всі можливості для занять спортом», - сказав повідомив заступник 
Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Нагадаємо, у 2017 році в 
рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у 
регіонах України» було профінансовано 298 регіональних проектів на 243,8 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Київський велотрек підсумував  
перші півроку роботи 

23.01.2018 
Так, після відкриття спорткомплекс уже має 4 рекорди, один з 

яких занесли до книги Гіннеса, повідомляє телеканал «Київ». А ще 
стадіон може встановити нове досягнення – найбільша кількість змагань.  

Так, серед аматорів проводять перегони ледь не щосуботи. А для професіоналів – 
кубок «відкриття велотреку», кубок Києва, чемпіонат серед юніорів, змагання з роликового 
спорту та міжнародний турнір з байк-поло. Цього року плани ще амбітніші. Однак, для 
проведення міжнародних змагань потрібна автоматична система фіксації результатів 
змагань. Поки що такої немає, втім, її планують придбати і встановити впродовж кількох 
місяців. Також 2018 р. хочуть розширити дитячу велошколу. Нині у ній навчаються близько 
сотні підлітків. Заняття для учнів безкоштовні, забезпечують навіть велосипедами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievtv.com.ua 
 

 

 
 
 КІНОІНДУСТРІЯ 

 
 

Для розвитку кіноіндустрії стоїть гостра потреба модернізації  
українського кіновиробництва 

18.01.2018 
Мінкультури спільно з кіностудією ім. О.Довженка та Держкіно мають 

розробити проект стратегічного плану розвитку і модернізації кіностудії 
Довженка і затвердити  його на Уряді до травня 2018 р.  

Таке рішення було прийнято під час наради з питань розвитку кіностудії під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка. Розробка  та затвердження 
стратегічного плану розвитку і модернізації Національної кіностудії є одним із головних 
завдань плану заходів з підготовки та відзначення 90-річчя від дня заснування 
Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, у тому числі 
зміцнення її матеріально-технічної бази, технічне  і технологічне переоснащення, а також 
поновлення повного циклу кіновиробництва. «На сьогодні ми вже маємо багато гарних  
прикладів успішного розвитку українського кінематографу, чимало українських стрічок 
презентуються на кінофестивалях у Європі та світі та часто отримують високі нагороди. Всі 
ці фільми схвально сприймаються публікою, що підтверджують серйозні касові збори, 
стрічки. Для успішного розвитку кіноіндустрії стоїть гостра потреба модернізувати 
українське кіновиробництво, зокрема,  надати нового дихання легендарній кіностудії імені 
Довженка, яка є певним брендом українського кінематографу», - говорить Міністр культури  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Киностудия им. Довженко является целостным имущественным  
комплексом, отчуждение его части невозможно 

22.01.2018 
Киностудия им. Довженко является целостным имущественным 

комплексом, объектом национального значения, который подчинен 
министерству культуры Украины. Об этом заявил мэр Киева В.Кличко. 

"Национальная киностудия имени Довженко – важная структура в кино- и 
видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства, – сказал мер. – 
Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в 
ведении Министерства культуры. И, я убежден, ни о каком отчуждении части его земли или 
имущества отдельными частными структурами не может идти речь. Киевсовет такого 
решения не примет", – подчеркнул мэр столицы. Кличко отметил, что вопрос коммерческих 
отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в 
юридической плоскости. А земельная комиссия Киевсовета, по его мнению, не должна была 
принимать подобного решения. "Пока я мэр, я буду делать все, чтобы важные для Киева и 
киевлян объекты функционировали по своему профилю …", - подчеркнул Виталий Кличко. 

 

Читать полностью >>>  
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KPMG констатирует бум иностранного контрактного  
производства в Украине 

19.01.2018 
Украинские компании практически во всех промышленных отраслях 

внедряют практику контрактного производства, в частности, иностранного, 
благодаря возможности таким образом сократить расходы. 

"У компаний есть много причин для аутсорсинга производства, но превалирующий 
импульс для принятия решения в пользу аутсорсинга обычно сводится к одной 
"классической" - сокращение расходов. В Украине этого можно достичь за счет 
сравнительно низкой стоимости труда, образовательного уровня трудовых ресурсов и 
расходов, связанных с эксплуатацией производства", - старший менеджер, адвокат 
налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Тарас Коваль. Контрактное 
производство или промышленный аутсорсинг - это бизнес-модель, предполагающая 
передачу от заказчика к исполнителю непосредственно (полностью или частично) 
производственного процесса. Такая особенная практика организации производства 
позволяет компаниям-собственникам торговых марок, патентов, технологий или избытка 
производственных заказов размещать заказы на промышленное производство на других 
компаниях, владеющих необходимым промышленным оборудованием, технологиями и 
квалифицированным персоналом, указано в релизе KPMG. Внутреннее контрактное 
производство предусматривает хозяйские отношения между заказчиком и исполнителем, 
которые являются резидентами одной страны, тогда как при иностранном контрактном 
производстве они являются резидентами разных стран, поясняет компания. По 
результатам исследований эксперты KPMG выделяют ряд преимуществ создания 
контрактного производства в Украине, среди которых - налоговые льготы как 
освобождение от импортного налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных 
платежей, возмещение НДС на услуги переработки и украинский компонент. Также среди 
преимуществ эксперты называют 18 соглашений о свободной торговле, низкая 
минимальная зарплата и удобное географическое положение для интеграции 
производства в цепь поставок, говорится в релизе компании.  

 

Читать полностью >>>  
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Аудиторская компания PwC подала  
в суд на Нацбанк 

26.01.2018 

Аудиторская фирма ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит), дочернее 
предприятие международной компании PwC, подала в Окружной 
административный суд Киева иск против Национального банка Украины.  

Информация об иске размещена в Реестре судебных решений. 
ПрайсвотерхаусКуперс требует признать противоправным и отменить некий 
индивидуальный акт, признать противоправными действия и обязать совершить действия. 
При этом, о каких конкретно действиях идет речь, не сообщается. Суд принял исковое 
заявление к рассмотрению, открыл производство в деле и назначил подготовительное 
заседание на 19 февраля 2018 г. Как сообщалось, Нацбанк 20 июля 2017 г., исключил 
украинскую дочернюю компанию PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, 
имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. "Основанием для принятия 
такого решения стало подтверждение ПрайсвотерхаусКуперс (аудит) недостоверной 
информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности, размера 
кредитного риска и регулятивного капитала", - сообщили в НБУ. Отметим, индийский 
Совет по ценным бумагам и биржам (SEBI) на два года запретил PwC проводить на 
территории страны аудиторские проверки компаний, зарегистрированных на биржах. В 
докладе на 108 страницах SEBI признал PwC виновной в деле Satyam - одном из 
крупнейших финансовых скандалов в Индии в последние годы. По мнению регулятора, 
консалтинговая компания пренебрегла своими обязанностями, не заметив “вопиющие 
аномалии” в финансовой отчетности Satyam. Решение не затронет аудит отчетности за 
2017-2018 фингод, который для большинства компаний Индии завершится 31 марта. Как 
отмечает индийская LiveMint, вердикт SEBI является одним из самых жестких в мире в 
отношении компаний “большой четверки”. Помимо запрета на аудиторские услуги, PwC и 
два ее партнера, которые непосредственно работали с Satyam, должны будут вернуть 
доходы, полученные от такого сотрудничества, в размере 130 млн индийских рупий (около 
$2 млн), а также проценты на эту сумму — 12% годовых с января 2009 года (около 140 млн 
рупий). Санкции настигли PwC спустя девять лет после того, как всплыло мошенничество 
Satyam, пишет Times of India. Компания дважды пыталась урегулировать спор через 
согласительные процедуры. 

 
 

Читать полностью >>>  
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 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ 

 
В Киеве ликвидировали крупный  

конверт центр 

29.01.2019 
Как сообщили в пресс-службе ГФС, в Киеве налоговики 

ликвидировали в столице четвертый с начала года конвертационный 
центр, через который было проконвертировано более 282 млн. грн. 

Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям 
реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и перевода 
безналичных средств в наличность. Для ведения незаконной деятельности 
злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые 
занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании-заказчики услуг перечисляли 
денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные 
сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с 
поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% 
(сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг. 
Установлено, что в течение 2017 г. участники группы переконвертировали более 282 млн. 
гр. По результатам девяти обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах 
фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертцентра, было изъято 29 
печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, черновые записи, 
бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, 
электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерная техника. 
Кроме того, чтобы возместить причиненные государству убытки, на расчетные счета 
десяти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест. Продолжаются 
следственные действия. Ранее сообщалось, что в Николаевской обл. работники полиции и 
Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность 
конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн. Напомним, ранее прокуратура 
Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, 
который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. … 
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 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА. НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ.  
 

 
 

ЕС призывает Киев срочно ввести в действие реформу  
аудиторской деятельности 

16.01.2018 
Задержка со вступлением в силу законопроекта №6016-д "Об аудите 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности" тормозит 
выполнение Соглашения об ассоциации.  

"Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая 
происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать 
сопротивление", - отмечается в заявлении представительства ЕС в Украине. Как известно, 
Верховная рада приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности" (№6016-д), который приводит украинское законодательство в соответствие 
со стандартами ЕС, 21 декабря прошлого года. Однако в силу он еще не вступил. "Внедрение 
европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской 
профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС", - заявили в представительстве ЕС. В заявлении подчеркивается, что 
реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в 
контексте выполнения Соглашения. "Прежде всего, это необходимо для восстановления 
хорошей репутации профессии, установления доверия к финансовой отчетности субъектов 
экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и 
международной торговле", - говорится в заявлении. "Мы надеемся, что проект закона № 
6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в 
ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет 
внедрена как можно скорее", - отметили в представительстве ЕС. 
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Как изменится жизнь бухгалтера 
в 2018 г. 

16.01.2018 
С 01.01.2018 года вступает в силу обновленный Закон "О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" с целью 
приведения норм отечественного бухгалтерского законодательства в 
соответствие с законодательством ЕС. 

Это, естественно, повлечет за собой некоторые изменения в работе бухгалтеров, 
внесет особенности в оформлении и подачи отчетности. Какие же? Во-первых, учреждения, 
представляющие общественный интерес, будут обязаны предоставлять отчетность по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). На такие компании 
возлагают обязанность образования бухгалтерской службы. Все остальные компании могут 
пользоваться аутсорсинговыми услугами аудиторских фирм. Во-вторых, поскольку было 
обновлено классификацию предприятий по размеру (теперь они будут делиться на 
микропредприятия, малые, средние и большие), то предусмотрена обязанность 
обнародования финансовой отчетности средними и крупными предприятиями на своем 
сайте, и всеми остальными – на обращение любого лица. Ответственность за 
своевременное и в полном объеме предоставление и обнародование финотчетности несет 
уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющий руководство предприятием, 
или владелец. Правительство будет определять порядок и сроки представления 
финансовой отчетности, отчета об управлении и отчета о платежах в пользу государства в 
органы государственной власти, для банков – будет определять НБУ. В-третьих, законом 
установлено требование составлять финансовую отчетность на основании таксономии – то 
есть, исходя из состава статей и показателей финотчетности, которые подлежат 
обнародованию. В-четвертых, упрощены требования к первичным документам, а именно: 
факт совершения хозяйственных операций не зависит от способа отображения (или 
неотображениея) ее в первичных документах. Данная норма фактически перечеркивает 
многолетнюю практику налоговиков о непризнании хозяйственных операций из-за 
незначительных ошибок в оформлении первичных документов, облегчяя жизнь не одному 
бухгалтеру. Конечно, нововведения требуют от бухгалтеров и освоения правил ведения 
бухгалтерского учета по международным стандартам: это процесс обучения финансовых 
директоров и главных бухгалтеров новым стандартам ведения бухгалтерского учета. Чего 
еще ожидать от таких изменений? Повышение уровня конкурентоспособности украинских 
предприятий на международных рынках, привлечение инвестиций и взаимопонимание с 
инвесторами. Упрощение требований к первичным документам, уменьшение 
документооборота и необходимость обучения – вот те безусловно положительные 
изменения, вызванные принятием новых стандартов. Перевод учета на международные 
стандарты поспособствует повышению квалификации наших бухгалтеров, поможет стать 
им более профессиональными и ценными для своего предприятия.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам facenews.ua 
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Российский HeadHunter, работающий  
в Украине, задумался об IPO 

16.01.2018 
Российская рекрутинговая компания HeadHunter задумалась об IPO в 

этом году, сказали Reuters три источника на финансовом рынке. По словам 
одного из них, возможно размещение в США. 

Нынешний собственник HeadHunter - фонд прямых инвестиций “Эльбрус капитал”, 
купивший компанию в 2016 г. у Mail.ru за 10 млрд руб., отказался от комментариев. По 
данным на странице фонда, HeadHunter - лидер рынка интернет-рекрутмента России, 
Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. Месячная посещаемость сайта 
составляет 19 млн уникальных посетителей, база резюме - более 20 млн, база вакансий - 
300 000. HeadHunter занимает третье место в мире по популярности в рейтинге сайтов в 
сфере трудоустройства по данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, сообщает сайт 
“Эльбрус капитала”. Компания HeadHunter существует с 2000 г. (первоначальное название - 
National Job Club). В 2007 г. 24,5% ее акций приобрела за $15 млн компания Digital Sky 
Technologies (DST) Юрия Мильнера и Алишера Усманова - весь HeadHunter был оценен, 
таким образом, в $61,2 млн. В 2008 г. DST докупила еще 12% за $11 млн, а еще год спустя - 
56,61% за $37,5 млн. В 2010 г. DST была переименована в Mail.ru Group и разместила акции 
на Лондонской фондовой бирже, а в 2012 г. довела долю в HeadHunter до 100%. 

 

Читать полностью >>>  
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Суд отказался передавать медиахолдинг UMH  
Нацагентству по возврату активов 

22.01.2018 
Имущество медиахолдинга UMH group не будет передано 

Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению 
коррупционными активами. Соответствующее решение вынес Печерский 
районный суд Киева.  

Арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца 
"Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко. 
Как сообщается, все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, 
корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности 
медиахолдинга признаны Генпрокуратурой вещественными доказательствами в 
уголовном производстве. Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в 
управление Нацагентству является объективной необходимостью с целью исключения 
возможности подозреваемому продолжать получать незаконные доходы и материальные 
блага. Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурор не представил доказательств, 
которые подтверждают, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 
размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. гривен), как и не представлено 
доказательств обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его 
передачу Нацагентству. Кроме того, суд отметил, что ценные бумаги, корпоративные права 
и имущественные права интеллектуальной собственности не подпадают под определение 
вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются 
материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений. Напомним, в 
декабре прошлого года Печерский суд арестовал имущество, акции и корпоративные права 
ряда компаний медиахолдинга UMH group. В частности, суд арестовал корпоративные 
права ООО Украинская медиа группа, ООО ТРК Киевские ведомости, ООО Радіо Довіра, ООО 
Кулінарний канал, ООО Бигмир Интернет, ООО Бигмир Онлайн, ООО Известия Украина, 
дочернего предприятия Лаунж ФМ", ООО Кореспондент. Также арестованы акции ЧАО Наше 
Радио, ЧАО КП в Украине, ПАО КП Медиа. 

 

Читать полностью >>>  
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Компанія 1+1 медіа продаватиме рекламу на власних  

інтернет-майданчиках через 1+1 Digital Sales 

24.01.2018 
Компанія "1+1 медіа" оголосила про скасування ексклюзивних прав на 

продаж власного рекламного інвентарю. З 1 лютого 2018 року продаж 
медійної реклами та спецпроектів на всіх онлайн-майданчиках групи 
проходитиме через власний сейлз-хаус 1+1 Digital Sales, а також партнерів-селерів на 
основі аукціону. 

Нові комерційні умови пов’язані з високим попитом на рекламний інвентар 
медіагрупи. Сьогодні 1+1 медіа об'єднує 11 онлайн-ресурсів: 1plus1.ua, 2plus2.ua, tsn.ua, 
unian.net, 1plus1.video, tet.tv, glavred.info, telekritika.ua, plus-plus.tv, footballhub.com.ua, 
biguditv.com. Згідно з даними Gemius, охоплення аудиторії згаданих веб-сайтів складає 5 
мільйонів користувачів Уанету, які щомісяця генерують 55 мільйонів переглядів. 
"Минулого року знадобилося серйозне перезавантаження наших digital-продажів, тому на 
той момент, можна сказати, що ми віддали продаж власного рекламного інвентарю на 
аутсорсинг. За минулий рік ми створили команду, перебудували процеси, а головне – 
сформували нове бачення. Тепер команда 1+1 Digital Sales готова до самостійної роботи на 
ринку медійної інтернет-реклами", – говорить Анна Ткаченко, директор діджитал-
напрямку 1+1 медіа. Також зміни стосуються і технічної сторони продажу реклами: 1+1 
медіа використовуватиме комплексну платформу для показу оголошень DFP (Google 
Doubleclick for Publisher). Таким чином група переходить на міжнародні стандарти 
звітності, гнучкості налаштувань та показу інтернет-реклами. Крім того, платформа Google 
передбачає прозору звітність та оцінку ефективності при плануванні рекламних кампаній.  

 

Читати повністю >>> 
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Директорка Інституту книги назвала  

причину свого звільнення 

22.01.2018 
Очільниця Українського інститут книги Тетяна Терен подала заяву на 

звільнення з посади. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає 
служба новин порталу gazeta.ua 

За словами Терен, протягом півроку існування установи їй довелося займатися 
організаційними питаннями: оформленням документації, реєстраційними процедурами, 
пошуком і ремонтом приміщення, закупівлею техніки і меблів, тендерами, пошуком 
персоналу. "Більшість тих процедур, тих викликів і тих завдань, через які пройшли перші 
члени команди Інституту, мали бути вирішені до нас. Якщо Міністерство створює нову 
державну установу, воно має розуміти, як мінімум, де ця установа буде розміщуватися і в 
яких умовах працюватимуть її перші працівники", - каже Тетяна Терен. Крім того, в бюджеті 
Інституту не передбачили кошти на ремонт та закупівлю техніки. Для цього установа 
використала гроші, які держава виділила на проект "Цифрова бібліотека". "Найбільший 
абсурд системи полягає в тому, що, аби щось зробити, ви постійно маєте обходити або 
порушувати її правила. Перед вами як директором стоїть вибір – піти на порушення і 
закупити техніку для Інституту за кошти, передбачені на "Цифрову бібліотеку" (бо ці кошти 
все одно не вдалося б повністю реалізувати через брак часу), або ж не закуповувати, 
розуміючи, що наступного року на це ви теж не отримаєте ні копійки. Ми написали лист у 
Міністерство культури з проханням погодити ці витрати. Й отримали відповідь: це рішення 
приймає директор установи. І я його прийняла. В Інституті на сьогодні є перші комп'ютери і 
ноутбуки. Цілком можливо, що під час перевірки буде виявлене нецільове використання 
коштів, на яке пішов директор", - каже екс-очільниця Інститут книги. Нового директора 
установи мають обрати через конкурс Міністерства культури. 
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Топ-10 самых прибыльных книго- 
издательств в Украине 

24.01.2018 
В прошлом году количество переводной литературы в Украине 

выросло в 2,5 раза, а среди лидеров рынка - издательства, которые 
специализируются на учебной литературе. 

 

За первое полугодие 2017 года в Украине было издано 8440 книг и брошюр общим 
тиражом 14,7 млн. Несмотря на такие внушительные на первый взгляд цифры, 
наблюдается отставание от прошлогодних объемов производства по названиям на 4,3% и 
по суммарным тиражам на 14,5%. Так, за шесть месяцев 2016 года в Украине было издано 
8757 книг и брошюр общим тиражом около 17,5 млн книг, что на 34,5% больше, чем в 2015 
г. Однако следует учитывать, что статистика Книжной палаты включает все издания в 
Украине, в том числе и госзаказ на учебники, а это немного искажает реальную ситуацию 
на рынке. "Рост суммарного тиража книг, изданных в 2016 году, по сравнению с 2015 годом 
был обеспечен за счет значительных финансовых расходов из бюджетов различного 
уровня на издание учебников для учеников 4, 7 и 8 классов общеобразовательных школ", - 
поясняет Александр Афонин, президент Ассоциации издателей и книгораспространителей. 
"Суммарные тиражи книг не растут, - подтверждает Александра Коваль, президент 
"Форума издателей". - Если данная тенденция продолжится, то, как и в прошлом году, на 
одного жителя Украины будет приходиться менее одной новой книги в год". По ее мнению, 
главная проблема отечественных издательств сегодня - нехватка оборотных средств, что 
мешает им нарастить выпуск и тиражи книг. Так, период расчета магазинов за проданные 
книги - 90-180 дней, а типографии дают не более 30 дней отсрочки по расчетам. Всего же, 
по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, объем рынка книго-
издательства последние три года не изменился и колеблется в районе 110-115 млн евро. 

 

На манеже все те же. В мае 2017 г. 150 украинских издателей стали участниками 
"Книжного Арсенала", который состоялся в Киеве. Большинство из них - это небольшие 
компании, издающие по несколько книг в год. Крупных игроков на рынке всего около 30. 
Лидером уже несколько лет подряд является харьковское издательство "Ранок". В лидерах 
рынка также киевское издательство "Генеза" и редакция газеты "Учебники и пособия". Все 
три издательства специализируются на учебной литературе. Несмотря на рост тиражей 
изданий, участники рынка указывают на 15% падение продаж по сравнению с прошлым 
годом. По словам директора издательства "Фолио" Александра Красовицкого, объемы 
продаж на книжном рынке стабильно снижаются с 2009 г. "Это связано в первую очередь с 
бумажным пиратством. Такие "издатели" печатают книги буквально в подворотне. Прежде 
всего речь идет о книгах российских издательств, потом - украинских", - утверждает он. 
Другой важный фактор, на который обращают внимание издатели, - покупательная 
способность населения. По словам Александра Красовицкого, за последние полтора года 
украинская книжка подорожала на 25%, а с начала кризиса - на 70%. Сейчас средняя цена 
книги составляет $3-3,5 (около 100 грн). При этом издание в твердой обложке обойдется 
покупателю в 200 грн, цены на подарочные издания стартуют от 1000 грн. На подорожание 
книг повлиял рост стоимости бумаги и услуг полиграфии, привязанных к курсу доллара. В 
итоге издатели вынуждены поднимать цены на свою продукцию или переходить на более 
дешевую бумагу и мягкий переплет. "Мы стараемся не повышать цены, потому что 
читатели просто не смогут покупать нашу продукцию. Книга для подростков у нас стоит 
65-80 грн, картонка - 80 грн, маленькая картонка - 25-30 грн, книги для маленьких - 100-
120 грн", - рассказывают в издательстве "Ранок". Другая позиция у небольших нишевых 
изданий. Среди них - "Видавництво" Ильи Стронговского (издает преимущественно 
переводные книги для детей и подростков). Средняя цена на книжки издательства - 250 
грн. "Мы предлагаем потребителю книги, ранее доступные только в западных изданиях. 
Мы печатаем их на элитной бумаге Munken Lynx. Шрифты у издательства тоже свои, их 
специально для нас разработал дизайнер Виктор Харик. Весь коллектив получает 
достойные гонорары за свою работу. Если бы книги стоили на 50-70 грн дешевле, то 
показатели продаж были бы выше, но тогда мы должны были бы экономить, а это не наш 
путь", - говорит Илья Стронговский. 

 

Россиянам вход закрыт? В декабре 2016 года Верховная Рада приняла закон "О 
внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на 
украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Как 
отмечает Александр Красовицкий, часто закон понимают неверно. В нем нет запрета на 
ввоз в Украину книг российских издательств, а запрещен ввоз книг сепаратистского и 
антиукраинского направления. Но так как до мая 2017 года не были приняты необходимые 
подзаконные акты, то с января по июнь книги из России не ввозили. Таким образом, 
украинские издатели получили своеобразную передышку. Однако уже осенью на полках 
украинских книжных магазинов начала появляться продукция российских издательств. В 
этом есть и позитивный момент. "Ряд российских издательств, например, "Эксмо", 
"Альпина Паблишер", через совместные проекты либо через филиалы уже печатают или 
будут печатать книги в Украине, - отмечает издатель. - Это развивает украинскую 
полиграфию, деньги через налоги или полиграфические услуги, зарплаты переходят в 
украинский капитал". В целом запрет на ввоз российских книг существенно не повлиял на 
тиражи украинских издательств, однако произошло перераспределение средств в пользу 
более коммерчески привлекательных ниш. Например, больше стали издавать книг на 
украинском языке. По данным Книжной палаты, в первом полугодии 2016 года на русском 
языке была издана 1831 книга, в 2017 г. - 1630, на украинском 6333 и 6264 соответственно.  

 

Что читают украинцы. Если говорить о книгах, которые читают украинцы, то 
Александра Коваль отмечает рост интереса к переводным изданиям как для взрослых, так 
и для детей. Так, в 2016 г. количество переводной художественной литературы, изданной в 
Украине, выросло на 2,5 млн экземпляров, или на 45,3%, до 8 млн экземпляров; учебных и 
учебно-методических изданий - на 11 млн, или на 67,3% (с учетом госзаказа), до 27 млн 
экземпляров; нормативно-практических изданий - на 64 тыс., или на 8,7%, до 669 тыс. 
экземпляров. В 2017 г. рост продолжился. По словам Александры Коваль, в прошлом году 
издатели привезли на Львовский форум более 150 тонн книг, это 400-500 тыс. 
экземпляров, или около 500 новых книг. Однако настоящего прорыва на рынке ожидать не 
стоит. Скорее всего, речь идет о прорыве в ассортименте книг украинских книгоизда-
тельств. Как отмечает Александр Красовицкий, в Украине очень медленный рынок, потому 
права на переводные издания, купленные два года назад, только сейчас превращаются в 
книгу. По его мнению, 2018 год станет годом, когда украинское книгоиздание начнет 
расширять ассортимент и всерьез конкурировать с российскими книгами.  
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Восемь телеканалов создали "Украинскую телевизионную ассоциацию"  
с целью саморегулирования рынка 

19.01.2018 
Украинские телеканалы "112 Украина", "ПРЯМОЙ", "Солнце", 

"NewsOne", "XSport", "Эспрессо", "EU: Music" и "ATR" создали "Украинскую 
телевизионную ассоциацию" с целью саморегулирования рынка. 

"Полагаем, что прозрачные и понятные правила на телевизионном рынке будут 
способствовать росту доверия между участниками и развитию рынка. Мы будем 
приглашать к сотрудничеству коллег из других телеканалов, провайдеров, экспертов, 
представителей власти для обсуждения и поиска решений, которые позволят развиваться 
и конкурировать всем игрокам телерынка", - заявили в ассоциации. В ближайшее время (к 
ассоциации - ИФ) планирует присоединиться "UA: Первый" и другие телеканалы, которым 
для вхождения в ассоциацию нужно больше времени. Председателем правления 
ассоциации участники избрали Николая Типусяка (телеканал "Эспрессо"), в правление 
также вошли Виктория Борщенко ( "UA: Первый") и Олег Шосталь ("112 Украина"). 
Ключевыми направлениями работы "Украинской телевизионной ассоциации" являются 
телевизионные измерения, продажи рекламы и рынок дистрибуции.  
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Поліграфкомбінат “Україна” зможе виготовляти удвічі  
більше закордонних паспортів. 

16.01.2018 
Перший віце-прем’єр міністр - Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України Степан Кубів перевірив запуск нового обладнання для 
персоналізації паспортів на Поліграфкомбінаті “Україна”. 

“Як мені відомо, Поліграфкомбінат  потребував нове обладнання іще у 2014 році. У 
серпні 2017 року Мінекономрозвитку ініціювало рішення Уряду про зменшення 
відрахування до Державного бюджету частини чистого прибутку комбінату. Завдяки цьому 
комбінат зміг спрямувати додаткових 35% чистого прибутку на нове обладнання. Оскільки 
підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини 
вони зможуть виготовляти вдвічі більше документів. Зараз це 10 тисяч паспортів на добу, а 
від сьогодні це буде 21 тисяча на добу”, - зазначив Степан Кубів під час свого виступу. 
Обладнання, яке закупив Поліграфкомбінат - це система BookMaster One #351 від компанії  
ІАІ industrial systems B.V. Її вартість - 1,7 млн Євро. Аналогічне обладнання 
використовується у більш ніж 25 країнах світу. Продуктивність нової системи  становить 
500 паспортів на годину, тобто близько 11 тисяч паспортів на добу та 3960000 паспортів на 
рік. Наразі в черзі на персоналізацію стоїть 775 000 наборів персональних даних. Нове 
обладнання допоможе стабілізувати ситуацію з персоналізацією термінових документів 
протягом кількох місяців, і протягом наступних 2-3 місяців чергу буде ліквідовано. До 
сезону літніх відпусток Поліграфкомбінат працюватиме у діючому режимі 7 днів на 
тиждень цілодобово (у три зміни).  
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У Нацбанку визначились, хто відповідатиме  
за друк грошей в Україні 

24.01.2018 
Національний банк за результатами відкритого відбору генерального 

директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України 
призначив на посаду Володимира Баглая. 

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора. "Володимир Баглай працює на 
Банкнотно-монетному дворі вже вісім років. Він досконало знає всі етапи цього складного 
виробничого процесу і всі сторони цього підприємства зсередини, розуміє важливість 
дотримання високих стандартів якості продукції. Упевнений, що професіоналізм, досвід 
численних міжнародних переговорів і бездоганна ділова репутація Володимира Баглая 
сприятиме його ефективній роботі на цьому відповідальному посту", - зазначив в. о. голови 
Національного банку України Яків Смолій. Він додав, що одним з головних пріоритетів у 
діяльності нового керівника стане закріплення позицій Банкнотно-монетного двору на 
світовому ринку виробництва захищеного паперу і грошових знаків. До призначення, з 
листопада 2017 року, Володимир Баглай виконував обов'язки генерального директора 
банкнотно-монетного двору Національного банку України, з жовтня 2015 року - працював 
першим заступником керівника цього підприємства. Довідка УНІАН. Банкнотно-монетний 
двір Національного банку України сьогодні на 100% задовольняє потребу української 
держави у виготовленні власної грошової одиниці: банкнот, розмінних і обігових монет, а 
також бланків цінних паперів, державних нагород і великого асортименту сувенірної 
монетної продукції. Потужності Банкнотно-монетного двору дозволяють забезпечувати не 
тільки внутрішні потреби України, але й виробляти продукцію для інших держав. … 
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Украина скатилась на дно рейтинга  
инновационных экономик 

24.01.2018 
Украина опустилась на 4 позиции, заняв 46-е место в рейтинге из 50 

инновационных экономик мира Innovation Index. Об этом сообщил 
Bloomberg, которое занимается составлением этого рейтинга.  

Bloomberg составляет рейтинг, основываясь на семи критериях. Среди них - траты на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, количество технологичных 
публичных компаний, научный потенциал и так далее. Лидером рейтинга в этом году стала 
Южная Корея, которая возглавляет список 5 лет подряд. Второе и третье место заняли 
Швеция и Сингапур соответственно. Примечательно, что впервые за 6 лет США не вошли в 
топ-10, заняв 11-е место. Последние три года Украина падает в рейтинге инновационных 
экономик. Занимая в 2015 г. 33-ю строчку, в 2016 г. Украина опустилась на 41-е место, а 
годом позже - на 42-е место. Сейчас в списке Украина опережает лишь Кипр, Южную 
Африку, Иран и Марокко. Напомним, экс-посол США в Украине Джеффри Пайетт заявлял, 
что будущее Украины в Вашингтоне рассматривают как "аграрной супердержавы" – т.е. 
бедной и отсталой сельскохозяйственной страны, которой инновации ни к чему.  
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Приоритеты-2018: как достичь 
экономического роста 

12.01.2018 
Еще два года назад, по данным «Слова и Дела», премьер-министр 

Украины Владимир Гройсман пообещал возродить национальную 
экономику. Об этом пишет интернет-издание slovoidilo.ua 

Сейчас глава правительства назвал рост экономики приоритетом этого года, при 
том, что в главной смете страны зафиксирован рост на 3% ВВП, и данную цифру достаточно 
сложно назвать прорывной. Глава экспертно-аналитического совета Украинского 
аналитического центра Борис Кушнирук уверен, что обеспечить экономический рост 
реально, но при определенных условиях. «Обеспечить экономический рост можно за счет 
бюджетного финансирования капитальных вложений, инвестиций бизнеса и роста 
объемов кредитования деловой деятельности», – написал он своей странице в Facebook. 
Эксперт добавил, что при этом для обеспечения финансовой стабильности бюджетные 
расходы нужно, наоборот, сокращать и не наращивать зарплаты бюджетникам и 
социальные выплаты, что в краткосрочном измерении противоречит желанию обеспечить 
рост доходов населения. «А, например, принятие налога на выведенный капитал скорее на 
определенный период сократит налоговые поступления, что, опять же, противоречит 
желанию нарастить доходы населения», – констатировал он, уточнив, что с другой 
стороны, это формирует в среднесрочном измерении инвестиционную привлекательность 
Украины. «Однако без роста кредитования экономики ни инвестиций не будет, ни 
текущего экономического роста. А понимания этого нет ни в правительстве, ни в 
Нацбанке», – подчеркнул Борис Кушнирук. 
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Во Всемирном банке назвали три ключевые  
для Украины реформы 

15.01.2018 
Экономика Украины получит потенциал роста на 4% в год, если будут 

проведены реформы, - заявила Директор Всемирного банка по делам 
Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью Радио Свободы.  

«Важнейшей, по нашему мнению, является земельная реформа. Сельскохозяй-
ственный потенциал Украины - огромный. Но мораторий на продажу сельскохозяй-
ственных земель приводит к тому, что Украина не имеет рынка земли, который эффек-
тивно работает … Второй реформой должно быть преодоление коррупции. Всемирный 
банк приветствует представление в парламент проекта закона об антикоррупционном суде 
… Критически важна также реформа государственных предприятий … Без каких-либо 
шагов в этих сферах мы не думаем, что 4-процентный рост возможен», - сказала Кахконен. 
По ее словам, во Всемирном банке довольны тем, что экономика Украины вернулась к 
росту. «По нашим оценкам, ВВП вырос на 2% в 2017 г. И это хорошая новость. Плохая 
новость в том, что 2-процентный рост - очень незначительное и этого недостаточно, чтобы 
привести к значительным изменениям. Этого недостаточно для того, чтобы вернуть 
доходы людей до предкризисного уровня. Чтобы вернуть доходы к высокому уровню 
потребуется ускорение реформ. Рост на 4% в год является достаточно реальным для 
Украины, Украина имеет для этого потенциал, но этого не будет без реформ, которые 
должны стимулировать инвестиции и производительность», - отметила она. Напомним, 
Всемирный банк прогнозирует устойчивый рост ВВП Украины – до 2% по итогам 2017 года 
с увеличением этого показателя до 4% в течение следующих трех лет, - говорится в 
докладе Всемирного банка “Перспективы мировой экономики”. Так, в 2018-м и 2019 годах 
прогнозируется рост украинской экономики на уровне 3,5% и 4% соответственно. Прогноз 
на 2020 год составляет 4%. При этом, оценки по Украине не изменились по сравнению с 
предыдущим обзором Всемирного банка, вышедшего в июне 2017 года – за исключением 
добавления прогноза на 2020 г. Отмечается, что в целом по региону Европы и Центральной 
Азии темпы экономического роста “превысили ожидания” и достигли в 2017 г. 3,7%, тогда 
как в предыдущем году они составляли лишь 1,7%. “Эти успехи были достигнуты после 
трех лет крайне медленного роста, вслед за резким падением цен на нефть в 2014г.”, – 
отмечается в документе. Вместо этого, говорится далее, “геополитическая напряженность в 
Украине, усиление санкций против России или обострение ее отношений с Европейским 
Союзом могут сдержать международных инвесторов и негативно отразиться на темпах 
экономического роста в регионе”. 
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Шлях гігантів: про шляхи створення національних  
транснаціональних корпорацій 

15.01.2018 
Понад те, до світової кризи 2008-го процес створення українських 

ТНК (транснаціональних корпорацій. - Ред.) відбувався природно. Тоді це 
стосувалося передусім сфери металургії. Велике значення мали амбіції. 
Однак криза вдарила саме по тих, хто інвестував. Вони тоді програли. 

Часи змінилися, але можливості для створення українських ТНК досі є. За офіційним 
визначенням Комісії з торгівлі та розвитку ООН, ТНК - це компанія, яка має представництво 
у двох країнах чи більше незалежно від їхнього юридичного статусу у сфері діяльності. Вона 
здійснює загальне управління з єдиного центру, а окремі її одиниці пов’язані структурою 
власності або іншим способом. Центральний офіс, або материнська компанія, має значний 
вплив на діяльність через контроль над знаннями, ресурсами, відповідальністю тощо. Є 
також орієнтовні кількісні показники для діючих ТНК. Річний обсяг продажу повинен 
перевищувати $1 млрд, частка іноземних активів має становити не менш як 25% загальної 
вартості активів компанії, а зовнішньоекономічні операції - одну п’яту - третину всього 
обороту. На відміну від великих підприємств ТНК переміщують за кордон не товари, а 
гроші, ресурси і сам процес виробництва. Там вони поєднують це з місцевою робочою 
силою й таким чином виступають джерелом іноземних інвестицій для країн їх перебування. 
Сьогодні на діяльність ТНК припадає понад 50% світового виробництва й понад 65% 
світової торгівлі та міжнародної міграції капіталу, тобто вплив ТНК на світову економіку 
дуже великий. Прибутки від продажу продукції таких компаній часто перевищують 
бюджети навіть розвинених країн світу. Найбільші ТНК містяться в США (близько 150 
великих компаній, які відповідають описаним характеристикам, станом на 2015 рік), Китаї 
(понад 100), Японії (60), Німеччині, Франції, Великій Британії (по 30), Південній Кореї (25), 
Швейцарії (17). Водночас останніми роками ТНК створюють і в країнах, що активно 
розвиваються, наприклад Індії та Мексиці. Головна мета, яка спонукає компанії виходити за 
кордон, суто прагматична — прибутки. Вони зростають завдяки зменшенню транспортних 
витрат, ввізних мит, а також дешевшим сировині, робочій силі та іншим факторам. 
Позитивними моментами для країни, яка приймає ці компанії, є отримання іноземних 
інвестицій, створення робочих місць, використання технологій, найкращого досвіду 
організації бізнесу тощо. Але є й негативні. Оскільки мова про надпотужні світові 
структури, то, по-перше, вони здатні знищити конкуренцію національних виробників у 
певних секторах і галузях економіки, по-друге, дуже впливають на економічну політику 

країни. Тому, щоб провадити суверенну політику, треба думати, як взаємодіяти з ТНК і що 
їм можна протиставити. Основне завдання — не боротися із цими компаніями (адже 
можливості держав тут доволі обмежені), а узгодити їхні інтереси зі стратегічними 
інтересами економіки країни. Хорошим прикладом є Китай. Завдяки залученню іноземного 
капіталу ТНК країна дістала величезний поштовх для економічного розвитку. Політика 
залучення іноземного капіталу в Піднебесній ведеться досі, а на початок її розквіту там 
працювало понад 500 найбільших корпорацій світу. Китай зумів поставити цю величезну 
потугу на службу національним інтересам. Другий напрям — створення власних ТНК. 
Однак чи може Україна створити конкурентоспроможні ТНК на рівні Південної Кореї, Індії 
чи Мексики? Національний капітал здатний конкурувати з ТНК усередині країни лише тоді, 
коли сам структурується в потужні фінансово-промислові утворення, які провадять 
активну зовнішньоекономічну політику. Однак варто зрозуміти, що ведення зовнішньої 
політики залежить від того, наскільки ти сильний усередині країни. Тому спочатку треба 
розібратися, у чому українські компанії справді можуть бути і є сильними. Принцип 
конкурентної переваги країни залежить від того, у чому вона реально здатна конкурувати з 
іншими. Наші конкурентні переваги — це географічне положення (транспорт, газогони, 
порти Чорного моря), АПК і харчопром, креативні рішення. (Торік українці створили 10 
усесвітньо відомих стартапів, які працюватимуть, адже гроші на них уже зібрані. І це не 
тільки ІТ.) Ще одна перевага — не найменша, а, можливо, одна з головних — військово-
промисловий комплекс (ВПК). Під ВПК слід розуміти усі індустрії, які входять до цього 
кластера (машинобудування, ракетобудування тощо). Саме зараз, коли йде війна, згаданий 
напрям є пріоритетним і перетворюється на українську конкурентну перевагу. Це той 
випадок, коли воєнна загроза стає потужним стимулом, що, до речі, свого часу сталося в 
Ізраїлі. Далі можна згадати високі технології. У цьому кластері наші компанії могли б бути 
конкурентоспроможними зовні й відкривати підприємства в інших країнах, таким чином 
створюючи ТНК. За принципом конкурентних переваг діяла, наприклад, Південна Корея. Її 
перевага — ментальність громадян, які здатні працювати на конвеєрах, де важлива 
точність. Вони колосально дисципліновані й уважні до деталей. Тому корейці використали 
це, але через державні пріоритети. Такою була державна стратегія. Якщо поглянути на 
перелік 200 найбільших компаній України (за доходами, прибутками та іншими 
параметрами), то частина їх підпадає під визначення корпорацій Комісією ООН за обсягами 
продажу й пріоритетними сферами діяльності, які є українськими конкурентними 
перевагами. Наприклад, Укргазвидобування — державна компанія, яка цілком може стати 
ТНК. Досвід видобутку корисних копалин у Північній Африці, країнах Близького Сходу й 
створення там дочірніх підприємств українські компанії вже мають. За минулий рік 
Укргазвидобування отримало 55 млрд грн виручки й 12 млрд грн прибутків. Інший 
приклад — підприємства, які належать до сфери ритейлу. Приміром, «Епіцентр» з оборотом 
28 млрд грн. Він не монополіст на українському ринку, однак дуже потужний. Свого часу 
з’являлися повідомлення, що компанія планує вихід на ринок Грузії. Говорячи про 
українські ТНК, не варто забувати й про країни колишнього СРСР. Не тільки про держави 
Балтії, а й про Кавказ та Середню Азію. Українською ТНК називали й ROSHEN, яка мала 
заводи в Клайпеді та Липецьку. За своїми показниками ця компанія може бути ТНК і 
сьогодні. Продовжимо список і згадаємо великі мережі українських АЗС або 
машинобудівних гігантів «Мотор Січ» та «Антонов». Загалом приблизно 25 українських 
підприємств із переліку 200 найбільших відповідають критеріям, які дають змогу стати 
ТНК. Ще один метод створення ТНК — залучення іноземних партнерів у країні, де планують 
розмістити бізнес. Якби Укртрансгаз (який є частиною Нафтогазу, але забезпечує 
найбільше доходів) ішов таким шляхом, у нього були б усі шанси стати ТНК. Решта вже є: 
величезний обіг, прибутки тощо. Що ж є сьогодні в Україні? ТНК створює виробництва за 
кордоном, а це гроші, які йдуть з однієї країни в іншу. Зараз у нас близько $40 млрд прямих 
іноземних інвестицій. Значна частина з них — це гроші ТНК, які або працюють 
безпосередньо (McDonalds, Nestle тощо), або співпрацюють із місцевими компаніями 
(наприклад, «Богдан» чи фармакологічні «Дарниця» та «Фармак», де одним з інвесторів є 
великі іноземні компанії). Тепер щодо інвестицій з України. На сьогодні ця цифра становить 
близько $6,5 млрд прямих інвестицій в економіку інших країн. Здавалося б, не так уже й 
мало. Однак є нюанс: 93% тих грошей інвестовано в економіку лише Кіпру. Тільки 2,2% — 
Росії, 1,2% — Латвії, 0,8% — Польщі, а 1% припадає на решту країн. Очевидною є проблема 
офшорів. З одного боку, це пов’язано зі станом нашої правоохоронної системи та захистом 
прав власності. З другого — це можливість використовувати так зване трансфертне 
ціноутворення, щоб уникати сплати податків в Україні. Власники великих і потужних 
компаній, які є найбагатшими українськими громадянами, замість того щоб сприяти 
державі й створити зручну та прозору систему, зокрема й насамперед для себе (а вони 
можуть це зробити), користуються офшорами. У результаті виявляється, що «українська 
ТНК» насправді з Белізу чи Кіпру. Ситуація поволі змінюється. За статистикою, хоча обсяг 
інвестицій у 2017?му й був невеликим (у річному обчисленні близько $15 млн), але 
кількість країн із нормальною юрисдикцією зростає. Це пов’язано з політикою, яка 
стосується походження і руху капіталу. У справі створення ТНК важливими є передусім два 
моменти: по-перше, державні пріоритети економічного розвитку. Ця політика має 
ґрунтуватися на конкурентних перевагах самої країни. Ми можемо робити притаманне нам 
на сьогодні. По-друге, можна бути сильним зовні тільки тоді, коли ти сильний, 
конкурентоспроможний всередині країни.  
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У пошуку національних  
чемпіонів 

16.01.2018 
Важливою ознакою економічної суб’єктності та конкуренто-

спроможності тієї чи іншої держави завжди були потужні національні 
компанії чи створені на їхній основі транснаціональні корпорації (ТНК), які 
лишаються пов’язані з однією чи кількома базовими країнами.  

 
 

Інакше країна навіть за високих показників економічного розвитку чи доходів 
громадян ризикує перетворитися на територію без економічної суб’єктності, де тон на 
ринку задають іноземні компанії. І слід визнати, що часто останній шлях видається позірно 
простішим. Адже не потрібно докладати зусиль, витримувати конкурентну боротьбу, 
створювати умови та сприяти появі потужних національних компаній у тих чи інших 
галузях. Достатньо відкрити країну для вже наявних ТНК, які створять власні філії та 
інтегрують у свої виробничі ланцюжки чергову національну територію. І якщо умови 
ведення бізнесу в ній будуть сприятливішими, ніж в інших, то, цілком можливо, це навіть 
перетворить її на об’єкт пріоритетного інвестування та нарощення потужностей. Прихід 
іноземних компаній, особливо коли це супроводжується поширенням нових технологій та 
ноу-хау, але й навіть коли обмежується просто створенням робочих місць і збільшенням 
ВВП та відрахувань до бюджету, може бути й часто є корисним. Однак такий успіх завжди 
мінливий: зайшлі компанії принагідно згортають виробництво, щоб перенести його на 
іншу, привабливішу територію. Не кажучи вже про те, що центри ухвалення рішень та 
відповідно їх узгодженість із національними інтересами певної держави орієнтуватимуться 
переважно на ключові для такої ТНК країни, часто країни її походження. Глобалізація та 
офшоризація бізнесу в останні десятиліття внесла свої корективи, якщо порівняти із 
ситуацією півстоліття-століття тому, однак кардинально картину не змінила. Без 
формування потужних національних компаній і фінансово-промислових груп країна ніколи 
не може розраховувати на економічну незалежність і суб’єктивність у світовій економічній 
системі. Саме з цієї причини низка держав, які виходили чи намагалися утриматися на 
світовій арені у ХХ столітті, робили ставку на підтримку так званих національних чемпіонів 
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- потужних корпорацій чи фінансово-промислових груп у секторах, у яких вони мали 
об’єктивні конкурентні переваги або сильні позиції. Такі національні чемпіони діставали 
підтримку держави, часто навіть користувалися прямими преференціями, їхні інтереси 
лобіювалися на політичному рівні, але натомість мусили узгоджувати власну економічну 
експансію з інтересами країни свого походження. Остання позиція, вочевидь, ключова. Вона 
відрізняє модель симбіозу між певною державою та її економічними чемпіонами від 
олігархічної моделі паразитування тих чи інших бізнес-структур на тілі «своєї» країни. 
Попри наявність та активне державне сприяння появі таких корпорацій в економічно 
розвинених західних країнах ще рельєфніше політика підтримки національних чемпіонів 
проявилася в азійських «тигрів», які впродовж другої половини ХХ століття активно 
наздоганяли перших. У Японії у вигляді заснованих на базі довоєнних сімейних дзайбацу - 
кейрецу (Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo та ін.), у Південній Кореї - у вигляді місцевих 
сімейних конгломератів - чеболів (найвідомішими в Україні є Samsung, LG, Daewoo). І ті, і ті є 
конгломератами підприємств у найрізноманітніших сферах економіки, хоча переважно в 
різних галузях промисловості. Наприклад, той самий Samsung хоч і відомий в Україні 
переважно завдяки електротехніці, але насправді має у своєму складі підрозділи, які 
випускають хімічну продукцію, працюють у таких секторах, як автомобілебудування, важке 
машинобудування, ВПК, легка промисловість, а також будівельні компанії, інвестиційний 
банк, кредитні та страхові фірми. Mitsubishi в Японії крім автопрому займається ще й 
харчовою промисловістю, будівництвом, нафтопереробкою, хімією, металургією, 
суднобудуванням та виробництвом паперу. Ці конгломерати завжди мали підтримку 
урядів, які забезпечували максимально сприятливі умови для їх існування та розвитку. 
Наприклад, на межі ХХ і ХХІ століть у Південній Кореї кілька десятків чеболів контролювали 
близько половини всього ринку промислової продукції. Однак при цьому самі компанії не 
перетворилися на неконкурентних паразитів, оскільки мусили конкурувати вже на 
світовому ринку з виробниками з інших країн. До аналогічної моделі підтримки та 
просування національних чемпіонів (хоча й із державною формою власності) вдається і 
найбільший азійський «тигр» останніх десятиліть - Китай. Хоча там вони є більш 
спеціалізованими за напрямами економічної діяльності.  

 

Українські особливості. За формальними, зовнішніми ознаками найбільші 
українські фінансово-промислові групи дуже нагадують японські чи корейські 
конгломерати. На відміну від західних акціонерних компаній вони зазвичай належать 
якійсь сім’ї, хоча й утворилися на основі підприємств тієї чи іншої галузі, однак здебільшого 
постійно розширюють сфери діяльності. Наприклад, СКМ Ріната Ахметова, найбільший 
конгломерат України, який у 2016 році отримав $11,4 млрд доходу, окрім монополістів в 
енергетиці (ДТЕК) та гірничо-металургійному секторі (Метінвест і Запоріжсталь) має у 
своєму складі також компанії в агросекторі (HarvEast), важкому машинобудуванні (Сorum), 
телекомунікаційній сфері (Укртелеком, Vega Telecom, Digital Screens), залізничному 
(Лемтранс) та морському (Рortinvest, який керує двома морськими терміналами компанії в 
Південному й Маріуполі) транспорті, будівництві та ремонті залізничних шляхів 
(Трансінвест Холдинг). Смарт-Холдинг Вадима Новинського, бізнес-партнера власника 
СКМ, окрім часток у Метінвесті та HarvEast володіє суднобудівними активами 
(Миколаївська й Херсонська верфі), газовидобувною компанією та групою підприємств, що 
випускають плодоовочеву продукцію під торговою маркою «Верес». Ще більш 
диверсифікованими є активи групи «Приват». У найрізноманітніших сферах економіки має 
свої підприємства «Прайм Есетс Капітал», що належить родині нинішнього президента 
Порошенка (від автомобілебудування та суднобудування, вирощування 
сільськогосподарських культур та виробництва скла до цукроваріння, кондитерки і, за 
останніми даними, енергетичного бізнесу). Галузево диверсифікованими є й конгломерати 
інших українських олігархів, наприклад Дмитра Фірташа. Ключові українські олігархи 
намагаються концентрувати активи в усіх прибуткових галузях країни, однак при цьому 
їхні конгломерати за позірної схожості з японськими чи корейськими насправді 
принципово відрізняються від них. Адже, паразитуючи на придбаних (часто за заниженою 
вартістю) активах, вони зазвичай не інвестують у поглиблення переробки чи створення з 
нуля нових виробництв або галузей. Нечисленні винятки лише підтверджують загальне 
правило. Маючи преференції завдяки політичному впливу в різні часи, вони паразитували 
на здобутих ексклюзивних перевагах, замість того щоб використовувати їх для посилення 
власної конкурентоспроможності, а також конкурентоспроможності країни на світових 
ринках. Чи можуть на основі названих та інших сімейних конгломератів чи й поки що більш 
спеціалізованих компаній постати національні чемпіони? Такої імовірності виключати не 
варто, адже вони володіють потужним фінансовим ресурсом, який гіпотетично міг би стати 
основою для інвестування в нові галузі. Однак для цього потрібні умови. Зокрема, 
необхідно позбавити їхніх власників можливості отримувати надприбутки в сировинних 
галузях у результаті привласнення ренти, що має діставатися всьому суспільству, або 
завдяки монопольному становищу на ринку.  

 

Нові точки зростання. Перспективу вирости з нинішніх порівняно скромних 
розмірів і перетворитися на національних чемпіонів мають й українські сімейні компанії, 
що працюють у галузях, які динамічно розвиваються або в яких Україна має об’єктивні 
конкурентні переваги. Окрім філій іноземних ІТ-фірм у нас уже є чимало власних із 
тисячами працівників та обсягами реалізації в десятки, а то й сотні мільйонів доларів. 
Зокрема, йдеться про такі компанії, як SoftServe (4,6 тис. працівників, тут і далі наводяться 
дані галузевого ресурсу dou.ua), Ciklum (2,5 тис.), Infopulse (1,5 тис.), NIX Solutions (1,5 тис.), 
ELEKS (1,2 тис.), EVO.company (0,8 тис.), Miratech (0,8 тис.), Sigma Software (0,8 тис.) та багато 
поки що менших. Наразі рівень концентрації як на світовому, так і на українському ринку 
ІТ-послуг усе ще переважно невисокий. Його зростанню перешкоджають об’єктивні 
особливості та молодий вік сектору, який швидко розвивається та основним капіталом 
якого є його працівники. Однак не можна виключати, що з часом процеси концентрації в 
ньому пришвидшаться й українські компанії позмагаються за лідерство. На статус 
національних чемпіонів можуть претендувати й деякі підприємства в галузі 
машинобудування, які досі зберігають потенціал і вагому частку на світовому ринку за 
низкою видів складної продукції. Йдеться і про підприємства Укроборонпрому, зокрема 
«Антонов», і про Південмаш та КБ «Південне», і про Турбоатом. Останній, за інформацією 
Мінекономіки України, випускає турбінне обладнання для теплових, атомних та 
гідроелектростанцій, забезпечуючи понад 10% потреби світового ринку в турбінах для АЕС, 
що робить підприємство четвертим за розміром виробником у світі. Турбоатом також має 
високу рентабельність, яка за показником EBITDA у 2016 році становила 57,1%. 
Підприємство постачає продукцію в десятки країн світу й успішно конкурує з такими 
світовими гігантами, як General Electrіc, Sіemens, Alstom, Voіth. Однак у забезпеченні 
конкурентоспроможності цієї групи українських державних машинобудівних компаній 
важливу роль відіграватиме державна підтримка у вигляді внутрішніх замовлень та 
доступності кредитно-інвестиційних ресурсів для модернізації виробництва чи створення 
нових потужностей. Іншим сектором, у якому мають шанс з’явитися потужні за світовими 
мірками гравці, є агропромисловий комплекс, особливо харчова промисловість. Приклад 
Nestlе S.A., Kraft Foods, Unilever, Mars, Groupe Danone, річні доходи яких вимірюються 
десятками мільярдів доларів, свідчить про те, що й у сегменті продовольчої продукції 
можуть бути потужні виробники, які випускають орієнтовану на кінцевого споживача 
продукцію і є своєрідною візитівкою тих чи інших країн на світовому ринку. Приміром, та 
сама Nestlе, головний офіс якої міститься у Швейцарії, сьогодні виробляє й продає 
розчинну каву, мінеральну воду, шоколад, морозиво, бульйони, молочні продукти, дитяче 
харчування, корм для домашніх тварин, фармацевтичну продукцію та косметику, хоч 
історія компанії почалася з виробництва згущеного молока. В Україні ця ТНК також успішно 
випускає широкий спектр харчової продукції під торговими марками Nescafe, Nesquik, 
Nestlе, Maggi, Purina, «Торчин», «Світоч» та ін. Українські компанії, що спеціалізуються на 

кондитерських виробах, уже сьогодні займають високі позиції у світових рейтингах і мають 
шанс на подальше зростання. Наприклад, до світового рейтингу кондитерських компаній за 
2017 рік Global Top 100 увійшли три українські компанії (ROSHEN — 24-те місце, Konti Group 
— 43-тє, AVK — 67?ме). Корпорація ROSHEN (обсяг продажу — $0,8 млрд, кількість 
зайнятих — 10 тис.) трохи поступилася найбільшій галузевій французькій компанії Cemoi 
(23-те місце в рейтингу та $0,9 млрд продажу), а найбільша німецька компанія Haribo GmbH 
& Co. KG (із 7 тис. працівників та $3,2 млрд продажу) на 10-му місці. Для порівняння: Nestle 
посідає 5-те місце з продажем $9,1 млрд, на 1-му Mars Inc. (з обсягом реалізації $18 млрд та 
34 тис. працівників). На тлі підвищення уваги українських продовольчих компаній до 
випуску продукції з більшою глибиною переробки та виведення її на експорт перспективу 
на світовому ринку готової харчової продукції можуть мати й інші наші виробники. 
Причому йдеться як про компанії найбільших українських олігархів, так і про трохи менші. 
Тиждень уже писав про динамічне зростання експорту з України цукру, м’яса та молочної 
продукції (особливо масла) останнім часом (див. «Повільно, але впевнено», № 51/2017). 
Збільшується, хоча зараз ще має значно менші масштаби, й експорт м’ясопродуктів. 
Наприклад, якщо за весь 2016-й на зовнішні ринки було вивезено 83,5 тис. кг ковбас, то 
тільки за перші три квартали 2017-го — 184,5 тис. кг. Якщо тенденція збережеться, 
провідні гравці галузі збільшуватимуть свої поставки й шукатимуть можливості для 
виробництва та продажу продукції з глибшою переробкою. Наприклад, до вертикально 
інтегрованої групи компаній «Глобино» на сьогодні входять підприємства, які 
забезпечують замкнений виробничий цикл від будівництва об’єктів до виробництва та 
продажу готової продукції. До групи «Молочний альянс» належать підприємства з 
виробництва сирів, молочної та кисломолочної продукції, зі збору та обробки молока та 
молокопродукції, а також реалізатори продукції в Україні та за кордоном. Компанія вже 
зараз домінує на українському ринку дитячого молочного харчування. До глибшої 
переробки своєї продукції вдаються і найбільші українські експортери в галузі 
тваринництва. Наприклад, «Миронівський хлібопродукт» окрім того, що експортує сотні 
мільйонів кілограмів м’яса птиці, має й власні переробні потужності («Український бекон» і 
«Легко» (0,4 тис. працівників), які спеціалізуються на переробці м’яса птиці, яловичини, на 
ковбасних виробах і напівфабрикатах зі свинини та птиці. За дев’ять місяців 2017 року 
обсяг продажу ковбас та інших готових м’ясних виробів сягнув 27,2 млн кг (варені та 
напівкопчені ковбаси, сардельки, сосиски, пельмені, паштети, шашлики, напівфабрикати з 
м’яса птиці). «Кернел» окрім традиційного олійного виробництва, яке посідає провідні 
позиції на світовому ринку, розвиває також виробництво овочевих консервів та 
натуральних соусів під торговою маркою «Маринадо», має одне з найбільших у країні 
поголів’я молочної худоби. Причому в компанії наполягають на тому, що цей напрям 
діяльності є прибутковим, тож має всі шанси на збільшення виробництва, а отже, не 
виключено, й експорт молокопродукції з країни. Попри не надто велику глибину 
переробки, для такої агропромислової країни, як наша, важливе значення має наявність 
потужних національних компаній чи трейдерів, які постачали б на зовнішні ринки зерно (і 
борошно з нього) та олію, котрі все ще є основною продукцією вітчизняного АПК. У будь-
якому разі це краще, ніж монопольний диктат провідних світових ТНК, що контролюють 
торгівлю. Сьогодні на цю роль окрім таких приватних компаній, як «Нібулон», 
Ukrlandfarming чи «Кернел», претендує також державна ДПЗКУ, що, незважаючи на 
заборгованість за залученими раніше кредитами в Китаї, може бути важливим 
інструментом просування української агропродукції на світовому ринку.   
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У 2017 році НАЗК склало 264 протоколи за результатами  
аналізу звітів політичних партій 

16.01.2018 
За результатами аналізу Звітів політичних партії про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру протягом минулого року 
НАЗК склало 264 протоколи про адміністративні правопорушення. 

Так, уповноважені особи Департаменту запобігання політичній корупції склали 170 
протоколів за правопорушення, передбачене ст. 212-21 Кодексу про адміністративні 
правопорушення, а саме порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру та фінансового звіту про надходження і 
використання коштів виборчого фонду. 86 протоколів - за статтею 212-15 КУпАП, тобто 
порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії. Ще 8 
протоколів складено за ненадання інформації, документів, а також порушення строків їх 
надання, передбачене статтею 188-46 КУпАП. Нагадаємо, що Звіти про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні  партії зобов’язані подати до НАЗК 
не пізніше ніж на сороковий день  після  закінчення  звітного  кварталу. 
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Парламентские партии в 2018 году получат более  
полумиллиарда гривен от государства 

22.01.2018 
Национальное агентство по предупреждению коррупции 

распределило 513 671 300 тыс. грн из госбюджета на финансирование 
уставной деятельности 6 политических партий в 2018 г.  

Средства на финансирование уставной деятельности получат: "Народный фронт" - 
132 млн 80 тыс. грн; Блок Петра Порошенко - 130 млн 185 тыс. грн; Объединение 
"Самопомич"- 65 млн 462,3 тыс. грн; Оппозиционный блок - 56 млн 262,4 тыс. грн; 
Радикальная партия Олега Ляшко - 44 млн 427,4 тыс. грн и ВО "Батькивщина "- 33 млн 887 
тыс. грн. В Нацагенстве добавляют, что "Самопомич" дополнительно получит 51 367,13 тыс. 
грн (10%) государственного финансирования за то, что количество представителей одного 
пола не превышает двух третей от общего числа нардепов, избранных от этой 
политической партии. Отмечается, что финансирование получат те партии, за которые на 
последних внеочередных выборах народных депутатов в едином общегосударственном 
многомандатном избирательном округе было подано не менее 5% действительных голосов 
избирателей. Также сообщается, что указанные средства партии будут получать 
ежеквартально в течение года. Напомним, 8 октября 2015 года Верховная Рада приняла 
закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно 
предотвращения и противодействия политической коррупции (№2123), который 
установил государственное финансирование политических партий с 1 июля 2016 года. 
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Прем`єр-міністр: У 2018 році Уряд запровадить нові ефективні 
механізми підтримки науки 

16.01.2018 

Кабінет Міністрів готовий запровадити у 2018 році нові ефективні 
механізми підтримки науки і закликає наукову спільноту долучитися до 
цих процесів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

Національна Рада покликана стати дієвим майданчиком обміну наукових думок, 
обговорення шляхів вирішення проблем галузі, а також наближення української науки до 
потреб економіки. Як підкреслив Глава Уряду, Кабінет Міністрів ставить амбітні економічні 
цілі, і вони досяжні за умов серйозного наукового прориву, який цілком реальний для 
України. «Нам потрібно писати нову сторінку розвитку науки та технологій, - сказав Глава 
Уряду під час першого засідання Національної Ради України з питань розвитку науки і 
технологій.. - Хотів би, аби ми визначили 2018 рік роком, коли ми знайдемо правильні 
механізми підтримки науки і інновацій. Будемо спиратися на думку науковців, 
підтримувати молодь і говорити про цілі, яких маємо досягти, інвестуючи державний 
ресурс в науку». Глава Уряду підкреслив, що моделі підтримки і форми фінансування науки 
мають бути обговорені спільно з науковим середовищем - аби ефективність розподілу 
ресурсу задовольняла державу, як основного інвестора, і науковців, які мають давати 
результат. «Наша політика єдина – побудова сильної, інтелектуальної країни», - сказав 
Володимир Гройсман. За даними Державної служби статистики України наукові 
дослідження в нашій державі ведуть понад 900 організацій, майже половина – з державного 
сектору економіки. Наразі в різних галузях впроваджуються понад 1000 розробок 
вітчизняних вчених, натомість наукоємність ВВП України відстає загальноєвропейського 
показника в 2,03%. В 2018 році загальний обсяг бюджетної підтримки науки та інновацій 
визначений на рівні 8,3 млрд грн, що на 27,7% більше показника минулого року.  

 

Читати повністю >>> 
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Украинские ученые бьют тревогу: выделенные Кабмином  

деньги на зарплаты к ним не доходять 

17.01.2018 
Украинские ученые на протяжении последних 23 лет получают лишь 

часть своих зарплат, и это не позволяет им сосредоточиться на научной 
деятельности, а вынуждает искать вторую и третью работу, чтобы 
прокормить семьи.  

Причина ситуации - в умышленном сокращении зарплат ученым представителями 
Президиума НАН Украины. Об этом сказал директор Научно-исследовательского института 
кoзачества Тарас Чухлиб. Причина недофинансирования НИИ козачества и других 
подобных научных учреждений в Украине заключается в непрозрачном распределении 
средств, осуществляемом Президиумом НАН Украины. «Мы подрабатываем на второй и 
третьей работе и не можем посвятить себя науке. В то же время, в Президиуме НАН 
Украины числятся около 300 человек, которые за некоторые свои навыки получают из 
госбюджета доплаты за знание иностранных языков. Но почему они? Мы все - ученые, 
знаем 2-3 языка и не получаем за это доплаты. Где наши деньги?», - сказал Т.Чухлиб. Во 
время дискуссии доктор исторических наук Виктор Брехуненко заявил, что в 2017 г. 
Президиум НАНУ добился выделения из бюджета дополнительного финансирования 86 
млн грн. Эти средства, как можно предположить, были потрачены на цели, далекие от 
науки, поскольку ученые остались с нищенскими зарплатами. «Все эти годы наблюдалось 
недофинансирование исследований во всех научных учреждениях, а Президиум фінанси-
ровал себя в полном объеме. Нам устанавливали зарплаты на уровне 0,7%, но фінанси-
рование науки в 2017 г. это уже верх цинизма. Президиум выбил из госбюджета 86 млн грн, 
но зарплаты ученым не повысили. Президиум переживает за корпоративные цели, а не за 
цели научного сообщества. В Президиуме сотрудник, которые занимаются планированием, 
получают в 2 раза большую зарплату, чем научные сотрудники, ученые. Кто после этого 
согласится идти в науку и нищенствовать?», - сказал он. Как пояснил ГолосUA на основе 
анонимности один из научных сотрудников Института украинской археографии и 
источниковедения им. М.Грушевского, по состоянию на январь 2018 года, его зарплата 
составляет 2 тыс. 600 грн. «Кабмин выделяет деньги, но ученые этих средств не видят. Моя 
ставка после 27-летнего стажа работы в науке 2 тыс. 600 грн. Можно ли прожить на эти 
деньги без подработки на стороне? Поэтому сегодня, 16 января мы начали проводить пикет 
возле Верховной Рады Украины в Киеве. И будем такой же пикет проводить возле Дома 
учителя 17 января, когда Президиум НАН Украины будет утверждать финансирование на 
2018 год. В Президиуме всегда получали 100% своей зарплаты, это минимум 8 тыс. грн, а 
нам выдавали 55% приблизительно. Для кого-то 8 тыс. гривен не деньги, а для нас деньги и 
поэтому мы начали проводить пикеты», - уточнил комментатор.  

 

Читать полностью >>>  
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МЭРТ создаст центры поддержки технологий  
и инноваций в помощь изобретателям 

18.01.2018 
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) начинает 

процедуру создания центров по поддержке технологий и инноваций в 
Украине. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Работа над этим проектом пройдет в рамках программы сотрудничества МЭРТ со 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2018-2019 гг. и 
начнется после заключения соответствующего договора, отмечается в сообщении на сайте 
министерства. Центры (или их филиалы) будут созданы на базе университетов, научных 
учреждений, инновационных структур, технопарков и т. п. Их работа будет направлена на 
предоставление доступа к патентным и непатентным базам данных, а также в помощь 
изобретателям и новаторам по вопросам использования этих баз данных. В МЭРТ считают, 
что создание центров по поддержке технологий и инноваций будет способствовать: 
упрощению доступа к базам данных патентной и научно-технической информации для 
изобретателей и исследователей, малых и средних предприятий, представителей 
промышленного сектора; организации дистанционных ВОИС по вопросам интеллектуаль-
ной собственности в Украине. ВОИС с 2009 г. реализует проект по созданию центров 
поддержки технологий и инноваций, направленный на обеспечение доступа к 
специализированным базам данных, предоставление информации и учебных материалов, а 
также укрепление технологического и инновационного потенциала. По состоянию на 
начало 2018 года в мире реализуется 71 национальный проект по поддержке инноваций, в 
рамках которых функционируют 600 центров и филиалов.  

 

Читать полностью >>>  
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Ті люди, які зараз керують Національною  

академією наук, мусять піти 

20.01.2018 
Головна проблема Національної академії в тому, що керують НАН 

люди дуже похилого віку, люди, які давно живуть у минулому часі, і тому не 
можуть ефективно боротися та розпоряджатися коштами. 

Науковці кількох інститутів Національної академії наук України пікетували 
приміщення Президії НАН. Вони скаржаться, що через недофінансування мають працювати 
на 0,5 ставки, а гроші, які виділила держава на науку у 2018-му році розподіляються в 
непрозорий і дуже дивний спосіб. Одним з пікетувальників, доктор історичних наук, 
професор, завідувач відділу теорії і історії археографії та споріднених джерелознавчих наук 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 
Віктор Брехуненко, був гостем нашої студії, і заявив, уряд України в цьому році виділив 
достатньо коштів, щоб забезпечувати працівників інститутів НАН зарплатою у повному 
обсязі, проте, за його словами, Президія розпорядилася виділеними абсолютно в інакший 
спосіб, який ніяк не пов’язаний з дослідженнями та науковою діяльністю. В Національній 
академії наук відмовилися коментувати Громадському радіо цю ситуацію, проте з нами на 
зв’язок вийшов заступник міністра освіти та науки Максим Стріха. «Дуже легко говорити 
про те, хто винен, складніше говорити  про те, що робити. В нас наука хронічно 
недофінасовується. 60% коштів, які виділяється державою на науку, йдуть на Національну 
академію. Головна проблема Національної академії – це не її корумпованість. Проблема в 
іншому: Національною академією керують люди дуже похилого віку, люди, які давно 
розійшлися з реальним життям, які давно живуть в минулому часі … 

 

Повна версія розмови в звуковому файлі >>> 
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МОН представило 240 інноваційних розробок  
українських університетів 

25.01.2018 
Університетська наука в Україні примножує результати і технології, 

важливі для економіки, оборони, агропромисловості, охорони здоров’я та 
інших сфер життя нашої країни. 

На цьому наголосила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, презентуючи каталог 
«Інноваційні розробки університетів та наукових установ МОН». Збірник виданий 
Міносвіти містить інформацію про 240 науково-технічних розробок 30 університетів. Усі ці 
розробки відповідають перспективним напрямам української економіки. Вони були 
відібрані експертною групою з понад 400 пропозицій. «У більшості успішних країн 
університетська наука є найдинамічнішим сегментом наукового пошуку, бо так до 
досліджень залучаються аспіранти й студенти. У цьому питанні Україна нарешті 
відірвалася від радянської спадщини, коли виші вважалися лише місцем для навчання. 
Зараз наша університетська наука стає більш динамічною та ефективною. В цьому каталозі 
є зразки наукових досліджень, які вже мають промислове виробництво й успішно 
використовуються в різних сферах», – зазначила Лілія Гриневич. Так, на базі ВАТ 
«Меридіан» триває промислове виробництво розробки КПІ ім. Сікорського – безпілотника 
«Spectator». Зараз він використовується та є затребуваним в українській армії, зокрема, у 
зоні АТО, прикордонній службі, в аграрному секторі, для пошуково-рятувальних робіт тощо. 
Цей безпілотник зручний тим, що може злітати з руки, має дальність до 30 км, а вагу – до 9 
кг. У ньому також передбачено системи парашутної посадки, автономного аварійного 
порятунку, пошуку. Сучасні безпілотники, зокрема, полі- та квадрокоптери також створені 
в НАУ та Харківській політехніці. Інша розробка КПІ – наносупутник PolyITAN-2 – нині 
перебуває на орбіті. Він допомагає проводити дослідження в проекті щодо змін клімату. У 
пожежно-рятувальних підрозділах та медичних закладах використовують розробки 
Київського національного університету технологій і дизайну. Це, зокрема, комплект 
спеціального одягу пожежника, що захищає як від високих температур та полум’я, так і від 
проникнення води, розчинів. У медицині застосовують комплекти для захисту від 
перехресного зараження та від особливо небезпечних інфекцій. … 
 

Читати повністю >>> 
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Якнайскоріше має запрацювати нова модель фінансування  
закладів вищої освіти 

26.01.2018 
Поки не буде значних фінансових можливостей для вищої освіти, ми не 

зможемо імплементувати в повному обсязі академічну свободу, самовря-
дування та інші  добрі речі, що закладені у Законі «Про вищу освіту» від 2014 р. 

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, відкриваючи 
розширене засідання колегії Міністерства освіти і науки, що пройшло в НТУ «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». На розширеній колегії обговорювались 
пріоритетні напрями змін у вищій освіті на 2018-2019 рр. В’ячеслав Кириленко наголосив, 
що зміни почались після ухвалення Закону «Про вищу освіту» 2014 року, Уряд уже прийняв 
щонайменше 30 актів  Кабінету Міністрів на виконання цього Закону, 50 наказів МОН 
набули чинності. Крім того, минулого року ухвалено Закон «Про освіту», він містить багато 
нововведень, зокрема й у частині вищої освіти. Для їхньої реалізації під головуванням Віце-
прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка діє робоча група, що напрацьовує проекти 
відповідних урядових рішень. Ключовим питанням змін, на його думку, є реалізація 
академічної та економічної автономії закладів вищої освіти, підвищення престижності 
праці викладача та науковця. Віце-прем’єр-міністр нагадав, що минулого року підвищено 
оплату працю вчителям у середній школі, цього року підвищення продовжується, за його 
словами, Уряд  планує збільшення виплат і по інших категоріях педагогічних та науково-
педагогічних працівників. «Стратегічний пріоритет Уряду – освіта, що підтверджується і 
фінансовими інвестиціями – лише бюджет МОН на цей рік складає майже 95 млрд 
гривень»,- сказав В.Кириленко. Відзначимо, у 2018 році буде започатковано атестацію 
українських вишів щодо їх наукової діяльності – це дозволить у майбутньому почати базове 
фінансування університетської науки за результатами такої атестації. Це рішення сьогодні, 
16 січня 2018 року, під час першого засідання ухвалила Національна рада з питань розвитку 
науки і технологій на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич наголосила, що базове фінансування на науку для закладів вищої 
освіти буде не безконтрольним «роздаванням» коштів, а інструментом підтримки 
найкращих наукових напрямів, які обиратимуть за чіткими, прозорими критеріями. 
«Сьогодні університетська наука в Україні отримує близько 10% з коштів, передбачених 
державним бюджетом на науку. Це на рік близько 15 млн євро – по суті, фінансування на 
науку одного середнього університету в Європі. Але навіть у таких складних обставинах 
наша університетська наука уже заробляє гроші. На 1 гривню, вкладену з бюджету, вони 
зараз заробляють 75 копійок. Можуть більше заробляти, але для цього потрібно 
обладнання. І це основна проблема, адже наукове обладнання у вишах не оновлювалося з 
радянських часів. Вирішення цієї проблеми якраз і є одним з головних завдань базового 
фінансування», – зазначила Лілія Гриневич. Базове фінансування також допоможе 
підтримати найактуальніші наукові напрями, залучити до досліджень більше молодих 
науковців, даватиме ширші можливості для вчених. Так, воно даватиметься на 5 років під 
розвиток певного наукового напряму. 
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