
 

 

 
Рекордная прибыль и долги олигархов.  

Банковский сектор в цифрах 

13.06.2018 

Национальный Банк Украины (НБУ) опубликовал свой пятый по 
счету Отчет о финансовой стабильности. Он выходит раз в полгода и 
описывает ключевые тренды в банковском секторе. 

 
Основные выводы последнего отчета - банковская система возвращается к прибыли. 

Во многом это результат активного кредитования физлиц и снижения ставок по депозитам. 
О массовом кредитовании бизнесу думать рано - несмотря на улучшение финансового 
состояния, обслуживать свои старые кредиты многие должники по-прежнему не 
собираются. LIGA.net выбрала шесть ключевых позиций отчета. 

 
Внешние риски сильнее внутренних. Четыре из шести ключевых рисков 

банковского сектора - юридический, валютный, риск достаточности капитала и риск 
ликвидности - не изменились с июня 2017 года, констатируют в НБУ. Юридический риск 
(защита прав кредиторов) остается стабильно высоким. Неопределенность вокруг 
сотрудничества с МВФ создает риски для курса национальной валюты и балансов банков. В 
зоне риска по показателю достаточности капитала остается лишь несколько небольших 
банков. Риск ликвидности держится на низком уровне: высокие темпы притока денег 
населения и бизнеса в банковскую систему снизили стоимость фондирования. Кредитный 
риск снизился за счет улучшения платежеспособности заемщиков, в том числе крупных. 
Риск прибыльности сократился благодаря увеличению процентных доходов банков, 
рассказал на презентации отчета директор Департамента финстабильности НБУ Виталий 
Ваврищук. “Макроэкономическая ситуация в первом полугодии была благоприятной для 
банков, по нашим оценкам, ВВП вырастет на 3 - 3,5% в этом году, - говорит Ваврищук. - Но 
этого мало, учитывая, что Украине нужно реструктуризировать серьезные объемы 
внешнего долга в 2018-2020 годах”. Ключевой риск, в том числе для банковской системы, - 
отсутствие сотрудничества с МВФ, отмечает он. Регулятор ожидает стабилизации мировых 
цен на нефть, пшеницу и кукурузу. Стоимость стали и железной руды снизится на $10-15 по 
каждой позиции, прогнозируют в НБУ. Несмотря на хорошую для украинских экспортеров 
динамику цен на мировых рынках и высокие темпы роста глобальной торговли, Украине 
стоит опасаться последствий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной 
системы США. Это уже спровоцировало отток капитала с развивающихся рынков, 
отмечается в отчете. Этот фактор может вынудить Украину выйти на рынки внешних 
заимствований до конца года независимо от продолжения сотрудничества с МВФ, 
допускают в НБУ. А это будет нести угрозу финансовой стабильности в стране. Нацбанк 
рассчитывает, что после принятия Радой закона об Антикоррупционном суде процесс 
переговоров с Фондом ускорится и Украина вернется в программу сотрудничества до осени 
этого года. Во втором полугодии, по данным регулятора, правительству нужно выплатить 
$2 млрд основной суммы и процентов по внешним обязательствам. В 2019 году - $6 млрд. 

 
Бизнес зарабатывает, но не платит. Бизнес продолжает улучшать свои 

операционные показатели: совокупная доналоговая прибыль украинских компаний 
реального сектора растет третий год подряд - до 138,6 млрд грн в 2017-м или +53,6% год к 
году, говорится в отчете НБУ. Наибольший рост показали предприятия добывающей 
(благодаря высоким ценам на сырье), пищевой промышленности (рост экспорта сахара и 
подсолнечного масла) и машиностроения (спрос у предприятий металлургии и 
строительства). Убытки показали АПК, энергетика и транспорт. Нацбанк объясняет их 
“разовыми неоперационными затратами”. Рентабельность в большинстве ключевых 
отраслей не просто выросла, но в некоторых случаях превысила докризисные показатели, 
рассказывает замдиректора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз. 
“Улучшение финансового состояния бизнеса не привело к сокращению доли плохих 
кредитов, - отмечает Дубогрыз. -  Это говорит о том, что компании, которые не 
обслуживали обязательства под предлогом кризиса, не спешат платить по долгам и сейчас, 
когда их состояние заметно улучшилось”. Проблемы с защитой прав кредиторов, а не 
высокая стоимость кредитов - это главная причина, по которой банки по-прежнему 
осторожно подходят к финансированию бизнеса, добавляет замглавы НБУ Катерина 
Рожкова. Еще одна старая проблема - в системе остается 21 банк, который нарушает 
нормативы кредитования связанных лиц, говорит Дубогрыз. Все они под надзором НБУ 
выполняют программы сокращения связанных портфелей. За последние 15 месяцев общая 
сумма связанных кредитов сократилась на 25% или 8 млрд грн. После диагностики в 2015 
году регулятор обнаружил признаки связанности у каждого четвертого кредита в 
банковской системе. Главные отрасли-неплательщики - строительство и химпром. Лучшие 
показатели у АПК, транспорта и электроэнергетики. Крупные финансово-промышленные 
группы (за исключением Привата) не обслуживают 76% своих кредитов, уточняет 
Дубогрыз.  С учетом “приватовцев” цифра еще выше - 86%. “Они специально затягивают 
или отказываются от реструктуризаций, ожидая, а иногда даже требуя от банков 
сверхльготных условий со списанием больших объемов долга, - рассказывает Дубогрыз. - В 
таких условиях вряд ли стоит рассчитывать на скорое возобновление кредитования”. С 
другой стороны, темпы роста кредитования компаний, которые не допустили ни одного 
дефолта достигли 20%, что говорит об очень лояльном отношении банков к качественным 
заемщикам, отмечает Ваврищук. Таких компаний немного: только каждый третий клиент с 
задолженностью свыше 2 млн грн ни разу не допустил серьезной просрочки по своим 
обязательствам, констатируют в НБУ. 
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Банки бьются за физлиц. Население - ключевой заемщик банков. Темпы роста 

объемов потребительского кредитования в гривне год к году за четыре месяца 2018-го 
составили 39%, говорится в отчете НБУ. Примерно такими темпами рынок растет уже год, 
уточняет Ваврищук. НБУ видит потенциал для дальнейшего роста: закредитованность 
населения относительно невелика - розничные кредиты занимают около 10% общих 
доходов граждан и покрывают только 2% их потребительских затрат, добавляет он. “Все 
банки, которые хотели это сделать, уже вышли на рынок кредитования физлиц, - 
отмечается в отчете. - Наиболее высокими темпами растут кредиты на бытовую технику - 
130% г/г”. 65% розничного рынка контролируют пять крупнейших игроков. В сегменте 
потребкредитов на покупку бытовой техники первенство держит Приват, остальных 
лидеров в НБУ не называют. Отдельно регулятор отметил ипотеку, которая показала 
прирост впервые с начала кризиса, хотя объем новых кредитов остается минимальным. 
Банки смягчили подход к отбору кредитных заявок на покупку жилья, добавляют в 
Нацбанке. В декабрьском отчете НБУ писал о системных рисках, вызванных резким ростом 
розничного кредитования. Тогда регулятор также намекал (хотя и без конкретики) на 
возможные меры по сдерживанию этой части рынка. Сейчас НБУ не видит больших угроз, 
отмечая лишь, что банки не одинаково оценивают риски по идентичным кредитам. “Это 
может быть связано с несовершенными скоринговыми моделями, поскольку не у всех 
банков есть достаточных набор данных из прошлых периодов, - рассказал LIGA.net 
Ваврищук. - В таких случаях они полагаются при оценке на “экспертное мнение”, МСФО 9 
допускает такой подход”. 

 
НБУ готовит банки к оттоку средств. Население - не только ключевой заемщик, 

но и один из главных кредиторов банковской системы. 40% обязательств финучреждений - 
это средства домохозяйств, говорится в отчете. Вместе с депозитами и текущими счетами 
бизнеса они занимают 80% в общем фондировании банков. В основном это краткосрочные 
вклады, добавляют в НБУ. “На конец апреля доля обязательств банков в гривне сроком до 
одного месяца составляла 76,1%, - говорится в отчете. - Половина этих денег - средства до 
востребования”. В течение года прирост средств физлиц составил 20,1% (рост вкладов до 
востребования отчасти за счет зарплатных и пенсионных счетов - 35%), юрлиц - 10%. В НБУ 
надеются, что внедрение нового норматива ликвидности LCR будет мотивировать банки 
удлинять свои обязательства, в том числе, с помощью повышения ставок на более длинные 
депозиты. Пока банки рассчитывают норматив в тестовом режиме, обязательным он станет 
с 1 декабря. С точными параметрами LCR НБУ определится в ноябре, говорит Ваврищук. 
Банки не спешат повышать ставки по депозитам даже после роста учетной ставки НБУ с 
12,5 до 17%. Это лишь приостановило тенденцию  снижения доходности депозитов, 
отмечает Рожкова. В мае этого года на рынке даже наблюдалась ситуация, когда ставки по 
6-месячным вкладам превышали доходность по годовым депозитам, приводят пример в 
Нацбанке. Но ставка интересует вкладчиков далеко не в первую очередь, говорится в 
отчете. Благодаря этому быстрее остальных депозитную базу наращивают госбанки, а 
также финучреждения с иностранным капиталом. “Значительная часть вкладчиков хранит 
средства в госбанках, слабо реагируя на снижение ставок, - говорится в отчете, - Например, 
наиболее высокий прирост депозитов в числе четырех госбанков показал Приват, хотя и 
среди них он предлагает самые низкие доходности”. 

 
Банки заработали на низких ставках. Низкие ставки по депозитам - одна из 

причин прибыли банковской системы в первом квартале. За год сектор нарастил 
процентный доход на 43%, говорится в отчете. Единственная группа, у которой не 
изменилось соотношение процентных доходов и процентных расходов - госбанки. 
Основная статья процентных доходов - кредиты физлиц (их взнос - 34%), а также купон по 
облигациям внутреннего госзайма. Каждая гривня от кредитов физлиц дает банкам в два 
раза больше процентного дохода, чем от задолженности предприятий, отмечают в 
Нацбанке. Чистый комиссионный доход в первом квартале вырос на 28,3%. В НБУ это 
объясняют растущим спросом на банковские услуги. Лидером по данному показателю стал 
ПриватБанк - плюс 45%. На него приходится 40,4% всех комиссионных доходов в системе. 
Еще один важный момент - банки практически закрыли проблему обесценивания старых 
кредитов, что больше не требует от них крупных отчислений в резервы, говорит Ваврищук. 
В первом квартале резервы выросли на 1,1 млрд грн. По оценке НБУ, при прочих 
неизменных условиях, по итогам 2018 года, отчисления в резервы станут самыми низкими 
за последнее десятилетие. 

 
Госбанки страдают от евростандартов. В сумме все эти факторы позволили 

сектору закончить первый квартал с рекордной прибылью - 8,7 млрд грн. Частично это 
перекрыло негативное влияние “девятого” стандарта финансовой отчетности, на который 
банки перешли в начале этого года. По предварительным подсчетам НБУ, система 
постфактум получила 10 млрд грн убытков (речь идет о совокупности прошлых периодов) 
от переоценки старых кредитов согласно правилам МСФО 9. “Львиную долю этого эффекта 
компенсировала прибыль за первый квартал, - говорится в отчете. - Но он может быть 
существенно откорректирован, поскольку несколько банков окончательно внедрят МСФО 9 
уже во втором квартале”. В число этих банков входит и государственный Ощадбанк, 
рассказала Рожкова. Задержку госбанка с переходом она объяснила его размерами. В НБУ 
ожидают, что Ощад завершит процедуру до конца июня. Еще один госбанк - Укрэксим - 
больше других пострадал от внедрения нового стандарта. Из 10 млрд убытков прошлых 
периодов на него пришлось 48,9% или 4,9 млрд грн. В тройку пострадавших, по данным 
НБУ, также вошли Приват (16,8% и 1,68 млрд) и Сбербанк (11,9% - 1,19 млрд грн). 
Остальные банки сгенерировали менее 5% общего убытка. “Мы не ожидаем, что госбанкам 
понадобится докапитализация из-за перехода на МСФО 9, - отметила Рожкова. - Но это 
отразится на их финансовых результатах”. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! НБУ: Отчет о финансовой 
стабильности (документ) >>>   

По материалам finance.liga.net 
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 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ. 
 

05.06.2018 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

06.06.2018 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше 
 

07.06.2018 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

08.06.2018 

 Година запитань до Уряду (відео). докладніше 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 
 
 
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ 

 
 05.06.2018 

 Комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроекти про ратифікацію 
міжнародних угод. докладніше 

 
08.06.2018 

 Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді України взяти до відома звіт 
Кабінету Міністрів про виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 
докладніше 

 
11.06.2018 

 Комітет з питань бюджету розглянув Звіт Рахункової палати за 2017 рік. докладніше 
 Підкомітет з питань запобігання і протидії політичній корупції та ГО «Національний 

координаційний центр сприяння протидії корупції» уклали меморандум про співпрацю. 
докладніше 

 
13.06.2018 

 Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Лісового 
кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової 
галузі). докладніше 

 
14.06.2018 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування провів у смт. Авангард Одеської області круглий стіл: "Актуальні 
питання у сфері розвитку співробітництва територіальних громад та механізми 
лобіювання інтересів місцевого самоврядування в органах державної влади". докладніше 

 

 
 

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР) 
 

 

 

Парламент України ще раз довів, що він є майданчиком  
реформ і здатний на найважчі рішення 

 

 
07.06.2018 

У Верховній Раді історичний день, який творить майбутнє 
нашої держави – ухвалено закон про створення Вищого 
Антикорупційного суду. На цьому наголосив Голова Верховної Ради 
А.Парубій на брифінгу для журналістів. 

 
 

Голова Парламенту нагадав, що робота над документом була тривалою, більше року 
тривали консультації як в Україні, так і з міжнародними партнерами. Усі питання і 
рекомендації узгоджувалися з Венеційською Комісією, і «усі пропозиції, які ми 
обговорювали, включено в тіло закону». Він пояснив, що «зменшено вимоги до кандидатів 
на посади суддів Антикорупційного суду, видалено норму про обов’язкове проходження 
поліграфу, визначено порядок захисту суддів і членів їхніх родин, узгоджено питання щодо 
громадської ради міжнародних експертів – їх буде шість». «Я вважаю що найважчий 
заключний етап ми змогли пройти з гідністю. Я хочу подякувати і Комітету, який провів 
дуже фахову роботу, і Міністру юстиції, який був долучений», - зазначив він, уточнивши, що 
переговори завершились сьогодні , близько четвертої ранку. «Той факт, що в залі ми надали 
315 голосів за цей Закон, свідчить про те, що Верховна Рада України, яка пройшла багато 
випробувань з реформ у різних сферах, ще раз довів, що тут є майданчик реформ і що 
Парламент здатний на найважчі рішення, які можуть стояти перед нами, - сказав Парубій,- 
ми продемонстрували сьогодні і українському суспільству, і нашим міжнародним 
партнерам готовність до ухвалення найважчих рішень». Голова Верховної Ради привітав 
усіх з ухваленням важливого рішення і висловив сподівання, «що Суд буде створено ще до 
завершення цього року, і тому звернулись до наших міжнародних партнерів щоб вони 
чимшвидше подавали своїх кандидатів для участі у громадській раді міжнародних 
експертів». А.Парубій запевнив, що і надалі «робитиме усе можливе, щоб чимшвидше 
Антикорупційний суд був створений і почав виконувати безпосередньо свої функції».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
А.ПАРУБІЙ 

 
 
 
 
 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

 
 
 

Президент України провів зустріч з Президентом  
Світового Конгресу Українців 

 
 

 
 

 
 

08.06.2018 

Глава держави висловив вдячність Конгресу та закордонним 
українцям за фінансову і гуманітарну допомогу, а також активні 
зусилля із залучення міжнародної підтримки нашої держави. 

 
 

Президент Світового Конгресу Українців відзначив лідируючу роль Глави держави у 
реформуванні України, в тому числі створенні національної антикорупційної 
інфраструктури. У контексті обговорення ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому 
Криму, була наголошена важливість мобілізації зусиль світової спільноти для посилення 
політичного та санкційного тиску на Росію. Президент України закликав Світовий Конгрес 
Українців та всю українську діаспору долучитися до єдиного фронту підтримки процесу 
звільнення політичних в’язнів Кремля. Співрозмовники домовилися про тісну координацію 
дій з українською громадою за кордоном для забезпечення визнання Голодомору 1932-
1933 років в Україні актом геноциду українського народу. Президент Світового Конгресу 
Українців Євген Чолій від імені СКУ привітав Президента України з нагоди 4-ї річниці 
перебування на посаді Глави держави. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент України зустрівся з послами країн  
Великої сімки та Євросоюзу 

15.06.2018 

Співрозмовники обговорили результати зустрічі лідерів країн 
Великої сімки, яка відбулась 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки 
України. Про це повідомляє прес-служба Президента України. 

Глава держави відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим 
елементом у зовнішній політиці держав G7, а також наголосив, що єдність на підтримку 
України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із 
триваючою російською агресією є дуже важливою. Особливу увагу було надано питанню 
українських незаконно утримуваних осіб та політичних в'язнів в Росії. Президент України 
поінформував про зусилля, які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив 
важливість консолідації міжнародних зусиль у цьому контексті. Петро Порошенко 
відзначив набрання чинності Законом України «Про Вищий антикорупційний суд», а також 
поінформував присутніх про спрямування до Вищої ради правосуддя проекту Закону «Про 
утворення Вищого антикорупційного суду» відповідно до процедури, визначеної 
Конституцією України. Глава держави підкреслив пріоритетну важливість запуску Вищого 
антикорупційного суду як ключового елемента новоствореної антикорупційної 
інфраструктури держави. Під час зустрічі було обговорено прогрес України на шляху 
реформ, зокрема у контексті реформування сектору національної безпеки України. 
Важливу увагу також надано забезпеченню енергетичної безпеки України та ЄС. 
Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна - ЄС та Україна - НАТО у 
Брюсселі у липні цього року. Відзначимо, Глава держави під час підписання Закону «Про 
дипломатичну службу» у Міністерстві закордонних справ заявив, що на сьогодні 
завершується робота над проектом змін до Основного закону України, які закріплять 
європейський вибір нашої держави. «Мені доповіли, що Конституційна комісія завершує 
роботу над проектами змін до Конституції, де ми в Конституції зафіксуємо європейський і 
євроатлантичний напрямок, вектор розвитку України», - заявив Глава держави. Він 
зазначив, що такі зміни розробляються, «щоб зробити цей процес незворотнім». 

 

Читати повністю >>> 
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Відбулося засідання Вченої Ради  
НІСД 

14.06.2018  

В середу, 13 червня 2018 року відбулося засідання Вченої Ради 
Національного інституту стратегічних досліджень. Про це повідомляє прес-
служба науково-дослідної установи.   

Директор Інституту В.П. Горбулін та перший заступник директора О.С. Власюк по-
інформували присутніх про поточний стан підготовки Аналітичної доповіді до Щорічного 
Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України в 2018 р.». Про формування тематичного плану прикладних досліджень 
та дослідно-конструкторських робіт на 2019 р. повідомили перший заступник директора 
НІСД О.С. Власюк та завідувач науково-організаційного відділу А.М. Ясинська.   Члени Вченої 
Ради НІСД розглянули питання щодо рекомендації до друку монографій докторантів 
Інституту Т.О. Власюка «Зовнішньоторговельна безпека України: тенденції, виклики та 
напрями забезпечення» та О.О. Гудзоватої «Грошово-кредитна політика в системі 
забезпечення фінансової безпеки України: теоретико-методологічні засади та напрями 
реалізації». Після виступів авторів зазначених монографій та рецензентів, О.М. Шарова та 
Л.Г. Шемаєвої, відбулося обговорення представлених на розгляд наукових праць, за 
підсумками якого Вчена Рада НІСД одноголосно ухвалила рішення про рекомендацію їх до 
друку. Вчена Рада НІСД ухвалила рішення про рекомендацію головного наукового 
співробітника відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Інституту, 
доктора філологічних наук, професора Г.М. Яворської до обрання членом Наукової ради 
Національного фонду досліджень України. Члени Вченої Ради, заслухавши доповіді 
завідувача сектору підготовки докторів філософії та докторантів С.В. Савченко, завідувача 
планово-економічного відділу Інституту Г.М. Самофал та завідувача відділу проблем 
національної безпеки НІСД О.О. Резнікової, обговорили поточні питання підготовки 
наукових кадрів та ухвалили низку відповідних рішень. Вчена Рада НІСД ухвалила рішення 
про рекомендацію до друку збірника Інституту «Стратегічні пріоритети»  … 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Україна переживає історичний момент, коли майбутнє  
залежить від наших дій і рішень 

 

 
 07.06.2018 

 Україна переживає історичний момент, коли майбутнє зале-
жить виключно від дій та рішень влади, які можуть забезпечити або 
економічний прорив і зростання, або повернення назад і скочування 
у прірву. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
під час міжнародної конференції «Діалоги про майбутнє». 

 «В багатьох економіках світу багато змін вже позаду. У нас – багато ще попереду. Це 
виклики, і це можливості», - сказав Володимир Гройсман. Він наголосив, що внаслідок 
російської агресії Україна втратила частину економіки. Так само втрати спричинили 
застарілість систем управління, сировинна орієнтація економіки, її зарегульованість, 
значний ступінь корупції. «В таких умовах розраховувати на серйозні інвестиції неможливо. 
Тож зараз треба створювати якісне підгрунтя, аби інвестиції приходили. З огляду на це, 
хочу відзначити – у нас сьогодні історичний момент. Або йдемо далі, продовжуємо реформи 
і зміни, укріплюємо довіру всередині держави і зовнішнього світу, або відходимо назад у 
прірву», - додав Прем’єр-міністр. Він наголосив, що ухвалення закону про Вищий 
антикорупційний суд конституційною більшістю Парламенту – це шлях в бік реформ. Це 
фундаментальне рішення, цінність якого зможемо оцінити з часом – коли будуть реальні 
справи і рішення, наголосив Володимир Гройсман. «Я нагадаю. В цій залі ми запускали 
оновлений Верховний суд. Коли вітав суддів, казав їм фундаментальну річ. Я сказав: саме у 
вас є ключ від дверей, за якими справедливість. Зможемо відкрити ці двері - буде 
змінюватися держава», - зазначив Прем’єр-міністр. Глава Уряду підкреслив, що потенціал 
реалізувати задумане – є. Прогнозований ріст економіки в 5% - це цілком реальний 
показник, який можна досягти, якщо наполегливо працювати одразу по деяким напрямках. 
Відзначимо, можливості економіки, її стале зростання є ключовою запорукою процесу 
збільшення мінімальної зарплати і середньої зарплати по країні. Про це сказав в ефірі 
одного з телеканалів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 
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Захист чесного бізнесу – пріоритетний  
напрямок нашої роботи 

11.06.2018 

Прем’єр-міністр як голова утвореної Міжвідомчої комісії з питань 
забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних 
інтересів осіб готовий очолити рух щодо захисту чесного бізнесу. Про це 
Глава Уряду сказав під час чергового засідання Комісії. 

Він наголосив, що захист інтересів бізнесу – основа ухваленого конституційною 
більшістю Верховної Ради закону, який отримав «народну» назву «маски-шоу стоп». Втім 
положення цього закону нерідко порушують – як правоохоронці, так і самі підприємці, які 
працюють у тіні. Учасники наради домовилися наступної зустрічі розглянути причини 
порушень, обговорити конкретні кейси, з якими стикаються підприємці. «Оцінювати 
роботу правоохоронців за кількістю скарг – не інформативно. 90% підприємців – не 
скаржаться. Треба збирати інформацію про безпосередні контакти, а заодно давати запити 
в ДФС, СБУ та Прокуратуру – надати кількісні показники», - запропонував Володимир 
Гройсман. Він вкотре наголосив, що реакція на протиправні дії – і правоохоронців, і 
підприємців – буде жорсткою. «Готовий очолити реальну боротьбу за захист чесного 
бізнесу. Наразі ділові асоціації готують конкретні кейси, які вимагають реакції. Вона буде 
жорсткою. І репутація нашої Міжвідомчої комісії має бути беззаперечною, - сказав 
Володимир Гройсман. - Будемо голосно говорити про реальні проблеми. Потрібно більше 
аналітичної інформації і чітких фокусів». Відзначимо, Кабінет Міністрів України впроваджує 
новий інструмент стратегічного планування - методологію Results-Based Management 
(RBM), яка зарекомендувала себе, зокрема, в Уряді Канади, ООН, Світовому Банку. Про це 
повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко за підсумками зустрічі з 
фахівцями канадського проекту EDGE. Міністр повідомив, що завдяки проекту з 
впровадження RBM в кожному міністерстві замість застарілої практики складання 
різноманітних планів трансформацій, до того ж часто з неузгодженими між собою цілями, 
буде введено єдиний документ - паспорт реформи або сфери політики, - де чітко будуть 
викладені всі складові, конкретні цілі та завдання конкретної реформи.  

Читати повністю >>> 
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Маємо непогані економічні тенденції зростання і  
можемо їх примножити, – Прем’єр 

15.06.2018 

Економіка України демонструє непогані тенденції зростання, і 
орієнтир в 3%, який досягли в першому кварталі року, це далеко не межа 
можливостей. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

«Ріст в економіки в першому кварталі на 0,5% перевищив наш прогноз і становив 
3,1%. Зараз теж непогана тенденція. Але ми маємо розуміти – це не те, що відповідає 
нашому потенціалу. Ми можемо виробляти більше продукції, - сказав Володимир Гройсман. 
- Та навіть 3% зростання – це плюс 471 млрд грн більше продукції по Україні. Це серйозна 
сума. Концентруємося на підтримці економіки. Нам важливо продовжувати рух в 
структурних змінах». Глава Уряду наголосив, що процес зростання потребує ресурсів, у 
тому числі інвестицій. А для цього потрібна довіра – інвесторів, партнерів, громадян, 
впевненість у боротьбі з корупцією, дерегуляція, створення нормального клімату. «Думаю, 
що в наступні роки, інвестиції будуть зростати, це можливо», - додав Прем’єр-міністр. 
Відзначимо, Кабінет Міністрів України в рамках політики посилення економічних позицій 
держави напрацьовує подальші рішення, направлені на захист інтересів чесного бізнесу і 
полегшення ведення підприємницької діяльності. Про це повідомив Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман під час засідання Уряду. Серед таких рішень – введення в 
Україні системи електронних чеків, які нівелюють практику використання РРО та 
паперових носіїв інформації, а також посилення відповідальності правоохоронців за 
порушення процедур, прописаних в законі про захист бізнесу, який отримав назву «маски-
шоу стоп». «Сьогодні ухвалимо рішення, які стосуються підприємців. Йдеться про касові 
апарати та подальший захист інтересів чесного бізнесу», - сказав Володимир Гройсман. Він 
нагадав, що десятиріччя в державі існували правила застосування РРО, драконівські 
штрафи за невикористання апаратів, побори за їх реєстрацію та ремонт тощо. Загальний 
обсяг таких «додаткових плат» становив за різними оцінками до 2 млрд грн на рік. «Ми 
поставимо крапку в несправедливому поводженні до підприємців. Ми запроваджуємо 
електронний чек», - сказав Глава Уряду. Він додав, що розробка рішення велася не один 
місяць і нещодавно була активно обговорена з бізнес-середовищем, яке висловило велику 
підтримку цьому рішенню. «Інше рішення – стосовно нашої ініціативи «маски-шоу стоп». У 
нас є регіони, в яких всі рішення суду – по обшуках і отриманню документів, відбуваються 
відповідно до закону. Тобто ведеться аудіозапис засідання, досліджують ретельно справу – 
не пачками підписують подання, а досліджують. А в деяких регіонах лише в 20-30% рішень 
дотримують процедуру, а інше – все підкилимно. Ми готові внести зміни в законодавство 
щодо посилення відповідальності правоохоронців», - сказав Володимир Гройсман. … 
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В.ГРОЙСМАН 

 

 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Розподіл відповідальності у системі органів виконавчої 
 влади формує нові підходи в роботі 

 
14.06.2018 

Посилення функції аналізу політики з метою прийняття 
обґрунтованих рішень, стратегічне управління в цілому та 
відповідний розподіл ресурсів – завдання на шляху продовження 
реформування державної служби. Про це сказав Державний секретар 
Кабінету Міністрів України Володимир Бондаренко. 

Він переконаний, що рішення Уряду повинні бути напрацьовані на базі аналізу тієї 
чи іншої проблеми. «Проаналізувавши – запропонували, і не на сьогодні чи на завтра, адже 
за два-три роки ми до цього не повернемося, тому що врегулюємо цю проблему. Тобто 
стратегічне бачення розуміємо і стратегічне планування робимо», - підкреслив Володимир 
Бондаренко на конференції «Зміцнення центру Уряду в Україні: уроки країн-членів ОЕСР». 
Він наголосив, що дуже важливим також є розмежування функцій між органами виконавчої 
влади та напрацювання спільного бачення. «Центр Уряду – це не орган, а об’єднання 
функцій; це не централізація як така, а розмежування відповідальності», - зазначив він і 
додав, що це не лише спростить роботу, а й дозволить вивільнити час для більш 
ґрунтовного аналізу проблем та рішень. За словами Держсекретаря, розподіл 
відповідальності – це також і нові підходи в роботі. Він нагадав, що в рамках реформування 
державної служби в Секретаріаті та міністерствах створюються нові структурні підрозділи. 
«Треба змінювати поняття державної служби і державного службовця», - підкреслив він. За 
його словами, передумовою для цього було і прийняття закону про державну службу, 
розмежування політичних посад і посад державної служби, відновлення інституту 
державних секретарів. Крім того, за словами Володимира Бондаренка, дуже важливо у 
продовженні реформи державного управління покращувати комунікації з громадськістю у 
системі органів виконавчої влади. Він підкреслив, що про рішення Уряду, його досягнення 
потрібно доносити доступною і зрозумілою мовою.  
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 Пріоритетами співпраці України з OECР будуть боротьба з корупцією, 
державне та корпоративне управління 

15.06.2018 

Україна інтенсифікує співпрацю з Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (OECР), а пріоритетами розширеного 
партнерства стануть боротьба з корупцією, держуправління, 
корпоративне управління, інвестиції та бізнес-клімат.  

 

«Сьогодні ми пролонгували важливий документ - Меморандум про співпрацю з 
OECР. Я переконаний, що завдяки спільній роботі Україна увійде до клубу найрозвинутіших 
країн світу», - повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час 
церемонії підписання Угоди про подовження дії Меморандуму про взаєморозуміння щодо 
поглиблення співробітництва 15 червня. Як відомо, в рамках цього документа сторони 
зосереджуються на спільній розробці політик у низці важливих галузей, зокрема: боротьба 
з корупцією; державне управління і врядування; регулювання певних галузей економіки; 
конкуренція та інші питання, інвестування, конкурентоспроможність, в тому числі в 
галузях сільського господарства і зеленої економіки;  управління державними 
підприємствами; мобілізація вітчизняних ресурсів, у тому числі збір податків та вирішення 
питань, пов'язаних із системою податкового адміністрування; багатогалузевий розвиток; 
збір, обробка і поширення статистичних даних. Так, наприклад, в боротьбі з корупцією 
ОЕСР надає підтримку Україні в розробці та впровадженні загальнодержавної 
антикорупційної стратегії та консультації щодо можливих шляхів удосконалення 
інституційної та нормативно-правової бази та будь-яких оперативних питань з 
урахуванням відповідних визначених ризиків. Крім цього, ОЕСР надає рекомендації 
стосовно розробки заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату та 
залучення прямих іноземних інвестицій, розробку всеохоплюючої стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва, а також підвищення секторної 
конкурентоспроможності, у тому числі в галузях сільського господарства і зеленої 
економіки. ОЕСР також, на рівні консультацій, допоможе Україні досягти підвищення 
енергетичної ефективності та нарощування використання відновлюваних джерел енергії.  
Цей перелік запланованих сфер співробітництва не є вичерпним і його планується 
розширювати. Міністр Кабінету Міністрів також підкреслив важливість надання ОЕСР 
Уряду України рекомендації стосовно створення ефективної системи управління 
державними підприємствами і наразі аналізує цей процес. Перші звіти будуть готові вже в 
липні цього року. Відзначимо, 15 червня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр 
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та заступник Генсекретаря Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Марі Ківініємі підписали Угоду, якою 
продовжили дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва 
між Урядом України та ОЕСР. «Ми надзвичайно цінуємо співпрацю з Організацією 
економічного співробітництва та розвитку, бо отримуємо вагому експертну підтримку для 
реалізації найбільш амбітних завдань у ключових напрямках реформування України: 
боротьбі з корупцією, реформі державного управління та забезпеченні верховенства права, 
а також галузі інвестицій та поліпшення бізнес-клімату», - підкреслив Степан Кубів. 
Перший віце-прем’єр-міністр України зазначив, що співпраця з Організацією економічного 
співробітництва та розвитку є важливим інструментом для оцінки конкурентних переваг 
національної економіки України. «Україна готова приєднатись до Рекомендації ОЕСР щодо 
ефективного державного інвестування на всіх рівнях урядування для проведення реформи 
державних інвестицій в України. Ми також готові продовжити заходи з приєднання України 
до Рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів та долучитися до 
робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій», - наголосив Степан Кубів. 
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 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 
Казначейство "збере" всі дохідні рахунки  

на одному майданчику 

08.06.2018 

Державна казначейська служба України реалізує масштабний проект 
з централізації всіх дохідних рахунків держави на єдиному технологічному 
майданчику. Про це повідомляє ukrinform.ua 

"З метою оптимізації процесу управління державними фінансами та в межах 
Пріоритетних напрямків діяльності Державної казначейської служби України на 2017-2018 
роки, затверджених Мінфіном України, Казначейством реалізується масштабний проект 
централізації всіх дохідних рахунків держави на єдиному технологічному майданчику", - 
йдеться у прес-релізі. Централізована модель виконання дохідної частини бюджетів 
передбачає відкриття всіх бюджетних рахунків для зарахування податків, зборів, платежів 
на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998) в розрізі кодів класифікації 
доходів бюджету та бюджетів. Зазначається, що реалізація централізованої моделі 
обслуговування бюджетів дозволить зменшити витрати на підтримку територіальних 
майданчиків обробки інформації та кількість учасників системи електронних платежів 
Національного банку України (з 27 до 2). Також її запровадження дасть змогу оптимізувати 
структуру головних управлінь Казначейства в областях, бізнес-процеси обліку та 
проходження платежів, а також забезпечити інтеграцію інформаційних потоків з органами, 
що контролюють справляння надходжень бюджету. У відомстві вбачають і низку інших 
переваг. Зокрема, виникне можливість у режимі реального часу слідкувати за станом 
державних фінансів, ухвалювати управлінські рішення, що грунтуються на оперативній 
інформації, повністю інтегрувати систему Держказначейства з обліковими системами 
Державної фіскальної служби України (Електронний кабінет платника) … 

 

Читати повністю >>> 
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Уряд доручив Держаудитслужбі провести аудит  
Антимонопольного комітету 

14.06.2018 

Кабінет Міністрів України доручив Державній аудиторській службі 
України провести аудит Антимонопольного комітету України по фактах 
затримки процедур державних закупівель. 

Як повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко, таке рішення було 
прийнято на засіданні Уряду 13 червня 2018 р. "Ми отримуємо достатньо багато скарг від 
центральних органів,  від органів місцевого самоврядування про те, що є факти зупинки, 
скасування або оскарження процедур державних закупівель", - сказав міністр. Це, за його 
словами, призвело до неефективного використання коштів, затримки будівництва об'єктів 
тощо. "Держаудитслужба разом з іншими зацікавленими органами проведе комплексну 
перевірку таких фактів. Ми запросимо всю необхідну інформацію в міністерствах, 
центральних органах, органів місцевого самоврядування і зробимо детальний її аналіз, 
після чого представимо на Уряді результати такої перевірки", - додав Саєнко. Відзначимо, 
раніше в АМКУ заявили, що минулого місяця кількість скарг на публічні закупівлі зросла на 
30,5% порівняно з травнем 2017р. Відповідно до законодавства, АМКУ зупиняє процедуру 
закупівлі на час розгляду скарги. У вересні 2017 р. Гройсман обіцяв поставити питання 
звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Прем'єр повідомив про 
заблоковані АМКУ тендери, необхідні для виробництва конкурентної української продукції, 
а також тендери на закупівлю сканерів для митниці ДФС.  

 

Читати повністю >>> 
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Мирослав Продан представив громадськості 
новації, які реалізує ДФС 

15.06.2018 

Державна фіскальна служба разом із бізнесом удосконалює процеси 
адміністрування податків і зборів, втілює нові технології та електронізує 
процеси для покращення умов ведення господарської діяльності.  

Зокрема, завдяки повній автоматизації та прозорості в адмініструванні та 
відшкодуванні ПДВ, вдалося повністю ліквідувати схеми та маніпуляції з цим податком. В.о. 
Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання Громадської ради при ДФС відзначив, що 
саме за активної участі бізнесу, вдалося оновити та перезапустити систему моніторингу 
ризиків та блокування податкових накладних. Створено систему критеріїв, які блокують 
схемні податкові кредити, не створюючи перешкод легальному бізнесу. З початку запуску 
другого етапу СМКОР оброблено 53 млн податкових накладних/розрахунків коригування. У 
порівнянні з минулорічною системою блокування ПН, що діяла з 1 липня по 1 грудня 2017 
року, кількість податкових накладних, які зупиняються, суттєво зменшилась – на майже 
120 тис. в середньому за місяць. «Суттєвих нарікань на роботу системи ми не чуємо. 
Одночасно з цим значно збільшилися нарахування з ПДВ та податку на прибуток», - додав 
очільник ДФС. Ще одна новація, підтримана бізнесом та яку незабаром втілюватиме служба 
у рамках пілотного проекту, e-Receipt. Схвалене Урядом рішення щодо застосування 
новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій стане кроком до принципової 
зміни існуючої системи, яка давно застаріла. … 

 

Читати повністю >>> 
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 СУДОВА СИСТЕМА 
 

 
 

Закон про Антикорупційний суд  
набув чинності 

14.06.2018 

У четвер, 14 червня, в Україні набув чинності закон Про Вищий 
антикорупційний суд. Документ у середу був опублікований у виданні 
"Голос України". Про це повідомляє портал 24tv.ua 

Закон зобов'язує створити Антикорупційний суд протягом року. Документ набуває 
чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак частина розділу "Прикінцеві 
та перехідні положення" набуде чинності з дня початку роботи суду. Юрисдикція суду 
поширюється на всю територію України. Законопроектом передбачено, що суд буде судом 
першої та апеляційної інстанції. Судді обиратимуться за конкурсом. Антикорупційному 
суду будуть підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, підслідних 
Національному антикорупційному бюро (НАБУ), тільки в тому випадку, якщо розмір 
предмета злочину або завданих збитків в 500 і більше разів перевищує розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тисяч гривень). 
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний 
суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. 
За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів. 9 червня 
голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. Петро 
Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно 
набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.  
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 ЕКС-ТОП-ЧИНОВНИКИ 
 

 
 

Европейский суд отменил санкции против  
Сергея Арбузова 

06.06.2018 

В Люксембурге Европейский суд отменил санкции Евросоюза в 
отношении бывшего и. о.и премьер-министра Украины и бывшего 
главы Национального банка Сергея Арбузова, которые были введены 
в марте 2017 года.  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, Европейский суд также обязал 
Совет Евросоюза компенсировать все юридические расходы по этому делу. "Данное 
решение не отменяет действующего в настоящий момент решения Совета ЕС о заморозке 
активов Арбузова и других бывших украинских чиновников на период с марта текущего 
года по март следующего года. Его могут оспорить в рамках отдельного иска", - говорится в 
материале информагентства. Напомним, 31 января Генпрокуратура сообщила о подозрении 
бывшим премьер-министру Николаю Азарову и главе НБУ Сергею Арбузову по делу о 
хищениях сжиженного газа. Экс-глава НБУ и бывший и.о. премьер-министра С.Арбузов 
получил подозрение за соучастие в завладении средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в 
сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.  
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Генпрокуратура: Ставицький відмовився  
від угоди зі слідством 

12.06.2018 

Екс-міністр енергетики України Едуард Ставицький не готовий 
до підписання угоди зі слідством. Про це йдеться у спільній заяві 
заступників генпрокурора Євгена Єніна й Анжели Стрижевської. 

За даними проекту «Слідство.Інфо», таємна зустріч заступників генпрокурора 
України з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким відбулася 13 листопада 2016 
року і тривала близько години. Представники відомства повідомили, що дійсно 
зустрічалися зі Ставицьким, однак це було офіційно оформлене відрядження, а не таємна 
зустріч. Метою поїздки в Ізраїль співробітників ГПУ була перевірка готовності екс-міністра 
до співпраці зі слідством. За словами Єніна, зустріч ініціював сам Ставицький, який 
звернувся в ГПУ через своїх представників. Стрижевська, у свою чергу, зазначила, що 
позиція Генпрокуратури щодо угоди Ставицького зі слідством базувалася на трьох 
основних елементах: відшкодування збитків, завданих державі,  визнання провини і 
викривальні покази щодо інших учасників злочину, визначених експертами в рамках 
кримінального провадження. За її словами, переговори показали неготовність фігуранта до 
укладення угоди, його позиція була доведена до керівництва ГПУ. Після цього відомство 
отримало дозвіл суду на заочний процес щодо екс-міністра. В обвинувальному акті щодо 
Ставицького фігурують статті Кримінального кодексу «привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «легалізація доходів, 
отриманих злочинним шляхом», «підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній 
збут, використання підроблених документів» і «службова фальсифікація». До слова, у 
березні Європейський суд відмовився вилучити Ставицького з санкційного списку.  
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ГПУ завершила досудове розслідування у справі  
шістьох екс-податківців 

13.06.2018 

Головна військова прокуратура завершила спеціальне 
досудове розслідування кримінального провадження у справі 
шістьох колишніх службових осіб податкових органів.  

Їх підозрюють у скоєнні злочинною організацією злочину проти держвласності, що 
заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі, та злочину невеликої 
тяжкості у сфері службової діяльності. Підозрювані у період 2012 –2013 рр., перебуваючи у 
складі очолюваної екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації, до складу 
якої входив й екс-міністр доходів і зборів, заволоділи коштами держбюджету України на 
суму 3,1 млрд гривень, шляхом незаконного відшкодування з бюджету ПДВ на рахунки 
трьох фіктивних підприємств. Після отримання останнього дозволу суду на здійснення 
спеціального досудового розслідування 17 травня, орган досудового розслідування 
відповідно до вимог КПК України провів та закінчив досудове розслідування. Стороні 
захисту повідомлено про завершення досудового розслідування, виконуються вимоги ст. 
290 КПК України та після цього, обвинувальний акт буде передано до суду. Всього по схемі 
незаконного відшкодування з держбюджету податку на додану вартість було 16 
підозрюваних з числа службових осіб податкових органів. На даний час по трьом особам 
винесено обвинувальні вироки суду; щодо шести обвинувачених обвинувальні акти 
перебувають на розгляді у суді; щодо семи підозрюваних, в тому числі екс-міністра доходів і 
зборів, досудове розслідування завершено та виконуються вимоги ст. 290 КПК України. .. 
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За 4 роки відбулися великі зрушення в  
децентралізації, - звіт ОЕСР 

15.06.2018 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 
своєму звіті високо оцінила темпи впровадження реформи децентралізації 
в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал. 

«За 4 роки впровадження реформи відбулися великі зрушення в бік модернізації 
підходу до державного управління територіями, покращення надання публічних послуг на 
місцях, проведення фінансової децентралізації, зростання темпів об’єднання громад», — 
йдеться у Звіті ОЕСР «Підтримка децентралізації в Україні», який був сьогодні публічно 
презентований. У свою чергу Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що децентралізація, без сумніву, є 
найуспішнішою з усіх впроваджуваних в Україні реформ. ОЕСР позитивно оцінила 
результати й прогрес децентралізації в Україні та надалі надаватиме підтримку у її 
впровадженні, адже, окрім об’єднання громад, вони бачать нашу роботу в секторальній 
децентралізації, як змінюються сервіси, як збільшуються повноваження ОТГ, як зростають 
фінансові надходження, як місцеве самоврядування приходить до середньострокового 
планування. Геннадій Зубко розповів, що вже об’єднано 743 громади. Затверджені 
перспективні плани формування громад 23 областей, які передбачають 1207 об’єднаних 
територіальних громад. До кінця року заплановано закрити «білу пляму» із 128 районів, в 
яких ще не створено жодної громади. … 
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Визначені кроки для відновлення ефективної роботи  
Комісії Україна-НАТО 

 

08.06.2018 

Під час зустрічі з Генсеком НАТО були визначені необхідні практичні 
кроки для відновлення ефективної роботи Комісії Україна-НАТО на всіх 
рівнях. Про це повідомив Міністр оборони України. 

«Важливою була зустріч з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, де 
під час нашої розмови ми розглянули комплекс питань, пов’язаних із системним 
покращенням нашої співпраці. Ми обговорили параметри участі України в Саміті НАТО, що 
відбудеться наступного місяця», - зазначив Міністр оборони України Степан Полторак. 
Також Міністр оборони України сказав, що вони узгодили спільні позиції щодо можливого 
залучення представників НАТО до проведення стратегічного оборонного огляду в Україні. 
Генерал армії України Степан Полторак зазначив, що під час зустрічі з Генеральним 
секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом були визначені необхідні практичні кроки для 
відновлення ефективної роботи Комісії Україна-НАТО на всіх рівнях: глав держав, урядів та 
міністрів. Відзначимо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 7 червня підтвердив 
відкритість альянсу до вступу нових членів. Так у Брюсселі на зустрічі з міністром оборони 
України Степаном Полтораком Столтенберґ відповів на запитання щодо перспектив вступу 
України до оборонного союзу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 

Україну обрали до економічної і  
соціальної ради ООН 

13.06.2018 

Генеральна Асамблея ООН обрала Україну до складу Економічної і 
Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2019-2021 років. Про це у Twitter 
повідомляє постійне представництво України при ООН. 

"Членство в ЕКОСОР сприятиме реалізації в Україні найкращих світових практик у 
сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно використовувати 
потенціал ООН для розв'язання актуальних гуманітарних проблем", - заявив постійний 
представник України при ООН Володимир Єльченко. ЕКОСОР – один із шести ключових 
органів ООН, який відповідає за координацію діяльності ООН та її спеціалізованих установ в 
економічній та соціальній сферах. Він уповноважений, у тому числі, скликати спеціальні 
засідання по надзвичайних ситуаціях гуманітарного характеру. До складу Ради входять 54 
держави-члени ООН. У 2019 р. ЕКОСОР зосереджуватиметься на "розбудові рівноправного 
та інклюзивного суспільства, зокрема забезпеченні гендерної рівності, посиленні 
соціального захисту людей з особливими потребами, поліпшенні гуманітарної ситуації в 
зонах конфліктів, підтримці малого та середнього підприємництва, боротьбі зі зміною 
клімату". Востаннє Україна обиралася до складу ЕКОСОР на період 2010-2012 років. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
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У Берліні завершилась зустріч глав МЗС  
"нормандської четвірки" 

 

12.06.2018 

У Берліні завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн, 
що входять до нормандського формату. Про це повідомляє агентство 
"Укрінформ", передає портал pravda.com.ua 

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що сторони домовилися продовжити 
консультації на всіх рівнях з метою підготовки зустрічі на вищому рівні. "Ми маємо 
утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в'язнях", - наголосив український 
міністр. Голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що сторонам вдалося обговорити ряд 
кроків для забезпечення припинення вогню на сході України, передає "Інтерфакс-Україна". 
"Ми досягли угоди по ряду питань. Сторони вкотре визнали необхідність режиму 
припинення вогню. До цього відноситься виведення важкого озброєння, військових і 
розмінування територій на сході України", - заявив міністр закордонних справ ФРН на прес-
конференції за результатами зустрічі "нормандської четвірки". Також Маас наголосив на 
необхідності "безперешкодного доступу спостерігачів місії ОБСЄ". ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

В Києві відбулась Друга Міжпарламентська конференція 
Грузії, Молдови і України 

12.06.2018 

У Києві відбулась Друга міжпарламентська конференція "Грузія, 
Молдова та Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіональ-
ного і безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО". 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій звернув увагу учасників на те, що 
світ переживає один з найскладніших за період після Другої світової війни, один з 
найбільших геополітичних викликів і найбільших потрясінь: "Нам дуже важливо розуміти, 
що російська агресія проти України це не просто конфлікт двох країн, це не є просто агресія 
Росії проти України… Кинуто виклик всьому цивілізованому світу". Голова Верховної Ради 
України Андрій Парубій, Голова Парламенту Республіки Молдова Андріан Канду і Голова 
Парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе підписали Заяву про створення Міжпарламентської 
асамблеї. Асамблея створюється як консультативна міжпарламентська інституція для 
обговорення питань тристоронньої зацікавленості. На переконання учасників конференції, 
такий тристоронній формат закладає основи для європейських прагнень і вирішення 
питань безпеки України, Молдови і Грузії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
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Европарламент утвердил €1 млрд  
финпомощи Украине 

13.06.2018 

В Европейском парламенте в рамках пленарной сессии прошло 
голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для 
Украины, предполагающей выделение 1 млрд евро.  

Европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для 
Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29. Как сообщалось, 
Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, 
как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью 
выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения 
структурных реформ". Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 
2014 г. В 2014 г. ЕС направил Украине помощь в размере 1,6 млрд евро, в 2015-м - 1,8 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Президент України зустрівся з делегацією Політико- 
безпекового комітету ЄС 

15.06.2018 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією 
Політико-безпекового Комітету Європейського Союзу, яка перебуває з 
візитом в Україні на запрошення Глави держави. 

Під час зустрічі Президента України з представниками Політико-безпекового 
Комітету ЄС детально обговорювалася безпекова ситуація в зоні проведення операції 
Об’єднаних сил, результати нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ у 
Нормандському форматі, стан виконання Мінських домовленостей, а також перспективи 
розгортання миротворчої місії ООН в окупованих районах Донецької і Луганської 
областей.Глава держави подякував за візит делегації Політико-безпекового Комітету ЄС в 
Україну для ознайомлення із реальною ситуацією на Донбасі, що має особливо важливе 
значення у світлі чергового перегляду санкцій ЄС щодо РФ у червні та липні поточного року 
та підготовки до проведення Двадцятого саміту Україна – ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року. 
Президент України значну увагу присвятив ситуації в окупованому Криму, зокрема у 
контексті будівництва Росією мосту та блокування частини Азовського моря для 
українських судів, звільненню українських заручників та політичних в’язнів.Глава держави 
наголосив, що такі дії РФ потребують адекватної реакції та підкреслив  важливість 
продовження та посилення кримського пакету санкцій проти РФ.Президент України 
закликав держави-члени ЄС посилити тиск на Кремль для якнайшвидшого звільнення 
українських політичних в’язнів та заручників. Було підтверджено готовність до 
подальшого поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої 
та безпекової політики, зокрема в частині протидії гібридним загрозам, кібератакам, 
втручанню у виборчі процеси. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко провів 
телефонну розмову з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої 
лідери обговорили підготовку до ювілейного Двадцятого Саміту Україна – Європейський 
Союз 9 липня у Брюсселі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Відбулися експертні консультації в рамках двостороннього  
українсько-норвезького діалогу 

 

13.06.2018 

В м. Осло 11-12 червня 2018 року відбулися експертні консультації в 
рамках двостороннього українсько-норвезького діалогу з питань 
європейської інтеграції, повідомляє kmu.gov.ua 

З української сторони в діалозі взяли участь Генеральний директор Урядового офісу 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, а також 
представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції 
та Адміністрації Президента України. Консультації охопили питання виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі, досвіду співпраці Норвегії з ЄС у рамках Європейської економічної зони, 
двостороннього спрощення митних процедур та приєднання України до Конвенції про 
єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року, а також приєднання до Єдиного 
цифрового ринку ЄС. Окремо увагу було приділено питанню юстиції та внутрішніх справ. 
Виконуючи План дій з візової лібералізації, Україна вже досягла значного рівня адаптації 
законодавства до вимог Шенгенських acquis, тому вивчення досвіду участі Норвегії в 
Шенгенському просторі дасть змогу продовжити роботу України у цій сфері та впритул 
наблизитись до простору свободи, безпеки та юстиції ЄС. 

 
 

Читати повністю >>> 
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А.Парубій провів зустрічі з представниками Парламенту  
та Уряду Великої Британії 

13.06.2018 

Голова Верховної Ради України А.Парубій під час зустрічей з 
представниками Парламенту та Уряду Великої Британії порушував питання 
візового режиму між двома країнами 

Перебуваючи з візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії, зустрівся з 
Головою Комітету у закордонних справах Палати громад Парламенту Великої Британії 
Томом Тагенхатом, з Міністром Збройних сил Великої Британії Марком Ланкастером, 
Міністром у справах Європи та Північної і Південної Америк сером Аланом Данканом. 
Коментуючи підсумки зустрічей кореспонденту парламентського телеканалу «Рада», 
А.Парубій зазначив, що «не міг не підняти питання візового режиму між Україною і 
Великобританією». Голова Парламенту нагадав, що «в березні наступного року 
завершується час односторонньої дії України щодо безвізу для громадян Великобританії». 
Він зауважив, що, «коли вів розмову про те, що ми очікуємо спрощеного режиму для 
українців, то мав на увазі також і паритетність: що і Україна після березня наступного року 
ухвалюватиме дії стосовно наших двосторонніх відносин, враховуючи і поступки, і кроки 
назустріч уряду Великобританії». Голова Верховної Ради України підкреслив, що ключовою 
темою, яка піднімалася під час зустрічей, було важливе для України питання щодо 
продовження і посилення санкцій проти Росії, та питання щодо «Північного потоку 2». 
«Також обговорювалась ініціатива створення міжпарламентської депутатської групи з 
боротьби із гібридними загрозами з Росії», - повідомив Голова Верховної Ради України. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Виступ Голови у 
Парламенті Великої Британії >>> 
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В Києві пройшов сьомий Шведсько-український  
бізнес форум 

14.06.2018 
На Шведсько-українському бізнес форумі в Києві підписано угоду між 

Шведською національною торговою колегією та Офісом з просування 
експорту України. 

 

В Києві на 7-му Шведсько-українському бізнес форумі було досягнуто домовленості 
між Шведською національною торговою колегією та Офісом з просування експорту 
України, що ще більше поглибить співпрацю між Швецією та Україною і посприяє 
українському експорту до Швеції та інших країн ЄС. "Я дуже рада, що ми підписали 
зобов'язання щодо співпраці між Офісом з просування експорту України та Шведською 
національною торговою колегією. Це означає, що колегія буде підтримувати Офіс та 
українські підприємства, які хочуть експортувати на шведські чи європейські ринки. У 
торгівельних відносинах України та Швеції є невикористаний потенціал, і важливо 
допомогти українському бізнесу скористатися недавньою Угодою про зону вільної торгівлі 
між ЄС та Україною. Це взаємовигідна співпраця. Ми повинні пам'ятати, що Швеція є 
відкритою, торговою економікою, для якої імпорт є настільки ж важливим, як експорт. Без 
хороших товарів, що надходять з інших країн, шведський бізнес не буде таким успішним ", - 
зазначила Анна Стеллінгер, директорка Шведської національної торгової колегії.  

 

Форум відвідали в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, заступник 
Міністра економічного розвитку та торгівлі України Михайло Титарчук, заступник Міністра 
економічного розвитку та торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська, 
заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків та ряд шведських 
компаній, які разом обговорили можливості та проблеми, з якими стикаються інвестори та 
бізнесмени, які працюють в Україні та Швеції. Серед проблем, що обговорювалися, були 
питання, пов'язані з верховенством права, нерівним полем діяльності в багатьох секторах, 
пов’язаним з впливом неформальної економіки в Україні. "У нас було 3 роки з дуже 
позитивною динамікою у двосторонній торгівлі між Швецією та Україною. Проте, 
незважаючи на сильні тенденції, це все ще замало для країн, які настільки географічно 
близькі та мають такі хороші, міцні та давні стосунки. Ми будемо і надалі працювати над 
підтримкою реформ та посиленням двосторонніх відносин у всіх сферах. Ми з нетерпінням 
очікуємо більше шведських компаній в Україні та більше українських компаній та 
продуктів на шведському ринку", - підсумував Посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами Посольства Швеції в Україні 
 
 

 
 ЗАХІДНА ЄВРОПА  
 

Глава Уряду провів зустріч з бізнес- 
спільнотою Данії 

05.06.2018 

Уряд України вважає одним із пріоритетів своєї діяльності – 
формування сприятливого бізнес-середовища, здатного залучати інвестиції, 
оновлювати виробничі процеси, створювати нові робочі місця. 

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з 
представниками данських компаній, які працюють в Україні. Зустріч відбулася напередодні 
візиту Глави Уряду до Данії, однією з головних подій якого стане міжнародна конференція з 
питань українських реформ. «Треба відзначити, що рівень наших двосторонніх відносин з 
Данією – доволі високий. Маємо зростаючий товарообіг, і радий тому, що данський бізнес 
працює в Україні, - сказав В.Гройсман. - Розвиток економіки і створення умов зростання – 
принципово для нас важливо. Тим більше, що ми забезпечили основи такого зростання». 
«Ми дуже раді цій зустріч, і відзначаємо ваше прагнення проведення реформ заради 
економічного зростання і залучення інвестицій», - сказав Надзвичайний і Повноважний 
Посол Королівства Данія в Україні Рубен Мадсен, який також взяв участь у зустрічі. Глава 
Уряду наголосив, що Україна і Данія мають широкий спектр сфер для співпраці. «У нас є про 
що поговорити – від політичних питань до поглиблення економічної співпраці. Перед нами 
немало викликів, на які треба дивитися тверезо, - сказав Володимир Гройсман. - Розвиток 
інвестиційного співробітництва має велике значення. І з огляду на це вважаємо, що умови 
ведення бізнесу в Україні мають бути конкурентними», - додав Прем’єр-міністр. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Український агропромисловий та  
продовольчий форум 

05.06.2018 

В м.Амстердам 31 травня проведено Український агропромисловий 
та продовольчий форум. Про це повідомляє Посольство України в 
Королівстві Нідерланди. 

Захід зібрав під своїм дахом понад сто п’ятдесят представників українських та 
нідерландських компаній-виробників і дистриб’юторів сільськогосподарських та харчових 
товарів, урядів двох країн, а також нідерландських і міжнародних фінансових інституцій. У 
раках форуму відбулися панельні дискусії, присвячені обговоренню питань зміцнення 
позицій України на глобальних ринках агропромислової продукції, імплементації інновацій 
і сучасних технологій в українському агропромисловому секторі, доступності фінансових 
ресурсів для вітчизняних аграріїв та виробників харчових продуктів, а також наявних 
викликів і можливостей на шляху розвитку вітчизняного АПК. На полях Форуму було також 
проведено друге засідання українсько-нідерландської Спільної ділової ради під співголову-
ванням екс-Міністра аграрної політики та продовольства України, вітчизняного бізнесмена 
О.Павленка та Голови Конфедерації промисловості та роботодавців Нідерландів Х. де Бура.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нідерландах 
 

Порошенко заявив про потенціал у співпраці  
України й Ліхтенштейну 

06.06.2018 

Потенціалом для розбудови відносин між Україною та 
Ліхтенштейном є торговельно-економічна співпраця й розширення бізнес-
зв'язків. Про це заявив Президент Петро Порошенко. 

«Сферою для потенціалу для розбудови відносин між нашими країнами є 
торговельно-економічне співробітництво», - зазначив він під час прес-конференції зі 
спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом. За його словами, наразі можна 
констатувати зростання інтересу підприємців Ліхтенштейну щодо ведення бізнесу в 
Україні й, навпаки, українського бізнесу, який готовий розвивати дружні бізнесові стосунки 
з Ліхтенштейном. «Понад половина інвестицій, які надходять з Ліхтенштейну в Україну, 
спрямовані в нашу промисловість. Це свідчить про довготривалість і стратегічність планів 
ліхтенштейнських інвесторів стосовно України», - підкреслив Порошенко. Президент також 
зауважив, що під час майбутніх зустрічей та міждержавних контактів, у тому числі й на 
урядовому рівні, будуть запроваджені зустрічі із бізнес-колами задля інформування 
бізнесменів Ліхтенштейну про можливості роботи в Україні. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

Україна готова сприяти приходу в Україну французьких 
інвестицій та підприємств 

11.06.2018 

Голова Верховної Ради України А.Парубій під час офіційного візиту 
до Французької республіки провів зустріч з Головою Національних зборів 
Франції Франсуа де Ружі. 

На початку зустрічі Голова Верховної Ради подякував Франсуа де Ружі за санкції, які 
Франція запровадила проти Російської Федерації. “Для нас євроінтеграція є ключовим 
питанням міжнародної політики держави. На шляху євроінтеграції для нас важлива 
підтримка Франції, зокрема - в міжнародних організаціях”,- зазначив А.Парубій. В цьому 
контексті Голова Верховної Ради України звернув увагу Голови Національних зборів 
Франції, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи 
неможливе, допоки Російська Федерація не звільнить окуповані українські території. “Будь-
які спроби домовитися дипломатичним шляхом Путін розглядає, як слабкість. Тому 
загравати з агресором - дуже небезпечно”, - заявив Голова Верховної Ради. А.Парубій 
зазначив, що Європейський союз заснований, у першу чергу, на спільності цінностей, а саме 
тому французькі колеги ставитимуть цінності вище за економічні інтереси. Голова 
Верховної Ради України закликав представників французького бізнесу «відійти від участі у 
сумнівному і безперспективному проекті NordStream 2, а звернути свою увагу на 
український ринок». За словами А.Парубія, Український Парламент докладає максимум 
зусиль для поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Геннадій Чижиков: якщо німецький бізнес інвестує в країну,  
це означає що з її економікою все гаразд 

14.06.2018 

Німецько-українська промислово-торговельна палата є надійною 
опорою для німецького бізнесу в Україні. Німці заходять в Україну зі своїми 
стандартами, технологіями і культурою. А головне − з інвестиціями. 

Про це він сказав, вітаючи Німецько-українську промислово-торговельну палату, яка 
цього року святкує 25-річний ювілей українсько-німецького економічного та 
торговельного співробітництва. 25 років плідного представництва німецької економіки в 
Україні було проілюстровано презентаціями представників німецького бізнесу в різних 
областях України. «Уже багато років ми є офіційним представництвом німецької економіки 
в Україні та представляємо німецькі економічні інтереси в Україні. Наразі ми маємо 120 
членів, які активно працюють в Україні. AHK Ukraine згуртовує навколо себе підприємства, 
що активно підтримують двосторонні економічні зв’язки наших країн. Ці члени надають 
AHK ваги та голосу, коли вони вступають у діалог із політичними, економічними й 
управлінськими структурами та сприяють економічним зв’язкам. Головним для нас є 
підтримка зовнішньоекономічної діяльності бізнесу», − зазначив Андреас Лір, президент 
АНК Ukraine. «Німеччина була і є одним із найбільших важливих економічних партнерів 
України. Її інвестиції за своїми обсягами займають п’яте місце. Це майже 5% їх загального 
обсягу. Мені приємно, що попри всі складнощі і проблеми німецький бізнес продовжує 
вірити в Україну і продовжує збільшувати обсяги інвестицій», – відзначив Максим  
Нефьодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. У червні 1993 року, 
25 років тому, було відкрито офіс Делегації німецької економіки в Україні задля розвитку 
німецько-української співпраці. Сьогодні це потужна Німецько-українська промислово-
торговельна палата − член всесвітньої мережі AHK. Головною організацією IHKs у 
Німеччині є Німецька асоціація торгово-промислових палат (DIHK), яка одночасно 
координує та супроводжує мережу AHK. Тісна співпраця з німецькими господарськими 
союзами також забезпечує плідні зв’язки AHKs із підприємствами та близькість до ринку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ТПП України 
 

 
 

 
 

 

 ПІВДЕННА ЄВРОПА 
 

Президент України провів зустріч із  
Королем Іспанії 

 

04.06.2018 

Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до 
Королівства Іспанія зустрівся із Королем Іспанії Феліпе VI. Про це 
повідомляє сайл Глави держави - president.gov.ua 

Співрозмовники відзначили, що за понад 25-ть років з моменту встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Королівством Іспанія основними принципами, 
що характеризували двосторонню взаємодію, були дружба та взаємна повага. Президент 
України високо оцінив підтримку Іспанією суверенітету і територіальної цілісності нашої 
держави у протидії російській агресії. У свою чергу, Король Феліпе VI відзначив чітку 
позицію України на підтримку єдності Іспанії. Петро Порошенко ознайомив Короля Іспанії з 
розвитком ситуації в тимчасово окупованих Донбасі та Криму. Глава Української держави 
висловив сподівання на сприяння іспанської сторони у звільненні українських заручників 
та політичних в'язнів, які незаконно утримуються в Росії. Відзначимо, Президент Петро 
Порошенко під час офіційного візиту до Іспанії зустрівся з представниками іспанського 
бізнесу. Глава держави проінформував про реформи, які проводить Україна для створення 
комфортних умов для інвесторів і бізнесу. Зокрема, Глава держави відзначив стабілізацію 
макроекономічної ситуації та відновлення економічного зростання, стабілізацію банківсь-
кого та фінансового сектора, проведення судової реформи та реформи енергетичного 
сектора, проведення децентралізації та дерегуляції, розбудову інфраструктури, створення 
прозорих умов для приватизації. «Україна – правильне місце і час для інвестування. Ми 
дуже зацікавлені у зростанні інвестицій», - наголосив Глава держави. … 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Україна та Іспанія домовились 
активізувати співпрацю за різними напрямками >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 БАЛКАНИ 
 

Президент України зустрівся з Президентом  
Республіки Сербія 

 

12.06.2018 

У рамках робочого візиту до Туреччини Президент України Петро 
Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Сербія Александром 
Вучичем.  

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного. Йшлося 
про активізацію політичного діалогу, а також посилення економічної складової відносин. У 
цьому контексті було відзначено важливість проведення ближчим часом чергового 
засідання Міжурядової комісії  з питань торговельно-економічного співробітництва, а 
також доцільність продовження практики організації двосторонніх бізнес-форумів. 
Президенти двох країн приділили також увагу питанням співпраці у рамках міжнародних 
організацій, а також взаємодії в гуманітарній сфері. Глави двох держав погодилися з 
важливістю неухильного дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності. 
Сторони домовилися про подальшу лібералізацію візового режиму та розвиток 
міжлюдських контактів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

https://www.swedenabroad.se/kiev
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 СХІДНА ЄВРОПА 
 

Україна та Чехія визначили пріоритети 
співпраці на 2018-2019 р. 

 

12.06.2018 

У Празі під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Володимира 
Кістіона та Міністра промисловості і торгівлі Чехії Томаша Гінера відбулося 
восьме засідання Українсько-чеської міжурядової змішаної комісії. 

Сторони обговорили ключові напрями – торгівлю, промисловість, енергетику, 
співпраця у яких відповідає взаємним інтересам України та Чеської Республіки. Домовилися 
сприяти організації на території України виробництва сільськогосподарської техніки й 
розширенню експортно-імпортних поставок сільськогосподарської продукції. Домовлено 
поглиблювати співпрацю в автомобілебудуванні, яке вже багато років успішно розвиваєть-
ся на території України за сприяння чеських інвестицій. Підписали План заходів співробіт-
ництва у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та оцінки відповідності 
між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Управлінням з технічної 
стандартизації, метрології і державних випробувань Чеської Республіки. Володимир Кістіон 
висловив переконання, що досягнуті домовленості створять підґрунтя для подальшої 
реалізації конкретних проектів у пріоритетних сферах та сприятимуть виведенню 
українсько-чеського торговельно-економічного співробітництва на якісно новий рівень. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

У Варшаві відбулася Міжпарламентська асамблея  
України та Республіки Польща 

13.06.2018 

Депутати Верховної Ради та Сейму обговорюють спільні дії для 
блокування будівництва «Північного потоку-2», можливості для розвитку 
співпраці України з ЄС та НАТО та співробітництво у сфері обміну молоддю.  

Як наголосила під час відкриття зустрічі віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, від 
того, наскільки Україні та Польщі вдасться чи не вдасться працювати разом і бути 
успішними, залежатиме безпека всього європейського континенту.  Йдеться, насамперед, 
про газопровід «Північний потік-2»: «Нещодавно були оприлюднені цифри, що окупність 
«Північного потоку» триватиме понад 50 років. І це є найбільшим доказом того, що Росія не 
має жодного економічного зиску в цьому проекті. Беззастережно, Росія, маючи надлишкові 
потужності для транспортування газу до Європи, буде тими потужностями зловживати і 
використовуватиме їх для того, щоб мати геополітичні зиски в цьому регіоні», - зауважила 
О.Сироїд. За словами Заступника Голови Верховної Ради, новий газопровід - це зброя, яку 
Росія однозначно використає проти Європи, питання лише в тому, коли це станеться. Але 
окрім «Північного потоку» є ще дуже багато інших російських загроз, які є дуже близько і 
які треба розглядати дуже серйозно.  «Зокрема, це щонайменше 100 тисяч російських 
військ, які є вздовж кордону з Україною та близько до кордонів Польщі та балтійських 
держав. Це формування ядерної бази в Криму. Проти кого це все буде використано? 
Очевидно, не лише проти України. І також потрібно спільно думати, як від цього 
захиститися», - наголосила віце-спікер. На переконання Оксани Сироїд, за цих обставин 
Україна і Польща мають переваги, зважаючи на розуміння загрози від Росії. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Польща 
 

 
 ЄВРАЗІЯ 
 КАВКАЗ 
 

Президенти України та Азербайджанської Республіки відзначили ефективну  
роботу двосторонніх механізмів секторальної співпраці 

 

12.06.2018 

У рамках робочого візиту до Туреччини Президент України Петро 
Порошенко провів зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки 
Ільхамом Алієвим, повідомляє president.gov.ua 

Глави держав із задоволенням констатували активізацію українсько-
азербайджанського діалогу на всіх рівнях, а також ефективну роботу двосторонніх 
механізмів секторальної співпраці. У контексті підготовки до проведення у Києві чергового 
засідання Спільної міжурядової Українсько-Азербайджанської комісії з питань 
економічного співробітництва було відзначене суттєве зростання обсягів торгівлі між 
двома країнами за підсумками минулого року. Президент Азербайджану запросив Україну 
до участі в проекті Південний газовий коридор. Ільхам Алієв висловив вдячність Главі 
Української держави за створення сприятливих умов для відкриття Торговельного дому 
Азербайджану в Києві. Окрема увага приділялася подальшому поглибленню взаємодії в 
енергетичній сфері.Було засвідчено готовність сторін до подальшого розширення 
взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина.   
Глави держав наголосили на обопільній незмінній підтримці суверенітету і територіальної 
цілісності обох країн. Сторони обмінялися думками щодо підготовки Шостого засідання 
Ради Президентів України та Азербайджану у рамках планованого офіційного візиту 
Президента Азербайджанської Республіки в Україну. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ (КАЗАХСТАН. КИРГИЗІЯ. ТАДЖИКИСТАН. ТУРКМЕНІСТАН. УЗБЕКИСТАН) 
 

Відбувся українсько-узбецький  
економічний форум 

 

06.06.2018 

На економічному форумі «Україна і Узбекистан: перспективи 
розвитку економічних відносин» було підписано угоду про створення 
спільного підприємства з виробництва жіночого взуття. 

«У нас є чудові перспективи для розвитку торгово-економічного співробітництва. 
Обидві наші країни дуже багаті на природні ресурси, у нас взаємодоповнюючі економіки, 
порівняно непогана структура торгівлі з обох сторін - продукція фармацевтики, металургії, 
машинобудування. Усе це підтверджує необхідність того, щоб ми докладали більше зусиль 
для розвитку нашої співпраці, всі умови для цього є. Сподіваюсь, скоро реалізується план 
щодо відновлення прямих рейсів між Ташкентом і Києвом. Це, в свою чергу, допоможе 
активізувати взаємодію між регіонами наших країн, що також важливо»  – зазначив 
Геннадій Чижиков, президент ТПП України. Учасники форуму вважають, що пріоритет у 
співпраці повинен надаватися розвитку зв'язків у найбільш важливих сферах економіки: 
виробництві сільськогосподарської продукції та її переробки, виробництві безалкогольних 
напоїв, співпраці в нафтогазовій сфері, енергетиці, сфері IT і телекомунікацій, туризмі, 
транспорті та логістиці, харчовій промисловості, машино- та авіабудуванню, хімічній галузі, 
будівництву тощо. «За І квартал поточного року товарообіг між Україною та Узбекистаном 
зріс на 60%. У структурі експорту України в Узбекистан перше місце займають поставки 
цукру і продовольства. У свою чергу, в структурі експорту Узбекистану з України перше 
місце займають мінеральні добрива. Ми хотіли б залучити українських партнерів до наших 
проектів енергетичної та нафтогазової сфер» − відзначив Алішер Абдуалієв, посол 
Республіки Узбекистан в Україні. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ТПП України 
 

 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННА АЗІЯ 
 

Індійські компанії шукали бізнес-партнерів на українсько- 
індійському бізнес-форумі у ТПП України 

 

07.06.2018 
До індійської делегації увійшли представники різних галузей 

економіки, зокрема: аграрної, електротехнічної, будівельної, автомобільної, 
агрохімічної й інших.  

Компанії виявили зацікавленість у збільшенні товарообігу, зокрема за рахунок 
нарощування експорту з України зернових культур, рослинних олій, борошна, продукції 
машинобудування, а з Індії – текстильної продукції, круп тощо. «Індія зацікавлена в 
розвитку ділових відносин із Україною», «Ми хочемо знайти українських партнерів і 
розвивати економіку обох країн», – так стверджували індійські підприємці під час форуму. У 
ході пленарної частини заходу були висвітлені найближчі перспективи та пріоритетні 
напрями українсько-індійського економічного співробітництва, а після неї відбулись B2B-
зустрічі представників компаній. «За минуле п’ятиріччя Індія змінилась більше, ніж за 
останні 15–20 років. Індійська економіка показує дива: 7,5% її економічного зростання – 
найвищий показник у світі. Індія – величезний ринок збуту, це 29 штатів, кожен із яких має 
населення як половина всієї України.  Країна – основний покупець української 
соняшникової олії. Сподіваюсь, сьогоднішній форум допоможе нам розширити лінійку 
експорту», – сказав віце-президент ТПП України Валерій Король. Посол Республіки Індія в 
Україні Манодж Кумар Бхарті закликав українських підприємців не боятися робити бізнес 
із Індією, бо це країна необмежених можливостей. На доказ своїх слів він навів кілька 
прикладів, де можна було б розвивати ділові відносини. Так, велика частина населення 
країни – вегетаріанці, які по кілька разів на день харчуються стравами з бобових. Але 
задовольнити потреби 120-мільйонної країни  своїми силами Індія не може, тому Україна 
цілком могла б експортувати цю культуру. На даний момент нестачу бобових покриває 
Канада, але Україна територіально набагато ближча до Індії, тому це було б вигідно для 
обох сторін. Манодж Кумар Бхарті запропонував українським компаніям звертатися за 
сприянням у налагодженні бізнес-зв’язків до Посольства Республіки Індія в Україні. 
Сьогодні в Індії існує декілька урядових програм, що дозволяють як залучати іноземні 
інвестиції, так і надавати їх, поінформував посол. Більшість індійських компаній в Україні 
займаються торгівлею. Фармацевтика є її основним сектором, на який припадає 30% 
експорту з Індії до України. Для виготовлення медпрепаратів країна має в своєму 
розпорядженні новітнє устаткування і технології, тому якість продукції завжди відмінна. 
Низка індійських компаній, таких як Ranbaxy, Dr. Reddy's Laboratries, Sun Group та інші, 
мають офіси в Україні. Представництва найбільших фармацевтичних компаній заснували 
Асоціацію індійських виробників фармацевтики (IPMA). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ТПП України 

 
 

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] 
 

Зустріч керівника Головного департаменту зовнішньої політики та євро- 
інтеграції Адміністрація Президента України у ЦК КПК 

 

 13.06.2018 

В Пекіні відбулася зустріч керівника Головного департаменту 
зовнішньої політики та євроінтеграції Адміністрація Президента України 
Ігоря Жовкви з директором 6-го департаменту Міжнародного відділу ЦК 
КПК Цянєм Найченом. 

Під час зустрічі обговорено важливість підтримання динаміки обмінів на найвищому 
і високому рівнях, міжпартійних контактів, а також участь України в реалізації ініціативи 
«Один пояс, один шлях», зокрема з урахуванням потенціалу нашої держави як невід’ємного 
елементу міжнародної транспортної системи. І.Жовква поінформував про дії уряду України, 
направлених на євроінтеграціний курс нашої держави, ефективну реалізацію реформ, 
протистояння російській агресії, а також про економічні можливості іноземних інвесторів в 
нашій державі. З боку китайської сторони було зазначено, що цьогоріч Китай відзначає 40-
річчя політики реформ і відкритості, яка стала головною рушійною силою для стабільного 
та ефективного розвитку КНР останні десятиріччя. Крім того, Китай вітає участь України в 
реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях», яка є «новим історичним шансом» для 
всебічного поглиблення двостороннього співробітництва. Відзначимо, 12 червня 2018 р. у 
Пекіні відбулася зустріч Директора Департаменту державного протоколу МЗС України 
Ольги Чубрикової з Помічником Міністра закордонних справ Китаю, Директором 
Департаменту протоколу МЗС КНР за сумісництвом Цинь Ганем, у якій взяв участь 
Надзвичайний та Повноважний Посол України в КНР О. Дьомін. Під час зустрічі сторони 
обговорили низку питань двостороннього співробітництва, обмінялися досвідом у сфері 
забезпечення привілеями та імунітетами дипломатів і дипломатичних представництв, 
підвищення кваліфікації кадрів у сфері державного протоколу. Цинь Ган ознайомив 
українську сторону з практикою та досвідом китайського МЗС організації великих 
міжнародних заходів, на кшталт самітів G20, БРІКС, ШОС та ін. Сторони домовилися й надалі 
підтримувати активні ділові контакти. Нагадаємо, 11 червня 2018 р. в МЗС КНР відбулася 
зустріч керівника Головного департаменту зовнішньої політики та євроінтеграції 
Адміністрації Президента України Ігоря Жовкви з помічником Міністра закордонних справ 
Китаю Чжаном Ханьхуеєм. Під час зустрічі обговорено важливість обмінів на найвищому і 
високому рівнях між двома країнами, активізації співпраці у сфері торгівлі, інвестицій, 
туризму, технологій, а також – участь України у реалізації ініціативи «Один пояс, один 
шлях». І.Жовква проінформував щодо дій керівництва нашої держави, направлених на 
ефективну реалізацію реформ, боротьбу з корупцією, а також протистояння російській 
агресії. Підкреслено інтерес України до поглиблення співпраці з КНР на усіх рівнях. З боку 
китайської сторони було зазначено, що Китай з розумінням ставиться до непростої 
ситуації, яка наразі склалася на території нашої країни. Наголошено, що припинення 
бойових дій є необхідною умовою для стабільного розвитку України. Китай, зі свого боку, 
готовий максимально сприяти інтенсифікації економічного розвитку України та 
взаємовигідній співпраці у різноманітних галузях.  Раніше, Голова Держпродспоживслужби 
Володимир Лапа бере участь у ІІІ Діалозі між Китаєм та країнами ЦСЄ зі співробітництва з 
питань нагляду за якістю, інспекції та карантину, які організовані їх компетентною 
службою. У рамках цього діалогу Володимир Лапа взяв участь в обговоренні актуальних 
питань співробітництва України з іншими країнами, зокрема щодо взаємної торгівлі 
продукцією тваринного та рослинного походження. Голова Держпродспоживслужби 
виступив перед учасникам зустрічі щодо викликів та можливостей при здійсненні 
міжнародної торгівлі (експорту), під час якого наголосив на тому що Україна є одним з 
найбільших експортерів у світі зернових культур, меду, м’яса птиці та інших продуктів 
харчування. Крім того, він також провів ряд двосторонніх зустрічей. З метою оновлення 
контактів з китайською стороною в рамках офіційного візиту Володимир Лапа зустрівся у 
м. Пекін з представниками Міністерства комерції Китаю та обговорив питання цьогорічної 
участі українських компаній в міжнародній виставці China International Import Expo 2018, 
яка відбудеться в м. Шанхай у листопаді поточного року. Голова Держпродспоживслужби 
поінформував китайську сторону, що в нашій державі є компанії, які зацікавлені 
презентувати свою інформацію на українському стенді. Також Володимир Лапа обговорив 
із представниками Міністерства комерції Китаю загальні питання організації участі 
українських компаній у даному заході. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в КНР 
 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-ta-chehiya-viznachili-prioriteti-spivpraci-na-2018-2019-roki
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/65555-u-varshavi-vidbulasya-mizhparlamentsyka-asambleja-ukrajini-ta-respubliki-polyshha
http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-azerbajdzhanskoyi-respubliki-vidznach-48122
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/ukrayina-postavliatime-ukrayinski-avtobusi-liniyi-rozlivu-soniashnikovoyi-oliyi-ta-makhrovi-virobi-v-uzbekistan
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/15-indiiskikh-kompanii-shukali-biznes-partneriv-na-ukrayinsko-indiiskomu-biznes-forumi-u-tpp-ukrayini
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/65551-zustrich-direktora-departamentu-derzhavnogo-protokolu-mzs-ukrajini-olygi-chubrikovoji-z-direktorom-departamentu-protokolu-mzs-knr-ciny-ganem
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/65508-zustrich-kerivnika-golovnogo-departamentu-zovnishnyoji-politiki-ta-jevrointegraciji-administracija-prezidenta-ukrajini-igorya-zhovkvi-z-pomichnikom-ministra-zakordonnih-sprav-chzhanom-khanyhujejem
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-lapa-bere-uchast-u-tretomu-dialozi-z-kitayem-shodo-pitan-spivpraci-naglyadu-za-yakistyu-inspekciyeyu-ta-karantinom
https://china.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/65545-zustrich-kerivnika-golovnogo-departamentu-zovnishnyoji-politiki-ta-jevrointegraciji-administracija-prezidenta-ukrajini-izhovkvi-u-ck-kpk
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://azerbaijan.mfa.gov.ua/ru
http://uzbekistan.mfa.gov.ua/ru
http://india.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] 
 

Президент України провів переговори з  
Президентом Туреччини 

 

12.06.2018 

У рамках робочого візиту до Туреччини Президент України Петро 
Порошенко зустрівся з Президентом Турецької Республіки Реджепом 
Таїпом Ердоганом, повідомляє president.gov.ua 

Лідери двох країн обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва 
та міжнародного порядку денного. П.Порошенко подякував Р.Т.Ердогану за незмінну 
позицію на підтримку територіальної цілісності України та захист прав кримських татар. 
Президент України також закликав Президента Турецької Республіки сприяти у звільненні 
українських заручників. Сторони висловилися за продовження інтенсивного політичного 
діалогу на найвищому рівні. Зокрема, йшлося про організацію чергової зустрічі у рамках 
українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також реалізацію ініціативи щодо 
проведення тристороннього саміту у форматі Україна–Туреччина–Азербайджан. Окремо 
наголошувалося на важливості завершення переговорного процесу щодо укладення угоди 
про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] 
 

Іран зацікавлений у збільшенні імпорту україн- 
ського зерна, кукурудзи та сої 

 

04.06.2018 

Україна та Іран зацікавлені у поглибленні співробітництва в 
аграрній сфері, зокрема, у збільшенні постачань зернових, рослинної олії, 
кукурудзи, ячменю та сої для внутрішніх потреб Ірану.  

Про це йшлося на зустрічі заступника Міністра аграрної політики та продовольства 
України Віктора Шеремети з іранською делегацією 30 травня. У заході взяли участь 
представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, ПАТ «ДПЗКУ», Надзвичайний і 
Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран (ІРІ) в Україні Мохаммад Бехешті-
Монфаред, представники Посольства ІРІ в Україні, іранського бізнесу. «Іран є важливим 
торговельним партнером України, хоча за останні кілька років, на жаль, спостерігається 
зменшення обсягів двосторонньої торгівлі. Сьогодні Україна готова наростити обсяги 
постачання та розширювати номенклатуру експорту сільськогосподарської продукції до 
Ірану», - зазначив Віктор Шеремета. Заступник Міністра наголосив на високій якості 
української сільськогосподарської продукції, на її органічності, адже Україна використовує 
значно менше мінеральних добрив, ніж інші європейські країни. Зі свого боку, іранська 
сторона висловила намір купити в Україні сільгосппродукції на $1,5 млрд та запропонували 
сприяти спрощенню експорту для реалізації торговельного потенціалу між країнами. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

Катар зацікавлений у поглибленні  
співпраці з Україною 

12.06.2018 

Посол України в Катарі Євген Микитенко 12 червня 2018 року провів 
зустріч з виконавчим директором катарського державного концерну 
«Muntajat» Юсефом Аль Каварі. 

Переговори були присвячені питанням поглиблення торговельно-економічних 
зв’язків між катарськими виробниками нафто- і газохімічної продукції та їхніми 
українськими партнерами. Окрім того, сторони обговорили можливості по налагодженню 
ефективного співробітництва у промисловій та інвестиційній сферах. Зустріч підтвердила 
зростаючий інтерес катарських бізнесменів до розвитку співпраці з Україною. Відзначимо, 
протягом 2017 р. тенденція до збільшення товарообороту між Україною та Державою Катар 
збережена, рік відзначився суттєвим зростанням динаміки українсько-катарського 
товарообігу, досягнуто найвищого показника обсягів двосторонньої торгівлі за всю історію 
дипломатичних відносин між країнами. Так, згідно з інформацією Державної служби 
статистики України, за підсумками 2017 р. загальний обсяг українсько-катарської торгівлі 
товарами становив 53 млн. 526 тис. дол. США (38 млн. 702 тис. дол. США за 2016 р., 
зростання на 38%). При цьому обсяг українського експорту склав 42 млн. 325 тис. доларів 
США (2016 р. - 12 млн. 433 тис. дол. США, зростання більш ніж у 3,4 р.), а імпорт з Катару до 
нашої держави за цей період становив 11 млн. 201 тис. дол. США (2016 р. - 26 млн. 269 тис. 
дол.). Позитивне сальдо становить 31 млн. 125 тис. дол. США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

 
 

 АФРИКА 
 

У розвитку активного співробітництва України з Єгиптом  
у космічній сфері є добрі перспективи 

 

05.06.2018 

З такою оцінкою погодилися Посол України Геннадій Латій та Голова 
Національного агентства дистанційного зондування Землі та космічних 
наук АРЄ  Махмуд Хусейн під час зустрічі 5 червня. 

Процесу підвищення рівня взаємодії у космічній галузі сприятиме обмін делегаціями 
причетних національних агентств та провідних виробничих підприємств, збільшення 
кількості єгипетських студентів, які навчатимуться на факультетах космічних систем та 
космічної інформатики в українських ВНЗ, чому надаватиметься підтримка українською та 
єгипетською сторонами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 
 

Делегація нігерійських бізнесменів взяла участь у  
Національному експортному форумі в Києві 

11.06.2018 

Делегація нігерійських бізнесменів на чолі з віце-президентом ТПП 
м. Абуджа взяла участь у 4-му Національному експортному форумі в Києві, а 
також відвідала виставку АГРО-2018. 

Нігерія зацікавлена у розвитку співробітництва з Україною у сфері сільського 
господарства, машинобудування, обробній, видобувній та хімічній промисловостях. Візит 
нігерійської делегації є відповіддю на нещодавню успішну торгову місію до Нігерії. 
Відзначимо, 7 червня 2018 р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук  провів зустріч з 
Головою Космічної Адміністрації Міністерства оборони Нігерії  І.Д.Вайтом. У ході зустрічі 
обговорювалися питання розширення двостороннього співробітництва у сфері космосу. 
Окрему увагу було приділено питанню можливості реалізації спільних проектів у космічній 
сфері, а також створення відповідної договірно-правової бази співробітництва. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нігерії 
 

 

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 
 
 

 

Владислав Богорад провів зустріч з Головою групи дружби  
«Парламентська ліга Перу-Україна» 

05.06.2018 

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Перу 
Владислав Богорад провів зустріч з Головою групи дружби «Парламентська 
ліга Перу-Україна» конгресменом Республіки Перу С.Сегура Іскьєрдо. 

У ході зустрічі були обговорені актуальні питання міжпарламентського 
співробітництва між двома країнами, зміцнення дружніх зв’язків між Україною і Перу та 
співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес. Окрему увагу було приділено питанню 
розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Перу, а також 
розширення договірно-правової бази. Перуанських конгресменів було поінформовано про 
актуальну ситуацію в Україні, пов’язану зі збройною агресією РФ проти нашої держави, 
зусиллями Уряду України з метою мирного врегулювання конфлікту у рамках існуючих 
домовленостей, ініціативою Президента України щодо введення миротворчого 
контингенту на Сході України, порушеннями Росією прав людини на тимчасово окупованих 
територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Перу 
 

Заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця зустрівся  
з Послом Бразилії в Україні Освальдо Біато 

12.06.2018 

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 
прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки 
Бразилія в Україні пана Освальдо Біато на його прохання. 

У ході зустрічі було обговорено низку питань щодо активізації українсько-
бразильського співробітництва, перспективи поглиблення торговельно-економічної 
співпраці, а також взаємодії двох країн на міжнародній арені. Нагадаємо, в бразильському 
Сан-Паулу разом із заступником міністра освіти і науки України Р. Гребою, директором ДП 
«Український державний центр міжнародної освіти» О. Шаповаловою, Надзвичайним і 
Повноважним України в Республіці Бразилія Р. Троненком, головою Дніпропетровської 
обласної ради Г. Пригуновим, почесним консулом Бразилії у м. Дніпро О. Василенком, 
представниками українських закладів вищої освіти парламентарії підтримали офіційну 
українську делегацію на найбільшій освітній виставці в Латинській Америці «Faubai-2018» 
та «ExpoPos — EuroPos 2018 Recruit Higher Education from Brazil». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами МЗС України 
 

Завершення ХIV курсу з питань зовнішньої політики  
Мексики для іноземних дипломатів 

14.06.2018 

У дипломатичній академії Мексики - Інституті Матіас Ромеро 
відбулася церемонія закриття XIV курсу з питань зовнішньої політики 
Мексики для іноземних дипломатів. 

На заході 19-м його учасникам були вручені посвідчення про проходження курсу, 
серед них – представниці України Анастасії Негоді, раднику Міністерства закордонних 
справ України. Відзначимо, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
О.В.Трофімцева провела зустріч з Міністром сільського господарства, тваринництва та 
сільського розвитку штату Дуранго Рене Алмейда Грахеда і мексиканськими бізнесменами, 
під час якої були обговорені стан та шляхи подальшого двостороннього співробітництва в 
сільськогосподарській галузі. Мексиканську сторону було ознайомлено з експортним 
портфоліо аграрного сектору України. У свою чергу, Міністр Р. Алмейда Грахеда зробив 
презентацію можливостей штату Дуранго в сільськогосподарській галузі. Крім того, 
мексиканська делегація під час свого візиту до України відвідала ХХХ Міжнародну 
агропромислову виставку «Агро-2018», яка проходила з 6 по 9 червня у м. Києві. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

Посол України в Аргентині виступив в  
Університеті Бельграно 

14.04.2018 

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін 14 червня ц.р. виступив перед 
студентами та викладачами Університету Бельграно (м. Буенос-Айрес) з 
лекцією на тему «Україна на міжнародній арені». 

Виступаючи в одному з провідних вищих навчальних закладів Аргентини, Посол 
України розповів про історію та сьогодення нашої держави, докладно зупинившись на 
пріоритетах української внутрішньої та зовнішньої політики після подій Революції Гідності, 
агресії Російської Федерації проти України та незаконної окупації частини суверенної 
території України – Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також окремих 
районів Донецької та Луганської областей. Відзначимо, 7 червня 2018 року Посол України в 
Аргентині Юрій Дюдін, у якості Почесного голови Аргентинсько-української торгово-
промислової палати (CAUCI), взяв участь у щорічних Загальних зборах палати. Під час 
заходу, на якому було обрано новий склад Правління та обговорено поточні питання 
діяльності CAUCI, виступили Президент палати Ф.Сфейр, Виконавчий директор О.Яхно та 
представник Палати у провінції Місьйонес Г.Борецький, які поінформували присутніх про 
основні підсумки діяльності Палати за минулий рік та розповіли про плани установи на 
майбутнє. У своєму виступі перед присутніми, Посол Ю.Дюдін, охарактеризувавши сучасний 
економічний розвиток нашої держави та стан двосторонніх торговельно-економічних 
відносин між Україною та Аргентиною, а також широкомасштабні реформи, що 
здійснюються Урядом України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
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 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН 
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ 

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ) 
 

Посол Валерій Чалий взяв участь у роботі 48-ої сесії  
Генеральної Асамблеї ОАД 

 

08.06.2018 

Посол України в США, Постійний Представник України в Організації 
Американських Держав (ОАД) Валерій Чалий взяв участь у роботі 48-ої сесії 
Генеральної Асамблеї ОАД. 

Обговорювалися питання дотримання міжнародних правових норм у врегулюванні 
конфліктів, зокрема, щодо питання суверенітету, та дотримання верховенства права і 
забезпеченням прав свобод людини. У ході сесії також відбулася низка зустрічей важливих 
для розвитку політичного діалогу і взаємодії України з країнами ОАД, особливо з країнами 
Карибського регіону. Зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США, а також 
в Антигуа і Барбуда та Тринідад і Тобаго Валерій Чалий провів зустрічі з Міністром 
закордонних справ, міжнародної торгівлі та імміграції Антигуа і Барбуди Е.П. Гріном та 
Представником Тринідаду і Тобаго - Послом А. Філіпсом. Під час двосторонніх зустрічей 
були обговоренні питання підтримки позиції України в ООН та лібералізації візового 
режиму для громадян України з метою розвитку туристичних і бізнесових можливостей у 
Карибському регіоні. Крім того, В.Чалий передав главі зовнішньополітичного відомства 
Антигуа і Барбуди лист Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з нагоди 
набуття чинності 29 червня 2018 р. двосторонньої Угоди про спрощення візового режиму.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ 

ОСТРОВИ. КІРИБАТІ. ВАНУАТУ. ІНШІ О-ВИ ОКЕАНІЇ) 
 

Канада і надалі буде підтримувати Україну  
- Джастін Трюдо 

 

15.06.2018 

Канада залишається надійним другом України та надає їй підтримку 
перед лицем російської агресії. Про це під час виступу у парламенті заявив 
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 

"Канада залишається надійним та непохитним другом України, чи йдеться про 
протидію незаконній анексії Росією Криму, чи про російське втручання на Донбасі, чи про 
тренування нашими підрозділами в Україні українських сил, чи про підписання Угоди про 
вільну торгівлю, чи про те, що ми продовжуємо придивлятися до ближчих торговельних 
зв'язків між нашими країнами", - сказав Трюдо. Він додав, що висловив цю думку під час 
нещодавньої телефонної розмови із президентом України Петром Порошенком. "Як я 
сказав президенту Порошенку усього кілька днів тому під час розмови із ним, ми й надалі 
підтримуватимемо Україну на її шляху до більшого прогресу та успіху для усіх", - наголосив 
глава уряду Канади. Як повідомлялось, Джастін Трюдо та Петро Порошенко провели 
телефонну розмову минулого тижня під час якої домовилися співпрацювати у питанні 
підтримання заснованого на правилах порядку у світі. Відзначимо, 12 червня 2018 року 
парламентська делегація групи дружби між Україною та Канадою на чолі із Першим 
заступником Голови Верховної Ради України Іриною Геращенко провела ряд зустрічей у м. 
Оттава, Канада. Представники української делегації обговорили актуальні питання 
співпраці з Головою Комітету у закордонних справах та зовнішньої торгівлі Сенату Рейнелл 
Андрейчук, Міністром імміграції, у справах біженців та громадянства Ахмедом Хуссеном, 
Парламентським секретарем Міністра закордонних справ Канади Меттом Декорсі, 
Парламентським секретарем Міністра міжнародної торгівлі Канади Памелою Голдсміт-
Джонс, представниками Палати громад та Сенату Канади. Раніше, під час двосторонньої 
зустрічі з Міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Сейджжаном йшлося 
про прийняття рішення про спільне опрацювання переліку озброєння та військової 
техніки, обладнання, яке необхідне для здійснення оборони України та розвитку 
спроможностей ЗС України. Нагадаємо, 9-13 червня 2018 року відбувся візит до Канади 
української парламентської делегації на чолі зі співголовою групи з міжпарламентських 
зав’язків з Канадою І. Крульком та Першим заступником Голови ВРУ І. Геращенко. Він став 
першим в історії двосторонніх відносин візитом до цієї країни групи дружби з Канадою. 
Відзначимо, Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Канади під 
час якої скоординували позиції напередодні Саміту Великої сімки. Було обговорено 
подальшу консолідацію підтримки України на рівні Великої сімки як у питанні відновлення 
територіальної цілісності та посилення політики санкцій у зв'язку із триваючою 
російською агресією, так і в питанні підтримки реформаторських зусиль Президента 
України. Було відзначено важливість розгортання миротворчих сил під егідою ООН для 
врегулювання ситуації на Донбасі.  

 

Читати повністю >>> 
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Новый рекорд кнопкодавства  
от нардепов в 2018 г. 

06.06.2018 

Общественное движение «ЧЕСНО» зафиксировало минимум 231 
случай неличного голосования 55 народными депутатами в апреле и мае 
2018 года. Об этом говорится в материале организации. 

"Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий 
рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле они 
кнопкодавили как минимум 98 раз, а уже в мае - минимум 133 раза", - отмечает ЧЕСНО. 
Чаще всего за последние два месяца активисты замечали за кнопкодавством депутатов от 
"Народного фронта" (81 факт) и "Блока Петра Порошенко" (64 факта). "В частности, по 
меньшей мере 21 раз кнопкодавил Андрей Шинькович, 19 раз - Хвича Мепаришвили, 17 раз 
- Андрей Иванчук и 15 раз - Антон Яценко", - говорят в ЧЕСНО. Кроме того, активисты 
называют Яценко из "Возрождения" и Шиньковича из БПП "лидерами неличного 
голосования в Верховной Раде 8-го созыва". По информации ЧЕСНО, Яценко кнопкодавил 
по меньшей мере 67, а Шинькович - 40 раз. "Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го 
созыва составляет 132, то есть более 30% от общего числа народных избранников", - 
добавляет ЧЕСНО. 20 марта Антон Яценко голосовал в Верховной Раде сразу за шестерых 
народных избранников. 16 мая представитель президента в Верховной Раде и заместитель 
главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ирина Луценко голосовала за 
коллег при внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Напомним, что в 
мае 15 народных депутатов Верховной Рады не проголосовали ни разу. Всего за месяц 
состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 462 голосования.  

 

Читать полностью >>>  
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Закрытый клуб олигархов: Десять человек, которые  
фактически монополизировали Украину 

07.06.2018 

Если и есть в Украине что‑то невероятно стабильное, кроме 
географических объектов, так это десять самых богатых людей страны. Об 
этом пишет издание magazine.nv.ua 

 
НВ проанализировал рейтинги самых состоятельных украинцев за последние 11 

лет, начиная с 2007 года. Редакцию интересовало, как часто определенные люди попадают 
в топ-20 самых обеспеченных соотечественников по размеру активов. Оказалось, есть 
десять бизнесменов, которых можно назвать завсегдатаями этой великолепной 
двадцатки.Что бы ни происходило в политике и экономике, какие бы фигуры ни приходили 
к власти и ни бежали из нее, как бы ни сражались с коррупцией активисты, чего бы ни 
требовали от официального Киева международные институты и внешнеполитические 
партнеры, эти десять украинцев неизменно остаются на финансовом олимпе. 
Суперчемпионами, ни разу не покидавшими вершины, оказались бывший “глава” Донбасса 
Ринат Ахметов, трое “приватовцев” (Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей 
Мартынов), а также зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук и собственник 
Ferrexpo Константин Жеваго. Не расставались с топ-20 и владелец МХП Юрий Косюк в паре 
с харьковчанином Александром Ярославским. Дважды оказывался вне списка богатейших 
ныне беглый газовый посредник Дмитрий Фирташ и трижды — нынешний президент Петр 
Порошенко. Если с размером состояния этих людей с 2007 года что‑то и происходило, то 
лишь под влиянием макроэкономических факторов, которые сказывались и на всей 
экономике государства. То есть активы десяти богатейших росли вместе с ВВП Украины и 
падали вместе с ним же. Подобная синхронность неудивительна: самые финансово 
успешные соотечественники контролируют заметную долю валового внутреннего 
продукта. Сегодня десятка богатейших сосредоточила в своих руках активов на $ 14,4 млрд. 
Это соответствует 13 % ВВП Украины: невиданная для демократического мира 
концентрация богатств, характерная для отсталых и коррумпированных стран. Для 
сравнения — в США активы первой десятки богачей соответствуют лишь 3,3 % ВВП самой 
мощной экономики планеты. Постоянство, которое демонстрируют богатейшие украинцы, 
по мнению Андерса Аслунда, аналитика американского центра Atlantic Council, отображает 
огромные проблемы всей страны. “Получается, что существует каста неприкасаемых, 
которые могут накапливать богатство при любой власти, — говорит эксперт. — А Украине 
нужна конкуренция”. Владислав Рашкован, в недавнем прошлом — заместитель главы 
Нацбанка, уверен: каста неприкасаемых, которую упоминает Аслунд, теперь поддерживает 
саму себя целой системой неформальных отношений. Это не просто коррупционная порука 
— система включает в себя президента как гаранта баланса между олигархами, продажный 
избирательный процесс, благодаря которому они имеют влияние на целые партии. А также 
госпредприятия как источник незаконного обогащения. Частью олигархической системы 
являются и региональные элиты: правоохранители, судьи, работники СБУ, главы 
налоговой и таможни — они сохраняют коррупционные отношения на местном уровне. 
“Вишенка” на олигархическом “торте” — подконтрольные богатейшим украинцам 
ключевые СМИ страны. Прежде всего — телеканалы с общенациональным охватом. 
“Почему мы так плохо живем? Потому что есть система олигархов. Коррупция — 
инструмент, которым они пользуются”, — уверен Рашкован. 

 
Уникальные люди. Андрей Беспятов, глава аналитического департамента 

инвесткомпании Dragon Capital (издает НВ), поясняет природу появления в Украине 
крупных финансово-промышленных групп, подконтрольных олигархам. Они возникли как 
результат перестройки всей экономической модели страны и “дикого капитализма” 
1990‑х, ваучерной приватизации, а также благодаря коррупции и политическому лоббизму. 
Их становление было еще и следствием неравномерного распределения доступа к 
крупнейшим активам. “Случаи капитала с нуля [среди богатейших украинцев] очень редки, 
— говорит Беспятов. — В основном это относится к созданию агрохолдингов”. Как теперь 
деньги олигархов дают им власть, а власть помогает им делать деньги? Ответ на этот 
вопрос знает Андрей Герус, эксперт по энергетике. Проанализировав список самых 
постоянных в своем богатстве украинцев, он обращает внимание на такую деталь: почти 
все его участники активны в политических процессах. И речь не о депутатских мандатах 
или прочих регалиях олигархов, а о контроле — на уровне как политических партий, так и 
парламента в целом. Помогают миллиардерам в этом не только финансовые вливания в 
фонды различных политиков и партий, но и более существенный ресурс — масс-медиа. С 
помощью СМИ, по словам медиаэксперта Наталии Лигачевой, отечественные мегабогачи 
влияют на электорат. У каждого олигарха, говорит она, есть свое ТВ: у Коломойского — 1+1, 
у Пинчука — ICTV, СТБ и Новый, у Ахметова — ТРК Украина, пара Фирташ–Левочкин 
контролирует Интер. “ТВ — это мощный инструмент, против которого мало что сделаешь”, 
— уверена Лигачева. Медиа помогают политикам, а те в свою очередь помогают их 
владельцам. Антон Кривко, аналитик движения Чесно, описывает эту зависимость с 
помощью Ахметова. Сегодня богатейший украинец, традиционно поддерживающий 
Оппоблок, ставит еще и на Олега Ляшко, лидера Радикальной партии (РПЛ). Об этом, по 
словам Кривко, свидетельствует анализ посвященных радикалам публикаций в СМИ, 
подконтрольных миллиардеру. В Чесно подсчитали: за пару лет 266 подобных материалов 
были заказными и подыгрывали Ляшко и Ко. Кроме того, только лидера радикалов 
допускают на предприятия Ахметова, где политик свободно агитирует многотысячные 
заводские коллективы. “А потом мы проанализировали законы, за которые РПЛ голосовала 
синхронно с Оппоблоком. И — о чудо: таких законов просто не счесть! — говорит Кривко. — 
Что показывает закономерность сотрудничества Ляшко с Ахметовым”. Но не законами 
едиными: богатейшие украинцы с помощью функций государства еще и устанавливают на 
рынке правила, выгодные для них самих, поясняет Герус. “Свои” правила — это монополия. 
Сила олигархов, по мнению многих экспертов, заключается именно в их уникальном 
положении. Они получают прибыли не благодаря инновациям или свежим идеям, а просто 
потому, что никто не сможет с ними конкурировать. … 
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НБУ прогнозирует рост ВВП 3-3,5%  
по итогам 2018 г. 

12.06.2018 

Национальный банк прогнозирует рост ВВП 3-3,5% по итогам 
текущего года. Об этом сообщил директор департамента финансовой 
стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе пресс-конференции. 

"Мы прогнозируем рост экономики в этом году 3-3,5%. Мы хотели бы, чтоб эти темы 
были больше", - сказал он. Ваврищук добавил, что стимулом для более значительного роста 
экономики могут служить структурные реформы, которые необходимо проводить в рамках 
сотрудничества с международными партнерами Украины. Он добавил, что НБУ надеется на 
скорейшее возобновление программы сотрудничества с Международным валютным 
фондом. По его данным, следующий транш от МВФ может поступить осенью текущего года. 
Как сообщалось, в 1-м квартале ВВП увеличился на 3,1%. Президент Порошенко недоволен 
темпами роста ВВП и заявляет, что Кабинет Министров проинформирован об этом.  

 

Читать полностью >>>  
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

 
Украина может получить пятый 

транш МВФ к осени 
10.06.2018 

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Нацбанке ожидают получения 
пятого транша МВФ к осени этого года. Об этом он сказал в интервью 
"Зеркалу недели", передает pravda.com.ua 

"У нас есть действующая программа с МВФ, она заканчивается в первом квартале 
2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать 
не будет, т.е. в следующем году подписание вряд ли состоится. Сугубо технически новая 
программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она - это отдельный вопрос", - 
подчеркнул Смолий. "Четвертый пересмотр программы и получения пятого транша МВФ 
мы ожидаем до осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы 
ждем просмотра по ряду причин. Первая - формирование цены на газ по принципу 
импортного паритета, вторая - Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада 
наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших 
переговоров с МВФ", - подчеркнул глава НБУ. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Citigroup выпустила кредитные ноты  
под гривневые ОВГЗ 

14.06.2018 

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты 
под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 98 
млн грн. Об этом говорится в сообщении Ирландской фондовой биржи. 

Citigroup Global Markets Holdings Inc. выпустила кредитные ноты (CLN) под 
гривневые ОВГЗ со сроком погашения 12 марта 2019 г. Citigroup Global Markets Holdings Inc. 
была одним из инвесторов в украинский госдолг осенью 2017 г., когда выпускала Ukraine 
Credit Linked Unsecured Notes под "залог" гривневых ОВГЗ. Общий выпуск тогда составил 3,3 
млрд грн. Citigroup Inc. - один из крупнейших международных финансовых конгломератов. 
Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году и являющийся одним из 
четырёх крупнейших банков США. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате 
слияния Citicorp и Travelers Group. Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 
трлн. долларов. Citigroup - первичный дилер ценных бумаг казначейства США. В списке 
крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2017 год компания заняла 12-
е место, в том числе 68-е по обороту, 17-е по чистой прибыли, 14-е по активам и 42-е по 
рыночной капитализации; также заняла 62-е место в списке самых дорогих брендов мира. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
Гривня очолила список валют, які найбільше  

зміцнилися до долара з початку року 

13.06.2018 

Українська гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися 
до долара з початку 2018 року, хоча валюти ряду інших країн 
знецінювалися, повідомляє Bloomberg. 

У цьому році гривня зросла на 7,6% по відношенню до долара, випередивши 
грузинський ларі і колумбійський песо. Заступник голови Національного банку України 
Олег Чурій сказав 8 червня в інтерв'ю агентству, що ключовим у питанні зміцнення валюти 
є зменшення залежності від короткострокового капіталу для фінансування дефіциту 
поточного рахунку. "Це досить небезпечно, так як, якщо є негативні настрої, інвестори 
просто покидають ринок, і це чинить величезний тиск на грошово-кредитну політику і 
обмінний курс", - заявив він. Агентство відзначає, що в України, яка входить в п'ятірку 
найбільш вразливих ринків, що розвиваються, є ряд проблем. Зокрема, у неї низький обсяг 
золотовалютних резервів, високий рівень корупції і великий державний борг. Тримати під 
контролем державні фінанси допомогла програма співпраці з Міжнародним валютним 
фондом, надання чергового траншу в рамках якої наразі затримується. Агентство відзначає, 
що навряд чи найближчим часом Нацбанк знизить процентну ставку, яка зараз становить 
17%. За словами Чурия, в НБУ не бачать такої можливості до появи тенденції до зниження 
інфляції. Він додав, що знизити її вдасться до середини наступного року.  
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ЕБА раскритиковала Нацбюро 
финбезопасности 

08.06.2018 

Законопроект о Нацбюро финансовой безопасности не учитывает 
основные концептуальные замечания Европейской бизнес ассоциации 
(ЕБА), а приняты только некоторые "косметические" исправления.  

"Бизнес-сообщество не может оставаться в стороне и спокойно наблюдать за тем, 
как игнорируют нашу точку зрения, при этом публично заявляя о широкой поддержке со 
стороны бизнеса”, - отметили в ЕБА. Отмечается, что наибольшие бизнес-ассоциации 
Украины, в том числе ЕБА, при поддержке Совета бизнес-омбудсмена, обратились с общим 
письмом к главе Верховной Рады Андрею Парубию, в котором изложили все замечания к 
данному законопроекту. При этом ассоциация подчеркивает, что ее эксперты 
присоединились к изучению и обсуждению документа с самого начала его обнародования. 
В частности, специалисты ряда компаний - членов ассоциации, включая юридические 
фирмы, фармацевтические и инвестиционные компании, провели основательную работу 
по проработке законопроекта, результатом которой стали почти десять страниц 
замечаний. "К тому же мы провели встречу с Ниной Южаниной [главой парламентского 
комитета по вопросам налоговой и таможенной политики – НВ], на которой озвучили 
главные комментарии и продискутировали по проблемным вопросам законопроекта. Более 
того, мы встречались в рабочем порядке со специалистами, которые работали над текстом 
законопроекта и обсуждали отдельные нормы, оставшиеся под вопросом", – заявили в ЕБА. 

 

Читать полностью >>>  
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Уряд створив Раду з питань торгівлі  
та сталого розвитку 

13.06.2018 

За пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (Мінекономрозвитку) 13 червня Кабінет Міністрів України створив 
Раду з питань торгівлі та сталого розвитку. 

Завданням Ради є організація роботи Дорадчої групи з питань торгівлі і сталого 
розвитку відповідно до положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС щодо підтримки 
громадянського суспільства, торгівлі та сталого розвитку. Головним завданням Дорадчої 
групи стане моніторинг впровадження і дотримання чіткої імплементації заходів, 
охоплених главою 13 “Торгівля і сталий розвиток”. Рада з питань торгівлі та сталого 
розвитку має також забезпечити відбір кандидатів до Групи експертів, які працюватимуть 
над підвищенням ефективності розробки рішень щодо усунення можливих законодавчих 
труднощів у ході імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС щодо 
підтримки торгівлі та сталого розвитку. До складу Ради з питань торгівлі та сталого 
розвитку увійдуть представники органів державної влади та громадянського суспільства. 
Раду очолить заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий 
представник України Наталія Микольська. 
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Мінекономрозвитку створює Офіс розвитку малого  
і середнього підприємництва 

14.06.2018 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України завершує 
процес створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва. Про 
це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

Офіс працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві і 
координуватиметься заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, який 
відповідає за формування та реалізацію державної політики в сфері розвитку 
підприємництва - Максимом Нефьодовим. Створення Офісу передбачено Стратегією 
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року, яку Уряд ухвалив 24 
травня 2017 року.  Очікується, що Офіс розвитку малого і середнього підприємництва стане 
перехідним етапом перед ухваленням рішення про утворення державної інституції з 
реалізації політики розвитку підприємництва. Фінансову підтримку Офісу підтримки МСП 
надаватиме Європейський Союз через проект з підтримки підприємництва FORBIZ. Серед 
основних завдань Офісу МСП: аналіз існуючих потреб МСП та надання відповідних 
рекомендацій Уряду щодо підтримки суб’єктів МСП, організаційна та експерта підтримка у 
запровадженні механізмів кредитних гарантій для суб’єктів МСП фінансовими установами, 
зокрема шляхом реалізації пілотного проекту на базі Німецько-Українського фонду, 
створення єдиного офіційного інформаційного ресурсу, орієнтованого на потреби МСП, з 
метою забезпечення доступу до корисної, фахової інформації ...  
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В Україні розпочала роботу Рада з питань 
інтелектуальної власності 

14.06.2018 

Під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва відбулось перше 
засідання Ради з питань інтелектуальної власності. 

Рада створена для посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні, 
протидії “патентному троллінгу”, боротьби з інтернет піратством, легалізації програмного 
забезпечення в органах державної влади, організації функціонування Центрів підтримки 
технологій та інновацій та взаємодії з Вищим спеціалізованим судом з питань 
інтелектуальної власності. «Український винахідник та науковець має право на захист своїх 
розробок, а Україна зацікавлена у стимулюванні та впровадженні результатів 
інтелектуальної діяльності у реальний сектор економіки. Ми створюємо взаємовигідну, 
ефективну систему і сьогодні зробили великий крок у цьому напрямку - розпочали роботу 
Ради з питань інтелектуальної власності. Вона є майданчиком для напрацювання 
пропозицій щодо реформи у цій сфері», - підкреслив Степан Кубів. Степан Кубів зазначив, 
що основними завданнями Ради є координація взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу 
та громадського сектору у сфері інтелектуальної власності; визначення шляхів та 
механізмів розв’язання проблемних питань, які виникають під час формування та реалізації 
державної політики у сфері інтелектуальної власності; розробка законодавчих змін у сфері 
інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку цієї сфери, забезпечення інтеграції 
України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням 
національних інтересів України, розвитку і реформування державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності тощо. Заступник Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України Михайло Тітарчук додав, що Рада є надійною платформою для координації 
реформи системи захисту прав інтелектуальної власності, яка в свою чергу є відправною 
точкою та основою для сталого інноваційного розвитку України. … 
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 ПРИВАТИЗАЦІЯ  

В Украине дали старт "большой"  
приватизации 

12.06.2018 

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил старт 
приватизации первых 22 предприятий из числа крупных объектов. Об этом 
сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.  

"Пути назад нет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов "большой" 
приватизации", - написал он на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что это первый 
крупный перечень предприятий для продажи за последние, как минимум, 10 лет. В 
ближайшее время ФГИ начнет объявление конкурсов на отбор советников, "чтобы уже 
осенью выйти на финишную прямую", добавил Трубаров. Напомним, в конце мая Кабмин 
сократил список предприятий большой приватизации, исключив из него три объекта - 
Завод алюминиевой фольги, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-
зерновую корпорацию Украины. В утвержденный список вошли 23 объекта. Ранее ФГИУ 
планировал приватизацию 26 объектов. Предполагается, что большая приватизация 
начнется уже в начале осени. В правительстве ожидают, что продажа гособъектов принесет 
в бюджет 21,3 млрд грн.  18 января текущего года Верховная Рада принял во втором чтении 
законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества". 2 марта закон был 
подписан президентом Петром Порошенко. 7 марта он вступил в силу. 
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ФГИУ оценивает поступления от малой  
приватизации в 1,7 млрд грн. 

12.06.2018 

ФГИ Украины предполагает, что малая приватизации принесет в 
государственный бюджет от 1,5 до 1,7 млрд грн. Об этом сообщил и.о. главы 
Фонда Виталий Трубаров в эфире 5 канала. 

"Максим Нефьодов (замминистра экономического развития и торговли – Ред.) 
ожидает, что от малой приватизации мы получим 3 млрд грн. По нашим скромным 
подсчетам, сумма может быть не столь оптимистичной, это будет 1,5-1,7 млрд грн", – сказал 
он. По данным ФГИУ в список малой приватизации входят 716 гособъектов. При этом 
Трубаров признал, что есть опасения невыполнения плана большой приватизации в 
текущем году. "Есть ли шанс, что мы не выполним плановое задание? Да, к сожалению, 
такой шанс есть. Поскольку мы потеряли полгода времени из-за того, что часть объектов 
не смогла вовремя стартануть, а часть объектов выпала из списка", - заявил Трубаров. По 
слова главы Фонда, ряд крупных аграрных госпредприятий не вошли в список большой 
приватизации на 2018 год в связи с тем, что они исполняют роль, связанную с 
продовольственной безопасностью страны. "Именно это сейчас и не позволяет выводить их 
на приватизацию. По просьбе министерства (аграрной политики и продовольствия – Ред.) 
данные объекты пока мы исключили из этого списка и переносим на 2019 год", - пояснил 
он. Напомним, в конце мая Кабмин сократил список предприятий большой приватизации, 
исключив из него три объекта - Завод алюминиевой фольги, Аграрный фонд и 
Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины. В утвержденный 
список вошли 23 объекта. Ранее ФГИУ планировал приватизацию 26 объектов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ 
 

Державні підприємства звітуватимуть про свої витрати на  
Єдиному порталі використання публічних коштів 

07.06.2018 

Перший сервіс  для оприлюднення трансакцій для підприємств, що не 
мають казначейського рахунку запустила команда розробників державної 
установи (ДУ) «Відкриті публічні фінанси» (ВПФ). 

Відтепер такі системоутворюючі підприємства зможуть звітувати про свої витрати 
на Єдиному порталі використання публічних коштів (Є-data). «Сьогодні ми запустили сервіс 
автоматичного оприлюднення трансакцій з інших облікових систем. Упевнений, що це 
може стати великим кроком у фінансовій прозорості підприємств. А до жовтня ми 
запустимо сервіс оприлюднення договорів та стану їх виконання. Це дозволить 
громадськості відслідковувати, за що платять підприємства і які зобов’язання виникають у 
процесі виконання договорів. Упевнений, що такі впровадження на порталі зроблять 
компанії більш прозорими та загалом позитивно вплинуть на відкритість публічних 
фінансів в Україні» – зазначає директор ДУ «ВПФ» Олександр Комареус. Першим 
користувачем сервісу оприлюднення трансакцій стала «Укрзалізниця», яка звернулася до 
ДУ «ВПФ» із запитом про оприлюднення витрат на порталі. Як результат, розробники 
створили повністю універсальний сервіс для оприлюднення трансакцій, який дозволить 
зробити компанії та організації більш відкритими у своїй фінансовій діяльності. За запитом 
до ДУ «ВПФ» ще більше підприємств зможуть автоматично та безкоштовно 
оприлюднювати свої витрати на порталі. «Вітаю «Укрзалізницю» та ДУ «Відкриті публічні 
фінанси» з успіхом і сподіваюся, що незабаром кількість користувачів сервісу зросте, 
журналісти проведуть багато хороших розслідувань, які засвідчать порядність і 
принциповість у веденні бізнесу нашими компаніями» – зауважила Оксана Маркарова, 
перший заступник міністра фінансів України. ДУ «ВПФ» створена наказом Міністерства 
фінансів України від 30 січня 2017 року №18 з метою забезпечення ефективного 
супроводження проектів, що стосуються відкритих публічних фінансів, реалізації концепції 
створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», а також 
підтримки, адміністрування та супроводження всіх інших проектів та програм у сферах 
відкритих даних, державних реєстрів та порталів, інших проектів та програм, що 
передбачають впровадження програмних засобів з використанням інструментарію 
управління державними фінансами та відкритих даних. 
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Максим Нефьодов Такі спокусливі  
державні підприємства 

07.06.2018 

Прозора приватизація нарешті почнеться в цьому році. Інвестиційні 
радники вже шукають потенційних покупців для першого об’єкта великої 
приватизації - Центренерго, а Уряд ухвалив правила малої. 

Приватизація - це абсолютно вимушений крок. Не в тому сенсі, що нам потрібні 
гроші, а тому, що державне майно іржавіє і перетворюється на труху. Державні 
підприємства в переважній більшості працюють за рахунок радянського спадку: вони 
ніколи не модернізувалися, працюють неефективно та є збитковими. Ми всі також 
розуміємо, що на цих підприємствах процвітає корупція. В головах людей живе думка: 
"суспільне, отже нічиє". Хто перший добіг - той і намагається відпиляти на металобрухт те, 
що може понести з собою. В наявних умовах - з чинною політичною системою, системою 
державного управління, зарплатами держслужбовців, з якістю правоохоронної системи - 
державні підприємства - це велика спокуса для чиновників. Давати чиновникам можливість 
керувати держпідприємствами - все одно, що поставити перед дитиною печиво і цукерки та 
сказати: "Ні в якому разі не їж, візьми себе в руки". Прозора приватизація нарешті 
почнеться в цьому році. Інвестиційні радники вже шукають потенційних покупців для 
першого об’єкта великої приватизації - Центренерго, а Уряд ухвалив правила приватизації 
малих підприємств. У держави насправді дуже багато майна в кожній сфері економіки: 
починаючи від гаражів та складів та завершуючи санаторіями й радянськими готелями. Усі 
ці об’єкти, якщо вони мають активи до 250 млн грн, категоризуються як "малі" і 
продаються на онлайн-аукціоні в Prozorro.Продажі. Вони, на відміну від великих 
підприємств, не є готовим бізнесом. Такі підприємства або взагалі не працюють, або 
занадто малі для того, щоб проводити там складні бізнес-процедури. Ніхто не буде 
витрачати час та гроші на розробку детальної фінансової моделі, залучення радників, 
аудиторів та консультантів для оцінки та продажу підприємства з виручкою до мільйона 
гривень. Ці державні підприємства можуть бути цікавими для дрібних та середніх 
інвесторів як виробничі майданчики, платформи для розбудови бізнесу. Наприклад, ми 
продаватимемо державні елеватори, навколо яких аграрний бізнес зможе будувати 
потужності для переробки зерна на товари з вищою доданою вартістю. Ми будемо 
виставляти на продаж приміщення старих заводів і їхні цілісні майнові комплекси, до яких 
підведена електрика, газ, залізничне сполучення. Для запуску виробництва на таких 
майданчиках інвестору потрібно тільки завезти нове обладнання та, можливо, запровадити 
енергоефективні технології, щоб не обігрівати величезні гігантоманські цехи. На таких 
виробничих платформах можна запустити будь-яке виробництво: від автозапчастин до 
легкої промисловості. Найзручніше те, що для того, щоб купити виробничий майданчик у 
держави клієнту не треба нікуди їхати чи заповнювати тонну папірців - потрібно просто 
взяти участь в електронному аукціоні. Сподіваюсь, що вже в червні ми побачимо перші лоти 
в системі Prozorro.Продажі і всі охочі зможуть спробувати себе в ролі інвестора. Хороша 
новина - Фонд державного майна доповнив перелік об’єктів малої приватизації. Тепер він 
налічує 716 об’єктів замість 576. Крім того, на аукціони мають бути виставлені сотні 
об’єктів комунальної власності. ... 
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 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ. АГРАРНИЙ ФОНД 
 

Госрезерв намерен увеличить объемы закупки матценностей для  
пополнения и освежения запасов на 88% 

14.06.2018 

Государственное агентство резерва в 2018 г. намерено увеличить 
объемы закупки материальных ценностей для пополнения и освежения 
запасов на 88% – до 980 млн грн, сообщил глава агентства Вадим Мосийчук. 

"Текущий год должен стать рекордным для Госрезерва в части пополнения 
запасов",– написал он на своей странице в Facebook. Как отметил В.Мосийчук, такие 
закупки намечено осуществить за счет собственных ресурсов – без финансирования из 
общего фонда государственного бюджета. Он уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что 
номенклатура закупаемых материальных ценностей включает 33 наименования, в том 
числе нефтепродукты, продовольственную и промышленные группы. "Все утверждено 
Кабмином. Вот почему необходимо переподчинить Госрезерв Кабмину и убрать лишнее 
звено – Минэкономразвития. Так как распорядителем резерва является Кабмин, как и в 
других странах-соседях", – подчеркнул В.Мосийчук. По его словам, желание руководителя 
Минэкономразвития контролировать такие закупки является одной из причин 
оказываемого на агентство давления. Согласно данным Госрезерва, в 2017 году объем 
закупок составил 521,07 млн грн, годом ранее – 56,19 млн грн, в 2015 году – 382,5 млн грн, а 
в 2014 г. – всего 9,93 млн грн. Отметим, Кабинет министров Украины на заседании 13 
июня по инициативе первого вице-премьера – министра экономического развития и 
торговли Степана Кубива поручил открыть дисциплинарное производство в отношении 
главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука за 
несогласованные с первым вице-премьером командировки. Согласно документам, 
имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", непосредственной причиной 
для открытия такого производства стал недавний визит В.Мосийчука в Литву 23-25 мая, 
где он проводило консультации и переговоры по вопросам создания госрезерва нефти в 
Украине. В поданных на заседание правительства документах отмечается, что Госрезерв 23 
мая просил С.Кубива предоставить В.Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с 
нарушением сроков это заявление не было согласовано. Затем, 30 мая, Госрезерв пытался 
получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако 
безрезультатно. В документах указано, что с начала 2017 года В.Мосийчук девять раз был в 
командировках, в том числе четыре раза за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), 
и каждый раз без разрешения первого вице-премьер. "С.Кубив уже два года не дает мне ни 
командировок, ни отпусков, не согласовывает проекты документов по реформированию 
государственного резерва", – прокомментировал В.Мосийчук агентству "Интерфакс-
Украина" это решение правительства. Он заявил, что не был уведомлен о вынесении этого 
вопроса на заседание правительства. Глава Госрезерва, назначенный на эту должность в 
июле 2015 года предыдущим правительством по инициативе тогдашнего министра 
экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, отметил, что С.Кубив 
инициирует "незаангажированные" проверки Госрезерва и препятствует реализации его 
важных инициатив. В частности, по словам В.Мосийчука, законопроект №7543 "О 
стратегических резервах" удалось зарегистрировать в Верховной Раде в марте этого года с 
помощью народных депутатов, так как первый вице-премьер его не согласовывал. "В целом 
его (С.Кубива – ИФ) действия направлены на увольнения меня как неугодного и не 
принимающего решения, которые носят коррупционные вещи. В частности, такие вопросы 
как застройка института ресурса, судебные баталии Госрезерва с "Сокаром" по вопросам 
невыделения денег МЭРТ на закупку топлива, по поводу аукциона по реализации зерна, где 
коррупционные риски составляют 25-30 млн грн, где мы судимся второй год, и прочее", – 
подытожил В.Мосийчук. По его словам, о таких коррупционных рисках он уведомил 
Национальное антикоррупционное бюро. Как сообщалось, правительство Украины в конце 
ноября 2016 года по инициативе С.Кубива уже вынесло предупреждение главе Госрезерва.  
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Одесский олигарх продает крупнейшую  
табачную компанию в Украине 

04.05.2018 

Одесский бизнесмен Борис Кауфман продает свою долю в 
крупнейшей компании-дистрибьюторе табачных изделий "Тедис-
Украина". Об этом сообщил с ссылкой на собственные источники 
журналист-расследователь Роман Бочкала. 

 

"Серьезный источник сообщил, что один из акционеров Тедис Украина Кауфман  
договорился о продаже своей доли в испанской компании Logista (Grupo Logista), 
подконтрольной одному из крупнейших производителей табачных изделий Imperial 
Tobacco", - сообщил Бочкала. Отметим, "Тедис-Украина" является монополистом на рынке 
поставок табачных изделий. Компания несколько раз попадала под прессинг Самообороны 
и Антимонопольного комитета Украины. Кауфман, в компании с партнером Александром 
Грановским ранее по решению суда были выведены из состава акционеров нового 
аэротерминала в Одессе, а Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу здание 
бывшего "Финбанка" на проспекте Шевченко, 4, которое ранее также входило в бизнес-
империю Кауфмана и Грановского. Сейчас в Одессе продолжает работать сеть гостиниц 
бизнесмена, среди которых "Лондонская", "Бристоль", "Пассаж"...  

 

Читать полностью >>>  
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Фонд гарантирования отменил продажу долгов  

Жеваго на 3,5 миллиарда 

04.06.2018 

Фонд гарантирования вкладов физлиц снял с продажи 
кредиты, которые находятся на балансе неплатежеспособного 
банка "Финансы и Кредит" и которые планировалось продать 31 
мая за 3,5 млрд грн.  

На торги выставлялись долги производителя грузовых автомобилей в Кременчуге 
Полтавской обл.. - компании "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго. Аукцион был запланирован 
на 31 мая с начальной стоимостью лота в 3,514 млрд грн. Но торги были отменены 
накануне: 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение № 1505 об отмене 
торгов. "В связи с получением ФГВФЛ письма секретаря СНБОУ от 30 мая о применении мер 
по отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, в обеспечении которых 
находятся акции "Мотор Сичи", ... ФГВФЛ решил прекратить продажу и снять с продажи на 
открытых торгах лоты № 3 и № 4", - говорится в решении, подписанном директором-
распорядителем Константином Ворушилиным. "АвтоКрАЗ" производит широкую гамму 
грузовых машин и запасных частей к ним. Компания входит в финансово-промышленную 
группу бизнесмена Константина Жеваго, которому принадлежал ликвидируемый банк 
"Финансы и Кредит". Как сообщалось, Печерский райсуд Киева арестовал недвижимое 
имущество связанных с Жеваго компаний: "АвтоКрАЗ", производителя шин компании 
"Росава", а также Токмакского кузнечно-штамповочного завода и Стахановского 
вагоностроительного завода. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Капитал Рината Ахметова вырос на четверть,  
- Bloomberg 

05.06.2018 

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в 
мировом рейтинге миллиардеров. Согласно исследованию, его 
капитал составляет 6,01 млрд долларов, сообщает Bloomberg. 

 

За последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 млрд долларов. Других украинцев в 
рейтинге нет. Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал 
оценили в 138 млрд долларов. В первую пятерку также вошли: Билл Гейтс (93,8 млрд 
долларов), Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов), Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов) и 
Бернард Арно (77,7 млрд долларов). Отметим, в Украине Ринату Ахметову принадлежат 
100% акций компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Компания «СКМ» владеет 
контрольными пакетами акций более 100 предприятий, работающих в горно-
металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, в банковском, 
страховом, медиабизнесе, в розничной торговле, в сфере недвижимости и других отраслях 
экономики. В ноябре 2010 года на пресс-конференции, посвященной десятилетию 
компании «СКМ» ее генеральный директор Олег Попов заявил о том, что в течение 
следующих 10 лет компания планирует вложить в развитие бизнеса группы СКМ $10 млрд 
и довести стоимость активов группы до $50–100 млрд.  

 

Читать полностью >>>  
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Офшор Коломойського домігся призупинення 
суду у справі Приватбанку 

07.06.2018 

Київський апеляційний адмінсуд Києва призупинив 
розгляд апеляційної скарги Нацбанку на рішення про визнання 
протиправним та скасування розпорядження НБУ про 
проведення перевірки Приватбанку в жовтні 2016 р. 

Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 7 червня. Таке рішення суд пояснив 
тим, що отримав клопотання адвоката Triantal Investments Ltd., який заявив про 
завершення його повноважень на представлення компанії в суді. Згідно з чинним 
законодавством, в такому випадку компанія отримує до півроку на підготовку до судового 
засідання, пояснив представник НБУ в суді Іван Пріцак. Як повідомлялося, кіпрська 
компанія Triantal Investments Ltd, яка раніше була одним з найбільших акціонерів 
Приватбанку, оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів. 
Зокрема, компанія в березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати 
неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким 
Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило 
можливим націоналізацію банку. Нацбанк подав апеляцію 2 квітня цього року. Раніше 
власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій 
Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського 
становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова – 0,2%. 
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Прокуратура подала иск против компании  
Игоря Баленко 

14.06.2018 

Прокуратура Киева подала иск в столичный Хозсуд в интересах 
Киевского горсовета против ООО "Господарник", которое арендует 
более 19 гектаров земли под нижним каскадом Совских прудов в 
Голосеевском районе Киева.  

Как говорится в ответе прокуратуры руководителю общественной организации 
"Екозагін" Михаилу Погребиському, иск был подан ещё 22 мая 2018 г., но известно об этом 
стало только сейчас. Прокуратура считает, что "Господарник" нарушил условия договора 
аренды земучастка, требует разорвать договор аренды и вернуть земучасток горсовету. 
Компания "Господарник" принадлежит депутату Киевсовета от БПП Игорю Баленко 
согласно его декларации о доходах. Баленко также является почетным консулом Перу в 
Украине, основал сеть магазинов "Фуршет", а также связан с бизнесом в оккупированном 
Крыму. "Господарник" арендовал 19 гектаров водоемов и зелени в Голосеевском районе 
Киева в 2008 году для строительства на части территории торгового центра и 
обустройства рекреационной зоны. В 2018 году в Голосеевской районной администрации 
прошло обсуждение проекта детального плана застройки этой территории высотными 
домами. Инвестором проекта застройки выступила компания "ГЕОС Девелопмент", 
связанная с депутатом Киевсовета от БПП Николаем Негричем. Проект застройки нижнего 
каскада Совских прудов высотками также оказался в списке проектов, которые Киевсовет 
включил в планы по совершенствованию градостроительной документации.  

 

Читать полностью >>>  
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НАБУ: Суркисам грозит от 7-ми до 12-ти 
лет лишения свободы 

14.06.2018 

На немецко-австрийской границе 14 апреля был задержан 
скрывавшийся от украинских властей экс-нардеп и фигурант дела 
«Энергомережи» Дмитрий Крючков. Об этом пишет golos.ua  

Крючков через свою компанию скупал долги перед облэнерго и при помощи этой 
схемы обворовал государственные предприятия на сотни миллионов гривен. По данным 
НАБУ, Дмитрий Крючков, в 28 лет ставший нардепом от БЮТ — протеже олигарха, вице-
президента УЕФА Григория Суркиса. Бюро подозревает, что именно братья Суркисы были 
настоящими идейными вдохновителями схемы «Энергомережи», главной жертвой 
которого стало «Запорожьеоблэнерго», которое Крючков при помощи схемы загнал в долги 
и из которого вывел более 346 млн гривен. После экстрадиции из Германии экс-главы 
«Энергомережи» и получения дополнительной информации детективами НАБУ, Суркисам 
грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за хищение средств в особо крупных размерах. 
Напомним, в 2017 году олигархи Суркисы уже вынуждены были явиться на допрос в НАБУ в 
связи с делом «Энергомережи», но на тот момент как свидетели. Теперь, с задержанием 
Крючкова и перспективой получения от него новых показаний, братья вскоре и сами 
смогут оказаться на скамье подсудимых. 
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 ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ОДНА ЮРИДИЧНА ОСОБА) 

 
DCH намерена обеспечивать стабильность стратегических  

ориентиров АСК "ИНГО Украина" 

05.06.2018 

Генеральная стратегическая линия DCH будет заключаться в 
обеспечении стабильности стратегических ориентиров и системной 
интеграции АСК "ИНГО Украина" в структуру группы. 

"Мы видим благоприятные перспективы развития потенциала СК "ИНГО Украина", - 
отметил владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, слова которого 
приводятся в годовом отчете компании за 2017 г., опубликованном на ее сайте. Глава 
правления "ИНГО Украина" Игорь Гордиенко, слова которого также приводятся в отчете, 
отметил, что основная задача менеджмента СК на ближайшие три года после вхождения 
компании в состав DCH, - реализация операционной стратегии, нацеленной на поддержание 
дальнейшего прибыльного роста. В 2017 г. компания увеличила сбор премий на 17,8% - до 
1,065 млрд грн, общая сумма ответственности перед клиентами составила 625 млрд грн. Из 
них: по автострахованию - 49,6 млрд грн, страхования имущества и ответственности - 291,7 
млрд грн, специальные риски - 225,8 млрд грн, личное страхование - 57,9 млрд грн. Уровень 
страховых выплат по автострахованию - 59,9%, в то время как среднерыночный уровень - 
46,4%, по страхованию имущества и ответственности - 50,7% (12,2%), личное страхование - 
61,1% (40%). СК "ИНГО Украина" работает на рынке 23 года. Имеет 28 лицензий на 
различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые 
услуги корпоративным и розничным клиентам, представлена 25 филиалами со штатом 
около 500 сотрудников. Рейтинговое агентство "IBI-Рейтинг" подтвердило компании 
долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaАА по итогам 2017 . 

 

Читать полностью >>>  
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Российский ВТБ отсудил у компании  
Фирташа $46 млн 

06.06.2018 

Арбитражный суд Москвы 5 мая удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian 
Chemical Products украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму $46,2 
млн ($39,4 млн основной долг и $6,8 млн проценты). 

Суд постановил, что взыскание средств должно быть в рублях по курсу ЦБ РФ на 
день оплаты. На прошлом заседании суд привлек ООО Титановые инвестиции, которое 
ранее выступало третьим лицом по делу, в качестве соответчика к иску, отмечает 
агентство. При этом на заседании суд отказал компаниям в удовлетворении встречного 
иска к банку о признании договора недействительным, а также в ряде ходатайств ООО 
Титановые инвестиции. Представитель ВТБ на заседании заявил, что банк предоставил 
Ukrainian Chemical Products $39,39 млн в 2015 г. сроком возврата в июне 2016 г. Кредит не 
было погашен, отметил он. В свою очередь в Ukrainian Chemical Products и ООО Титановые 
инвестиции заявили, что трудности в погашении долга возникли в связи с присоединением 
Крыма к России и внедрением международных санкций. Согласно данным Единого гос-
реестра, ООО Титановые инвестиции принадлежит кипрской компании Летан Инвестментс 
лимитед и гражданину России  Александру Емелину, который является давним знакомым 
Фирташа. На эту же фирму зарегистрирована австрийская компания Group DF International 
украинского бизнесмена.   После аннексии Россией Крыма завод Крымский Титан, который 
позже был переименован на Ukrainian Chemical Products и перерегистрирован с Армянска 
(Крым) до Киева, был передан в долгосрочную аренду Титановым инвестициям. Таким 
образом, де факто завод остался собственностью Олега Фирташа. 
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СКМ виграла справу в суді Кіпру - активи групи  
«розморожені» 

06.06.2018 

Окружний суд Нікосії виніс рішення на користь української 
фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), 
скасувавши попереднє розпорядження про обмеження на відчуження 
деяких активів холдингу.  

Таким чином, в даний час активи СКМ «розморожені». «Ми дуже раді сьогоднішнім 
рішенням Окружного суду Нікосії - про скасування судової заборони, а значить, про зняття 
всіх обмежень на розпорядження активами групи СКМ, на які були накладено заборону, - 
заявив директор з міжнародних відносин та зв'язків з інвесторами CКM Джок Мендоза-
Вілсон . - Більш того, в своєму рішенні суд зазначив, що в грудні 2017 року компанія Raga 
Establishment Ltd неправомірно домоглася судової заборони, для якої були відсутні реальні 
підстави. Це наочно демонструє поведінку Raga Establishment Ltd в суперечці і істинний 
характер її позовів проти групи СКМ на території Кіпру. Ми наполягаємо, що всі ці позови є 
безпідставними, так само як і судова заборона, яка сьогодні була скасована. СКМ 
продовжить активно захищатися від позовів Raga Establishment Ltd і відстоювати свої 
позиції на території Кіпру і в інших юрисдикціях». Нагадаємо, що в кінці 2017 року 
внаслідок правового спору групи СКМ з компанією Raga Establishment Ltd щодо статусу ПАТ 
«Укртелеком» Окружний суд Нікосії наклав тимчасовий арешт (на суму до $820 млн.) на 
низку компаній групи СКМ, розташованих на Кіпрі. Причиною судових розглядів стали 
юридичні умови договору купівлі-продажу «Укртелекому» групі СКМ в 2013 році. У 
документі, стверджують юристи вітчизняного холдингу, продавець в особі Raga 
Establishment Ltd заявив про виконання умов приватизаційного договору 2011 року, 
укладеного з Фондом державного майна України (ФДМУ). Нагадаємо, що мова йде про взяті 
Raga Establishment Ltd на себе зобов'язання інвестувати кошти в розвиток інфраструктури 
ПАТ «Укртелеком». У СКМ заявляють, що дане зобов'язання не було виконано. Більш того, 
після того, як групі стало про це відомо, вона спробувала розірвати угоду і зажадала 
повернути їй передоплату в розмірі $100 млн. Однак Raga Establishment Ltd подала позов 
проти CКM з вимогою виплатити їй за актив повну суму в розмірі $760 млн. У вересні 2016 
року СКМ подала зустрічний позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду 
(LCIA), вимагаючи анулювати угоду купівлі-продажу ПАТ «Укртелеком», в результаті чого 
акції найбільшого вітчизняного оператора фіксованого зв'язку були б повернуті Raga 
Establishment Ltd, а СКМ повернула би суму передоплати. Поки йшли арбітражні розгляди, в 
квітні 2017 року ФДМУ подав позов про розірвання приватизаційного договору і 
повернення акцій «Укртелекому» в державну власність, що свідчить про невиконання Raga 
Establishment Ltd зобов'язань по приватизаційній угоді. 
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Співвласники Novus відкрили новий термінал в одному  
з найбільших портів України 

11.06.2018 

У Миколаївському морському порту Ольвія відкрилася перша черга 
спеціалізованого терміналу з перевалки сільськогосподарської продукції. 
Про це повідомляється на сайті адміністрації морських портів (АМПУ). 

Вже завершена перша черга проекту - побудовані чотири силосу ємністю по 6,5 тис. 
тонн кожен, триває будівництво складу підлогового зберігання. Після реалізації проекту 
термінал зможе перевалювати до 4 млн т. вантажів на рік, а пропускна спроможність складе 
300 вантажних машин і 200 вагонів на добу. Морський порт Ольвія розташований в 25 км 
від Миколаєва на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. Кількість вантажних причалів - 7, 
довжина вантажного причального фронту - 1,53 км. Проект реалізується інвестиційною 
компанією BT Invest спільно з компанією Євровнєшторг. Будівництво зернового каналу в 
порту Ольвія Євровнєшторг почав в 2017 році. До кінця 2018 року планується запустити 
підхідний канал і причал довжиною 280 метрів з глибинами 12,5 метра. Нагадаємо, що 
раніше уряд України відмовився від варіанту приватизації або оренди портів, їх будуть 
передавати виключно в концесію. BT Invest створена в 2008 році колишніми акціонерами 
компанії Сандора Раймондссом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом. Розвиває 
мережу продуктових супермаркетів Novus, що включає 39 магазинів, холдинг Stolitsa Group, 
який реалізує проекти нерухомості в Києві та Київській області, і виступає інвест-
партнером будівництва столичного торгово-розважального центру Retroville. Крім того, BT 
Invest має у власності бізнес-центр в Литві і разом з українськими партнерами реалізує 
новий інфраструктурний проект - морський порт в Миколаєві. 
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Суд признал требования государственного Укрэксибанка  
к компании братьев Клюевых на 1,7 млрд грн 

14.06.2018 

Хозсуд Донецкой обл. признал кредиторские требования 
“Укрэксимбанка” к компании “Укрподшипник” братьев Клюевых на 1,73 млрд 
грн. Об этом свидетельствует решение суда от 30 мая. 

В январе 2018 года суд начал производство по делу о банкротстве “Укрподшипника” 
(владельцы - братья Клюевы) и ввел процедуру распоряжения имуществом должника. 
“Укрэксимбанк” сначала заявил кредиторские требования к предприятию на 2,04 млрд грн, 
однако суд утвердил их на сумму 1,73 млрд грн. Компания Клюевых выступала имуще-
ственным поручителем по ипотечным кредитам, задолженность по которым составляет 1,7 
млрд грн. Кроме того, суд утвердил требования “Проминвестбанка” к “Укрподшипнику” на 
107,9 млн грн и компании “Тиша Инвестментс ЛТД” (Британские Виргинские острова) - на 
424,6 млн грн. Как сообщалось, в феврале Хозсуд Донецкой обл.. открыл производство по 
делу о банкротстве ЗАО “Укрподшипник” братьев Андрея и Сергея Клюевых и ввел 
процедуру распоряжения имуществом должника сроком на 115 календарных дней. 13 
марта Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ЗАО 
“Укрподшипник” на решение судов нижестоящих инстанций, которыми предприятию было 
отказано в удовлетворении заявления об отсрочке до 1 сентября 2018 года выполнения 
решения Хозяйственного суда Донецкой области от 26 ноября 2015 года о взыскании с него 
в пользу “Укрэксимбанка” 41 млн евро задолженности. При этом ранее суды уже 
предоставляли отсрочку для ЗАО “Укрподшипник” на выплату долга для “Укрэксимбанка” 
до 1 сентября 2017 г.  По информации DW, за период действия санкций ЕС в Вене 
обанкротились фирмы, связанные с братьями Клюевыми, - Activ Solar и SLAV Handel. В 
результате крупнейшие кредиторы этих компаний - государственные “Ощадбанк” и 
“Укрэксимбанк” - остались ни с чем. Выданные ими кредиты почти 30 млрд грн, очевидно, 
не будут возвращены. В итоге для поддержания этих банков правительство Украины 
вынуждено было докапитализировать их из госбюджета на сумму около 20 млрд грн.  
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Институт номинального держателя сокращает 
 срок "входа" инвестора 

12.06.2018 

Внедрение в систему депозитарного учета института номинального 
держателя сокращает срок документарного оформления инвестиционных 
сделок иностранных инвесторов в Украине до 10 дней с трех месяцев. 

"Ранее для приобретения локальных активов нерезиденту нужно было лично 
приезжать с пакетом документов в украинское депозитарное учреждение, проходить 
сложные законодательные процедуры оформления документов, в том числе их перевод и 
легализацию в Украине. Весь процесс занимал более трех месяцев. Благодаря новому 
закону, процесс будет занимать до 10 дней", - сказал глава Национального депозитария 
Украины (НДУ) Миндаугас Бакас на совместной конференции ICU и Bloomberg "Opportunity 
Knocks – Ukraine Local Bond Market Conference" в Лондоне. По словам М.Бакаса, первые 
подобные счета можно будет открыть уже через четыре месяца. Как сообщалось, Верховная 
Рада в середине мая приняла во втором чтении законопроект №6141 "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия 
привлечению иностранных инвестиций". Документ предусматривает введение в Украине 
института независимого финансового посредника - номинального держателя или 
глобального кастодиана. Ранее НДУ прогнозировал, что принятие указанного закона 
позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.  
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 ФОНДОВІ БІРЖІ 
 БІРЖІ. БРОКЕРИ 

 
Компания "Украинская биржа" объявила тендер на новую  

торгово-клиринговую платформу 

11.06.2018 

Биржа разработала требования относительно нового программного 
обеспечения, поддерживающего биржевые операции, включая клиринг 
деривативов, и готова получать предложения от поставщиков. 

Важнейшими функциональными требованиями к новой платформе являются: 
торговля акциями, облигациями, фьючерсами и опционами по принципу "рынка заявок"; 
управление рисками на основе 100%-предварительного депонирования с помощью 
онлайн-расчета торговых лимитов на рынке ценных бумаг; управление рисками на рынке 
деривативов; поддержка адресных заявок для ведения двусторонних торгов; поддержка 
РЕПО сделок на рынке ценных бумаг. Также среди требований: API для прямого доступа к 
рынкам и связи с брокерскими торговыми системами; возможность обрабатывать не менее 
1 500 операций в секунду; масштабируемая архитектура; совместимость с внешними 
Центральными контрагентами/клиринговыми компаниями для ценных бумаг; 
центральный контрагент и функции клиринга производных инструментов. Также биржа 
сообщила, что уже получила первое предложение на поставку программного обеспечения 
торговой системы в рамках объявленного тендера. ... 
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 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ 

 
ICU и Bloomberg провели в Лондоне конференцию,  

посвященную украинскому долговому рынку 

11.06.2018 

В европейской штаб-квартире Bloomberg (г. Лондон, Великобритания) 
8 июня группа ICU провела международную конференцию, посвященную 
инвестиционным перспективам украинского долгового рынка. 

В конференции, организованной совместно ICU и Bloomberg, приняли участие 
руководство Министерства Финансов Украины, Национального банка Украины, 
Национального депозитария Украины, крупнейших предприятий государственного и 
частного сектора, а также представители множества международных компаний, 
глобальных банков и фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки. Открылось 
мероприятие выступлением Оксаны Маркаровой, назначенной и.о. Министра финансов 
Украины накануне конференции. «Голосование за антикоррупционный суд, который 
завершает формирование антикоррупционной инфраструктуры, является решением 
исторической важности для Украины, - отметила Оксана Маркарова. - Мы ожидаем ответа 
МВФ, но уверены, что реализованные антикоррупционные реформы соответствуют 
положениям программы помощи МВФ. Под моим руководством Министерством, Украина 
продолжит сотрудничество с МВФ и нашими международными партнерами. Наши 
основные приоритеты - макроэкономическая стабильность, сокращение фискальных 
рисков, осуществление программы реформ, обеспечение эффективности расходов бюджета 
и экономический рост». В свою очередь заместитель Главы Национального банка Украины 
Олег Чурий очертил макроэкономические прогнозы регулятора и его дальнейшие шаги, 
которые зависят от прогресса в проведении структурных реформ и сотрудничества с 
официальными кредиторами Украины. «Если реформы будут воплощены, сотрудничество с 
МВФ продолжится, а инфляция будет снижаться в соответствии с нашим текущим 
прогнозом, у нас будет возможность для валютной либерализации и сохранения учетной 
ставки на нынешнем уровне, - рассказал заместитель Главы НБУ. - Однако мы недавно 
рассматривали и альтернативный сценарий - без реформ и без финансовой поддержки 
официальных кредиторов. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, и это 
приведет к усилению рисков для роста инфляции, мы будем вынуждены повышать 
учетную ставку. В крайнем случае, мы можем рассмотреть возможность использования и 
других инструментов, например, валютных ограничений, если это потребуется для 
сохранения финансовой стабильности». Константин Стеценко, управляющий партнер ICU, 
рассказал иностранным инвесторам, что в Украине в настоящее время есть ряд крупных 
динамично развивающихся компаний, которым для продолжения стабильного роста 
необходимо финансирование в гривне. «Банковская система страны еще не готова их 
финансировать в необходимом объёме, поэтому актуальным инструментом для компаний 
остается привлечение инвестиций путем выпуска облигаций. Украинский рынок 
облигаций постепенно восстанавливается после кризиса 2014-2015 годов, предлагая 
сравнительно высокие доходности на фоне улучшения макроэкономической ситуации, 
валютного режима и упрощения доступа на рынок для иностранных инвесторов», - 
прокомментировал Константин Стеценко. ... 

 

Читать полностью >>>  
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Інформація про національну оцінку землі буде  
зведена на єдиний геопортал 

04.06.2018 

У Держгеокадастрі відбулося засідання Робочої групи з опрацюван-
ня питань, пов’язаних з проведенням загальнонаціональної нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

На засіданні обговорено стан виконання робіт з оцінки, проаналізовано вжиті кроки 
щодо проведення ґрунтових обстежень у рамках визначених заходів з проведення оцінки, а 
також питання організації та строків виконання наступних етапів. Крім того, члени робочої 
групи розглянули питання створення геопорталу, який міститиме інформацію щодо 
загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення, його зміст та набір функцій та сервісів, які можуть бути запропоновані 
користувачам. Зокрема, передбачається, що на геопорталі буде зведено усю інформацію, 
отриману в результаті проведення робіт, достатню для розрахунку НГО окремої земельної 
ділянки, а також узагальнені дані про оцінку в розрізі регіонів, природно-
сільськогосподарських районів та сільськогосподарських угідь. Також розглядається  
можливість реалізації окремої функції розрахунку НГО проектної земельної ділянки, що 
дозволить майбутнім власникам та користувачам спрогнозувати орієнтовні витрати на 
сплату земельного податку або орендної плати. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  
 

 
 

Державною комісією України по запасах корисних копалин 
завершено формування звіту 

06.06.2018 

Державною комісією по запасах корисних копалин завершено 
формування звіту "Аналіз та узагальнення результатів експертизи 
матеріалів підрахунку запасів корисних копалин за 2017 рік". 

У 2017 році робота Державної комісії України по запасах корисних копалин була 
зосереджена на виконанні геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин 
відповідно до поданих замовниками матеріалів. За кількістю виконаних експертиз з 
геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин та проведених засідань колегії ДКЗ 
(454), 2017 рік – період вкрай інтенсивної роботи з матеріалами користувачів надр. 
Найбільшу кількість об'єктів з метою виконання геолого-економічної оцінки подано по 
родовищах (ділянках надр) нерудної сировини для будівництва (220 родовищ, 59 % від 
загальної кількості), також значна питома вага матеріалів геолого-економічної оцінки по 
родовищах підземних вод (70 родовищ, 15 % від загальної кількості), вуглеводневої 
сировини (61 родовище (ділянка надр), 13 % від загальної кількості). Проведено державну 
експертизу 28 родовищ неметалічних (неметаловмісних) корисних копалин різних 
напрямів застосування, 10 родовищ рудних корисних копалин, 19 родовищ твердих 
горючих корисних копалин (вугілля, торф). … 

 

Читати повністю >>> 
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Держгеонадра виставить на аукціон  
понад 160 ділянок надр 

07.06.2018 

На засіданні науково-технічної ради Державної служби геології та надр 
України було рекомендовано відомству виставити найближчим часом на 
аукціон спецдозволи по рудних та нерудних корисних копалинах.  

"На сьогодні наші науковці рекомендують виставити на торги 8 перспективних 
майданчиків з рудними й нерудними корисними копалинами, затвердження запасів яких 
здійснювалось ще в радянські часи. На офіційному сайті Служби всі бажаючі зможуть 
ознайомитись з наявним ресурсом ще по 169 заявленим площам. Перелік родовищ буде 
висвітлено по 20 областях. Запаси надр сягають сотні тисяч тон на ділянках загальною 
площею майже 35 тисяч гектарів. Тобто, маючи таку інформацію, інвестор реально зможе 
оцінити всі ризики та свої можливості перед подачею заявки для участі в аукціоні», - 
повідомив керівник Служби Олег Кирилюк під час засідання НТР. До складу НТР входять 
працівники структурних підрозділів апарату Держгеонадр, підприємств, установ та 
організацій, які належать до сфери її управління, а також вчені Національної академії наук 
України, співробітники інших наукових і освітніх закладів, науково-технічних товариств та 
громадських організацій. Нагадаємо, Держгеонадра 9 серпня проведе І аукціон в 2018 році з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Держгеонадр 
 

Экономист IMF Group Ukraine рассказал как побороть  
коррупцию в тендерах на недра 

08.06.2018 

Новая система аукционов на недра с пакетами разрешительной 
документации «убивает» 90% коррупции. Об этом заявил экономист IMF 
Group Ukraine Михаил Кухар. 

«Новая система проведения аукционов по продаже лицензий на недра и полезные 
ископаемые, в которые входит весь пакет необходимой разрешительной документации, 
«убивает» 90% потенциальных коррупционных рисков, что годами существовали в 
Минприроды и Держгеонадрах», - заявил он. «Ранее, даже получив лицензию на добычу 
нефти или газа компанию-победителя ждала длинная цепочка согласований: Минприроды 
годами не давала выводы о влиянии на окружающую среду, без которого невозможно было 
начать разработку, областные советы могли по пол-года не голосовать за разрешение о 
начале работ. Все это порождало присущие этой отрасли коррупционные риски. То, что 
правительство «собрало в один пакет» всю разрешительную документацию, включая, в том 
числе, разрешение на разработку и землеотвод, и Держгеонадра взяло на себя согласование 
с местными властями, а на аукционы выставляется по-сути уже готовый инвестпроект – 
это не просто шаг вперед, а огромный прорыв», - считает экономист, отмечая, что в 
большинстве стран Запада практикуется именно такой подход. Укранские и иностранные 
инвесторы конечно же более охотно будут вкладывать деньги в добычу полезных 
ископаемых в стране, где нужно лишь предложить наиболее высокую цену за лицензию на 
прозрачном электронном аукционе, и вообще можно не общаться с чиновниками на тему 
других «дополнительных разрешений». Это уничтожает саму основу любых 
коррупционных рисков в области недропользования, - сказал экономист IMF Group Ukraine.  
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АТ "Київводоканал" збільшить тарифи на водо- 
постачання і водовідведення 

05.06.2018 

ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" планує у 2019 році 
підвищити розрахунковий тариф на послуги централізованого 
водопостачання та водовідведення на 49,6% - до 23,17 грн. 

"Перегляд зумовлений зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних 
матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань, 
ремонтів основних засобів. Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та 
водовідведення за підрахунками ПрАТ "АК "Київводоканал" зміниться в середньому на 
49,6% і становитиме 23 грн 17 коп.", - повідомила директор департаменту економіки та 
фінансів "Київводоканалу" Ірина Кирилюк під час громадських слухань 25 травня щодо 
зміни тарифів. За словами генерального директора ПрАТ "АК "Київводоканал" Дмитра 
Новицького, розрахунок тарифів буде винесено на розгляд Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 
лише після розгляду всіх зауважень. 

 

Читати повністю >>> 
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Остап Семерак: 99% сміттєзвалищ в Україні не відповідають 
сучасним екологічним вимогам 

05.06.2018 

В Україні до 2017 року взагалі була відсутня система управління 
відходами. Про це під час конференції сказав Міністр екології та природних 
ресурсів України Остап Семерак. 

«Непродумана політика управління відходами, яку ми успадкували від радянського 
союзу призвела до появи тисяч сміттєзвалищ, 99% з яких не відповідають сучасним 
екологічним вимогам. Весь цей час Україна жила без будь-якого розуміння, що робити з 
відходами. За винятками поодиноких населених пунктів, де місцева влада намагалася хоча 
б спробувати запровадити якісь технології чи запозичити досвід інших країн», - сказав 
Міністр екології та природних ресурсів України на конференції «Нова політика управління 
відходами – основа економіки замкненого циклу». Він зазначив, що загалом в Україні 
управління відходами було орієнтовано на захоронення і при цьому були відсутні 
економічні стимули для переробки вторинної сировини та механізми притягнення до 
відповідальності, наприклад, за шкоду, завдану довкіллю. «Торік Уряд ухвалив розроблену 
Мінприроди спільно з міжнародними експертами Стратегію управління відходами, яка 
стала першим документом незалежної України, що визначає вектор розвитку цієї сфери. 
Якщо говорити про побутові відходи, то, наприклад, зараз лише 3% із них переробляється 
та повторно використовується, але Стратегією визначена амбітна мета, щоб до 2030 року 
70% таких відходів в Україні перероблялося чи повторного використовувалося», - пояснив 
Остап Семерак. Він зазначив, що для досягнення поставлених цілей потрібні, у першу чергу, 
політична воля та соціальна відповідальність бізнесу для запровадження в Україні сучасних 
потужностей і систем для переробки всіх видів відходів, адже Стратегія охоплює також 
будівельні, промислові та інші види відходів. ... 

 

Читати повністю >>> 
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Україна вперше отримала екологічну стратегію, де чітко прописані  
конкретні показники, яких маємо досягнути до 2030 р. 

13.06.2018 

У Національній стратегії екологічної політики до 2030 р. закладені 
ключові показники ефективності для України. Про це заявив заступник 
Міністра екології та природних ресурсів України Микола Кузьо. 

Микола Кузьо під час Шостого засідання Панелі Східного партнерства з питань 
довкілля та зміни клімату, де йшлося про формування цілісного та довгострокового 
бачення політики держав-партнерів з охорони довкілля, наголосив, що в Україні зараз 
триває формування нової політики управління відходами та розробляється системний 
підхід до моніторингу якості води та повітря, а також заходи із впровадження 
низьковуглецевої стратегії. «Усі наші цілі закладені у Стратегії державної екологічної 
політики до 2030 року. Над документом працювали спеціалісти із усіх галузей, із 
міжнародних та українських організацій. Вперше нами були прописані конкретні 
показники, яких маємо досягнути до 2030 року. Вони реалістичні за поточних економічних 
та соціальних умов і є одними із наших пріоритетів», - сказав Микола Кузьо. Крім того, він 
нагадав, що Україна значно просунулася в імплементації європейського екологічного 
законодавства та виконанні своїх зобов’язань щодо запровадження екологічних вимог на 
кшталт діючих в країнах ЄС. Зокрема, було ухвалено Закони «Про оцінку впливу на 
довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку», які зобов’язують враховувати потреби 
довкілля ще на етапі розробки та ухвалення рішень. «Міжнародні партнери відзначають 
прогрес у впровадженні інструментів оцінки впливу на довкілля. Під час дискусій, зокрема, 
експерти ЮНЕП відзначили, що виконання ОВД коштує бізнесу близько 1% загальної 
інвестиції в проект та займає порівняно небагато часу, якщо проект добре підготовлений. 
Це дає змогу попередити значні негативні наслідки для довкілля і здоров'я людей. Тобто 
вигода набагато перевищує витрати. Відповідальний бізнес це розуміє і вчиться ефективно 
працювати в рамках нової процедури. Маємо багато успішних прикладів», - пояснив Микола 
Кузьо. Він також повідомив, що Єдиний реєстр ОВД містить уже десятки звітів бізнесу та 
висновків уповноважених органів. «Є проблеми у тих, хто погано підготувався і місяцями 
працює над оцінкою впливу свого проекту. Найчастіше це суб'єкти державного сектору 
економіки. Саме суб’єкт визначає, скільки часу потрібно для підготовки оцінки. Закон цього 
не регулює. Ми готові розглянути можливість і провести ще навчання для таких суб’єктів, 
щоб допомогти»,- сказав Микола Кузьо. Нагадаємо, що цього року Панель Східного 
партнерства з питань довкілля та зміни клімату вперше відбувається не у столиці ЄС, а в 
Києві. Вона присвячена прогресу країн Східного партнерства у впровадженні положень 
Люксембурзької декларації, та обговоренню загальних цілей із реформування національної 
екологічної політики. Серед учасників панелі — експерти та урядовці з Білорусі, Вірменії, 
Грузії, Молдови та України, а також країн ЄС - Австрії, Словенії, Болгарії та Польщі. У рамках 
заходу також відбулося обговорення підготовки Другої зустрічі щодо довкілля та зміни 
клімату, яка відбудеться на міністерському рівні у Люксембурзі у жовтні 2018 року. 
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НАБУ продолжает расследование относительно формулы 
"Роттердам+" и "Дюссельдорф+" 

03.06.2018 

Досудебное расследование в обоих уголовных производствах 
продолжается. Впрочем, о подозрении никому не сообщалось. Такой ответ 
далв в НАБУ на запрос "Еспресо". 

"Сведения об указанных фактах детективы Национального антикоррупционного 
бюро Украины внесли в Единый реестр досудебных расследований 24.03.2017 по 
результатам рассмотрения заявления народного депутата Украины. Детективы 
Национального бюро проверяют обоснованность данных, используемых при расчете 
оптово-розничной цены на электроэнергию. По результатам этой проверки будет принято 
решение о наличии или отсутствии оснований для привлечения лиц к уголовной 
ответственности", - отмечают в НАБУ. Газовая формула "Дюссельдорф+" расследуется в 
рамках другого уголовного производства. "Обстоятельства введения так называемой 
формулы "Дюссельдорф+" при установлении государственной регулируемой цены на 
природный газ для обеспечения общегражданских интересов в течение 2016-2017 годов 
детективы Национального бюро исследуют в рамках другого уголовного производства, 
начатого в августе 2017 года. Досудебное расследование в обоих уголовных производствах 
продолжается. О подозрении никому не сообщалось", - сообщает пресс-служба НАБУ. 
"Роттердам+" включает в себя цену угля для производства электроэнергии, основанную на 
котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) плюс доставку в 
украинский порт. В сфере природного газа действует формула "Дюссельдорф+" (цена хаба 
NCG + доставка в Украину). Эти формулы устанавливают рыночную стоимость 
энергоресурсов для украинских потребителей по принципу импортного паритета. Глава 
представительства Международного валютного фонда Йоста Люнгман неоднократно 
заявлял, что приведение цены на газ до рыночного уровня является главным условием 
продолжения кредитования Украины со стороны МВФ. 
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Роттердам+, RAB-тарифы и независимость: что ожидает 
отрасль от нового НКРЭКУ 

06.06.2018 

С марта 2018 г. украинские энергетики жили без регулятора: в 
НРКЭКУ из семи необходимых членов работали только двое - глава 
комиссии Дмитрий Вовк и его коллега Руслан Машляковский. 

К этому времени на конкурсном основании в новые члены комиссии удалось 
отобрать 10 кандидатов, из которых президент Петр Порошенко назначил пятерку: 
Александра Формагея ("Укргидроэнерго"), Елену Антонову (ДТЭК), Оксану Кривенко 
(сотрудник НКРЭКУ), Дмитрия Коваленко (НЭК "Укрэнерго") и Евгения Маглеванного 
(Госэнергоэффективности). И если предыдущий состав НКРЭКУ лицензиаты называли не 
иначе как "космонавтами" (как с положительной, так и с отрицательной коннотацией), то 
новых членов можно назвать "отраслевики". Сегодня НКРЭКУ выбрала главой Оксану 
Кривенко, и комиссия официально начала работу. Delo.UA вспомнило резонансные 
решения "президентской" НКРЭКУ и попросило экспертов определить ключевые точки для 
нового регулятора, которые покажут - получила украинская энергетика независимого 
арбитра или нет. Комиссия влияет на конечную цену энергоносителей и коммунальных 
услуг для всех потребителей в Украине (бытовых и бизнеса). Для примера возьмем 
электроэнергию: без согласования с правительством НКРЭКУ не меняет тарифы для 
населения, но регулярно пересматривает тарифы для небытовых потребителей - 
промышленности, бизнеса, административных и коммунальных зданий. Именно этот 
сегмент потребляет больше всего э/э. Например, только промышленность использует 
свыше 40% от всего объема. Решения НКРЭКУ затрагивают интересы всех промышленных 
групп Украины: СКМ Рината Ахметова, Eastone Виктора Пинчука, "Приват" Игоря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова, "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, УИГ 
Виталия Антонова, "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского, Group DF Дмитрия Фирташа и др. 
Причем, как и в случае с НДС, стоимость энергоносителей бизнес закладывает в цену своей 
продукции - металла, продовольствия, квартир, которую заплатит либо украинский 
покупатель, либо иностранный. Также комиссия устанавливает тарифы государственным 
атомным, гидро- и гидроаккумулирующим электростанциям. Все угольные станции тоже 
подотчетны НКРЭКУ: это десять ТЭС энергохолдинга "ДТЭК" Рината Ахметова, две ТЭС 
"Донбассэнерго" Игоря Гуменюка и три ТЭС государственного "Центрэнерго". Комиссия 
контролирует транспортировку энергоносителей. Например, тарифы и расходы всех 
облэнерго страны, интересы в которых есть у большинства украинских олигархов: у 
Константина Григоришина есть акции в 11 облэнерго, у Игоря Коломойского - в шести, 
ДТЭК Ахметова скупил акции трех, Игорь Суркис владеет долей в трех, а VS Energy, которую 
связывают с российским депутатом Александром Бабаковым, - девяти украинских 
облэнерго. Облгазы как естественная монополия тоже в ответственности НКРЭКУ. И хотя 
газовые сети принадлежат государству, управляют ими частные компании. Самая крупная - 
неформальная группа "Региональная газовая компания", которая управляет облгазами 
Дмитрия Фирташа. ...  
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Уряд схвалив План заходів з реалізації Енергетичної  
стратегії України до 2035 року 

06.06.2018 

Кабінет Міністрів схвалив План заходів з реалізації Енергетичної 
стратегії України до 2035 р. «Безпека, енергоефективність та 
конкурентоспроможність». Відповідне рішення прийнято на засіданні 
Уряду 6 червня 2018 року. 

За словами Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, документ доволі 
об’ємний та амбіційний. Він містить заходи, які будуть реалізовані в короткостроковій 
перспективі для підвищення енергоефективності й конкурентоспроможності української 
економіки та посилення нашої енергетичної безпеки.  «Головну увагу в Плані приділено 
реформам ринку електричної енергії, ринку газу та вугільної галузі. Також План містить 
завдання відповідальним органам виконавчої влади у третьому кварталі цього року внести 
на розгляд Уряду проект адресної монетизації пільг і субсидій», - повідомляє В.Кістіон. 
Нагадаємо, в основі нової енергетичної політики України досить амбітні цілі - зниження 
енергоємності економіки у два рази до 2030 року,  збільшення українського виробництва 
як традиційних, так і альтернативних джерел енергії. 

 

Читати повністю >>> 
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ДТЭК изучает возможность выпуска 
гривневых облигаций 

11.06.2018 

ДТЭК нацелен заместить часть обязательств в инвалюте гривневыми 
займами и изучает возможность выпуска облигаций в нацвалюте, сообщил 
директор по финансам и стратегии энергохолдинга Франк Зиберт. 

"ДТЭК рассматривает вопрос выпуска гривневых облигаций для замещения части 
долларового финансирования и улучшения соотношения валютных доходов и 
обязательств", - процитировала его слова организатор конференции - инвестгруппа ICU на 
своей странице в микроблоге Twitter. Помимо этого, по словам Ф.Зиберта ДТЭК 
интересуется выпуском "зеленых" облигаций для финансирования проектов 
возобновляемой энергетики. Как сообщалось, ДТЭК создан в 2005 году для управления 
энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината 
Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению 
предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по 
добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.  
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Минэнерго зарегистрировало государственного  
угольного гиганта 

04.06.2018 

Министерство энергетики и угольной промышленности 30 мая 
зарегистрировало государственное предприятие Национальная угольная 
компания, которая объединяет 33 государственные шахты. 

Размер уставного капитала - 5 млн грн, а директором указан Алексей Райчев. К этому 
Райчев работал и. о. генерального директора государственного предприятия Угольная 
компания Краснолиманская (Донецкая область). По данным СМИ, Райчев осуществляет 
контроль от имени бизнесмена Виталия Кропачева. Ранее в Минэнерго заявляли, что 
Национальная угольная компания начнет свою полноценную работу в течение 2-3 месяцев. 
Напомним, что в декабре прошлого года Кабинет Министров создал Национальную 
угольную компанию. Всего в нее войдут 19 государственных предприятий, которые в своем 
составе имеют 33 государственные шахты. Концепция реформирования и развития 
угольной промышленности Украины предусматривает увеличение добычи угля на 
угольных госпредприятиях в 2017 г. до 6,3 млн тонн, в 2018 г. - до 8,7 млн тонн, в 2019-м и 
после - более 10 млн тонн в сравнении с 5,8 млн тонн в 2016 г., 6,7 млн тонн в 2015 г., 7,8 
млн тонн - в 2014 г. При этом в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко 
подписал закон, которым вводится мораторий на банкротство государственных 
угледобывающих предприятий до 1 января 2019 г. Согласно законопроекту о 
государственном бюджете на 2018, Кабинет министров не планирует выделять деньги на 
государственную поддержку угледобывающих предприятий. Напомним, в марте прошлого 
года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК Энерго остановил 
почти все угольные шахты в подконтрольных пророссийским сепаратистам районах 
Донбасса через транспортную блокаду. 
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На ДП «Львіввугілля» планують збудувати збагачувальну  
міні-фабрику на шахті «Червоноградська» 

12.06.2018 

Для ДП «Львіввугілля» стратегічним завданням на цей рік є 
будівництво збагачувальної міні-фабрики на шахті «Червоноградській». Про 
це сказав т.в.о. гендиректора ДП «Львіввугілля» Олег Акімов. 

Серед стратегічних завдань на цей рік Олег Акімов також виділив: запуск чотирьох 
лав; отримання й освоєння кредитних коштів під держгарантії у сумі 340 млн грн на 
обладнання лав на шахтах «Відродження» та «Степова». Т.о.в гнерального директора Олег 
Акімов у доповіді акцентував увагу на тому, що навіть працюючи у складних гірничо-
геологічних умовах, без капітальних вкладень у розвиток виробництва з боку держави, 
гірники показують гарний виробничий результат. Проте, розриви у виробничому 
ланцюжку, пов’язані з виходом зі складу «Львіввугілля» збагачувальної фабрики, й нині 
негативно відображаються на фінансово-економічній діяльності. Сьогодні «Львіввугілля» – 
єдине державне вугільне підприємство, що підняло тарифні ставки і посадові оклади на 
коефіцієнт 1,4 й друге півріччя 2017 рік завершило з прибутком. Якщо у квітні 2017 року 
середня зарплата працівника складала 7104 грн, то у квітні 2018 це вже 12 808 грн. … 
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Польська фірма може інвестувати у будівництво  
шахти на Волині 

13.06.2018 

Інвестувати у будівництво шахти № 10 «Нововолинська» можуть 
представники польської Групи FASING. Про це повідомили в 
Міненерговугілля, передає служба новин порталу zik.ua 

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосив на потребі 
державного сектору вугільної галузі в модернізації та технічному переоснащенні шахт для 
забезпечення збільшення видобутку енергетичного вугілля. Заступник міністра Анатолій 
Корзун та керівники вугільних підприємств ознайомили польських фахівців із 
можливостями інвестування. «У нас є бажання працювати, а у вас є обладнання, яке ми 
можемо впровадити, щоб зарядити нові лави», – наголосили керівники шахт. Анатолій 
Корзун запропонував ознайомитися з проектом будівництва шахти, «Нововолинська» №10, 
яка має 90% готовності та потребує інвестицій та обладнання для початку роботи. Запаси 
вугілля шахти становлять близько 36 мільйонів тонн, що дозволить видобувати до 1 
мільйона тонн вугілля на рік. За підсумками зустрічі домовилися щодо обміну інформацією 
для подальшого опрацювання та планування співпраці.  
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Сірка для «СхідГЗК» від менеджера Журила  
подорожчала на 13% 

04.06.2018 

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за результатами 
тендеру замовило SIA «Zodiak Plus» (Латвія) сірки на $1,23 млн, або 38,95 
млн грн. без ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Цьогоріч на умовах DAP поставлять 10 тис т грудкової сірки ґатунку не нижче 9995 
(не менше 99,95% основної речовини) за ГОСТ 127.1-93 по $123, або 3 895 грн. за тонну. 
Переможець подав паспорт від виробника АТ «Отрадненьский ГПЗ» ПАТ «Роснефть» (Росія), 
однак у договорі вказано, що продукція також може бути з Казахстану. У лютому 2017 року 
«Zodiak Plus» продав таку ж сірку СхідГЗК на таких самих умовах поставки по $109, або 2 
900 грн./т. У доларах це на 13% дешевше від нинішніх торгів. А в березні 2016р. ціна від цієї 
ж фірми становила $125, або 3 338 грн./т, що майже відповідає теперішній договірній ціні. 
Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 43,74 млн грн. Компанія 
«Zodiak Plus» на чолі з Даце Шабле заснована в 2014 р. в Латвії українцем Євгенієм Бугою. 
Раніше він керував «Енерджі трейд груп» – найбільшим постачальником держпідприємств, 
якими керує Руслан Журило, нині відсторонений очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія», а до того – заступник екс-директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» Сергія Дробота. Також за даними «Наших грошей», в 2005 році Буга працював у 
ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Давида Жванії, бізнес-
партнера Миколи Мартиненка, який проходить з Журилом по одній кримінальній справі 
про розкрадання у СхідГЗК. 

 

Читати повністю >>> 
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ЄС надав «Радону» сучасне обладнання для реагування  
на радіаційні аварії вартістю 3,3 млн євро 

07.06.2018 
Європейський Союз допомагає Україні краще справлятися із 

проблемами радіологічних аварій та радіоактивних відходів. Про це 
повідомляє служба новин порталу ukraine.web2ua.com 

Через Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки, ЄС надав Державній 
корпорації «Радон» близько 100 одиниць спеціалізованого обладнання та інструментів 
вартістю більше €3,3 млн для реагування на потенційні надзвичайні радіологічні ситуації. 
Про це оголосили 6 червня на прес-конференції з нагоди закінчення 18-місячного проекту 
ЄС «Обладнання для аварійного реагування на спеціалізованих підприємствах Державної 
корпорації «Радон» і для реабілітації місць зберігання радіоактивних відходів». Проект 
виконувала литовська компанія LOKMIS у тісній взаємодії з Українською стороною. «Для 
України та ЄС дуже важливо, щоб на території України швидко виявляли радіаційні аварії 
та реагували на них, а місця розташування радіоактивних відходів добре контролювалися 
та підтримувалися по всій країні. Ми будемо продовжувати співпрацювати з Україною на 
базі чіткої стратегії з управління радіоактивними відходами, яка є необхідною і має бути 
розроблена», - зауважив Ханс ван Влієт, відповідальний за цю програму в Єврокомісії. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukraine.web2ua.com 
 

НАЕК «Енергоатом» уклав контракт на міжнародну  
технічну допомогу Швеції та Норвегії 

13.06.2018 

НАЕК «Енергоатом» у рамках міжнародної технічної допомоги Швеції 
та Норвегії уклав контракт з Шведським органом з радіаційної безпеки 
(SSM) та компанією Lloyd’s Register Consulting – Energy AB. 

Контракт передбачає надання «Енергоатому» розрахункових кодів та ліцензій на 
програмне забезпечення RiskSpectrum/RiskWatcher для Запорізької АЕС (5 нових одиниць) 
та оновлення вже існуючих у Компанії (використовуються на ЮУАЕС та ХАЕС) ліцензій та 
кодів, а також надання технічної підтримки за цими кодами протягом 3 років. «Зазначене 
програмне забезпечення є сучасним інструментом для виконання розрахунків з 
імовірнісного аналізу безпеки і здійснення моніторингу ризику та використовується на 
багатьох АЕС Європи та США. Згідно з умовами контракту заплановано провести ввідний 
курс щодо його використання для українських фахівців», – пояснюють у компанії. 
Фінансування за контрактом відбувалось за рахунок безоплатної допомоги урядів Норвегії 
та Швеції. Як зазначається, з жовтня 2017 року Енергоатом спільно з Аргонською 
національною лабораторією (США) та за підтримки уряду США реалізує проект «Програма 
оптимізації технічного обслуговування та ремонту на основі ризик-інформованого 
управління конфігурацією АЕС». «У рамках цієї програми буде використано програмне 
забезпечення RiskSpectrum/RiskWatcher, яке ми отримали від Швеції та Норвегії. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mind.ua 
 

Україна підтвердила гарантії нерозповсю- 
дження ядерної зброї 

14.06.2018 

13 червня 2018 року завершився дводенний візит в Україну делегації 
МАГАТЕ, яку очолює директор Відділу операцій «С» Департаменту гарантій 
МАГАТЕ пан Гарольдо Баррозо Джуніор.  

У перший день на нараді у Держатомрегулювання за участі представників відомств, 
підприємств та наукових установ обговорювалися практичні питання імплементації Угоди 
про гарантії в Україні. Голова делегації МАГАТЕ повідомив про підтвердження Україною 
розширеного висновку за результатами застосування гарантій нерозповсюдження ядерної 
зброї у 2017 році, що свідчить про дотримання належного рівня державної системи обліку 
та контролю ядерних матеріалів та рівень її співпраці з Агентством. Також делегація 
МАГАТЕ за участю Голови Держатомрегулювання Григорія Плачкова відвідала ядерні 
об’єкти, що будуються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, зокрема сховище 
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент, 
централізоване сховища відпрацьованого ядерного палива. Експерти МАГАТЕ відзначили 
помітну активізацію робіт та досягнутий прогрес на об’єктах порівняно з минулим візитом 
2 роки тому. Відзначимо, делегація України взяла участь у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 
4-8 червня 2018 року у Відні. Важливим результатом червневого засідання РК МАГАТЕ 
стало успішне представлення проекту Щорічної доповіді МАГАТЕ за 2017 рік, якою 
підтверджується надання Україні «розширеного висновку». Таким чином, завдяки успішній 
роботі Уряду України, МАГАТЕ констатує, що у 2017 році увесь ядерний матеріал на всій 
території України використовувався у мирній діяльності, а гарантії МАГАТЕ застосовуються 
до всіх ядерних матеріалів, розташованих на всій території України, включаючи АР Крим … 

 

Читати повністю >>> 
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Директору Львівтеплоенерго повідомили про  
підозру у службовій недбалості 

07.06.2018 

Депутату Львівської обласної ради, директору Львівського міського 
комунального підприємства Львівтеплоенерго Степану Пакіжу оголосили 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

Пакіж був зобов'язаний керувати підприємством і нести повну відповідальність за 
стан його діяльності. Досудове розслідування встановило, що всупереч вимогам 
регуляторних актів у сфері енергетики, не маючи законного права підписувати договори на 
поставку очолюваному підприємству 12 млн 510 тис. м³ природного газу, службовець все ж 
уклав договір. Крім цього, він перерахував фірмі-постачальнику 3 млн 281 тис. грн в той 
час, коли газ не був доставлений на підприємство. Зараз вирішується питання про обрання 
підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Керівнику 
підприємства загрожує до 5 років позбавлення волі, а також три роки позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Директор Львівтеплоенерго 
Степан Пакіж зараз перебуває у відпустці, однак його заступники запевняють, що усі дії 
підприємства були виключно в рамках чинного законодавства. "У 2014 р. Львівтеплоенерго, 
маючи підтвердження про виділені ліміти газу від газопостачальника, перерахувало йому 
оплату. Оскільки газ Львівтеплоенерго не доставили, підприємство звернулося в суд для 
повернення коштів. З цього приводу підприємство отримало висновок державної судово-
економічної експертизи, яка підтвердила правомірність дій підприємства. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nv.ua 
 

КП "Киевтеплоэнерго" получило лицензии  
на управление киевскими ТЭЦ 

14.06.2018 

КП "Киевтеплоэнерго" получило лицензии на производство электро-
энергии и тепла на городских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Лицензия действительна с 1 
августа 2018 года, когда у города закончится договор с "Киевэнерго".  

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала соответствующую лицензию 
коммунальному предприятию 14 июня 2018 года. Что касается завода "Энергия", который 
также производит тепло для города, городской совет должен принять решение об 
использовании земельного участка, на котором он расположен. После чего, пакет 
документов подадут в НКРЭКУ. Напомним, "Киевтеплоэнерго" уже перебрало управление 
над теплосетями Киева и 1 августа 2018 года должно заняться управлением ТЭЦ и заводом 
"Энергия", поскольку договор Киевской городской государственной администрации(КГГА) 
с "Киевэнерго" заключен только до этой даты. Если КП не получит лицензии, городу 
придется либо в очередной раз продлевать договор с компанией Рината Ахметова, либо 
останавливать ТЭЦ.  Больше о ситуации с горячей водой в Киеве читайте: Шесть вопросов-
ответов о новых правилах оплаты горячей воды в Киеве. Как сообщалось ранее, Киевсовет 
хочет отказаться от почти 5 млрд грн долгов "Киевэнерго" перед "НАК "Нафтогаз 
Украины". В "Нафтогазе" обращают внимание на то, что вместе с передачей 
теплогенерирующего оборудования от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" должны 
передаваться и долги за газ, образовавшиеся при работе этого оборудования ранее.  

 

Читать полностью >>>  
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Испанская ACCIONA Energia Global вложит в совместное с UDP 

строительство СЭС под Киевом EUR54,7 млн 

08.06.2018 

Компания UDP из инвестгруппы UFuture договорилась с испанской 
ACCIONA Energia Global о совместном проекте расширения мощности 
Дымерской солнечной электростанции (СЭС, Киевская обл.) до 57,6 МВт с 6 МВт. 

"Первым проектом испанского энергетического гиганта на украинском рынке 
станет развитие 2-3-4 очередей Дымерской СЭС в Киевской области общей пиковой 
мощностью 57,6 МВт. Первая очередь этой СЭС была введена в эксплуатацию компанией 
UDP Renewables летом 2017 года. Общий объем прямых иностранных инвестиций только в 
этот проект составляет EUR54,7 млн", - говорится в сообщении пресс-службы UDP. Как 
уточнил основатель UFuture Василий Хмельницкий, запуск Дымерской СЭС на полную 
мощность запланирован на І квартал 2019 года. По словам CEO ACCIONA Energia Рафаэля 
Матео, испанская компания начинает свою деятельность в области возобновляемой 
энергетики в Украине при поддержке Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР). В UDP отмечают, что договорились с ACCIONA Energia Global о совместной работе 
над широким портфелем инвестиционных проектов как в солнечной, так и в ветровой 
энергетике на украинском рынке. Первая очередь солнечной электростанции в пгт Великая 
Дымерка мощностью 6 МВт зарегистрирована на ООО "Дымерская СЭС-1". Компания 
принадлежит мажоритарному акционеру девелоперской компании UDP В.Хмельницкому. 

 

Читать полностью >>>  
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Норвегия намерена построить на Черкащине  
две солнечные электростанции 

12.06.2018 

Норвежская энергокомпания Scatec Solar намерена в 2018 г. начать 
строительство дух солнечных электростанций в Черкасской области общей 
мощностью 83 МВт, сообщает пресс-служба компании. 

Компания планирует строительство двух станций мощностью 33 МВт и 50 МВт на 
арендованной у местных властей земле. Общий объем капиталовложений по проектам 
оценивается в €85 млн. Напомним, 7 марта 2017 года, заместитель Министра энергетики и 
угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко 
провела рабочую встречу с вице-президентом норвежской компании «Scatec Solar» Терье 
Осмундсеном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Украине 
Уле Терье Хорпестадом. Во время встречи стороны обсудили общие правила на украинском 
рынке для иностранных независимых производителей электроэнергии и перспективы 
возобновляемых источников энергии после 2030 г. Но самым интересным в рамках встречи 
стало предложение норвежской стороны по строительству в Украине двух солнечных 
электростанций с мощностью 60 МВт. Представители Минэнергоугля подтвердили свою 
заинтересованность в данном проекте и обратили внимание на возможность строитель-
ства таких энергетических объектов в разных регионах Украины. Также Наталья Бойко 
отметила, что в данный момент Украина пристально рассматривает все адресные проекты, 
которые поспособствуют выполнению обязательства по увеличению доли электроэнергии 
из возобновляемых источников до 11% в балансе электрической энергии до 2020 г. 

 

Читать полностью >>>  
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Прозорість бізнесу: українському депутату  
загрожує штраф у Німеччині 

14.06.2018 

Народному депутату України Максиму Єфімову загрожує штраф через 
порушення німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей. Про це 
повідомляє портал dw.com 

Політик не повідомив контролюючим органам, що є бенефіціаром німецьких 
компаній. У німецькому реєстрі прозорості (Transparenzregister), створеному торік 
відповідно до змін до закону про боротьбу з відмиванням грошей, відсутні відомості про 
бенефіціарного власника трьох німецьких компаній, які належать депутату Верховної Ради 
Максиму Єфімову (фракція БПП). Це засвідчив витяг з реєстру, наданий на запит DW. 
Йдеться про компанії, що належать Єфімову через фірми у Швейцарії і на Кіпрі - Windpark 
Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH і W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Ці компанії є 
операторами вітрових електростанцій у різних регіонах Німеччини. Бенефіціари компаній, 
які володіють бізнесом у Німеччині через компанії у третіх країнах (зокрема офшорні), мали 
до першого жовтня минулого року повідомити свої дані для внесення у Реєстр прозорості. 
Реєстр створено для того, аби німецькі правоохоронні і податкові органи мали можливість 
легко перевірити структуру власності бізнесу, аби запобігти можливому ухиленню від 
сплати податків або відмиванню грошей. Особливу увагу при перевірці легального 
походження інвестицій з огляду на ризики відмивання грошей органи контролю 
приділяють бізнесу, контрольованому іноземними політиками і чиновниками - так 
званими "ПЕПами" (Англ.: politically exposed person). ... 
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ЕБРР выделит Украине 250 млн евро  
на "зеленую" енергетику 

14.06.2018 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовит новую 
программу для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине. 
Об этом говорится в описании программы на сайте банка.  

Согласно описанию, новая программа USELF-III предусматривает выделение кредита 
в размере €250 млн. "Целью программы является помощь Украине для достижения 11% 
валового конечного потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии 
к 2020 г., как это предусмотрено Национальным планом действий по возобновляемой 
энергии, утвержденного в октябре 2014 г.", - отметили в финучреждении. Новая программа 
будет запушена для замены действующей программы USELF, срок действия которой 
заканчивается 30 июня т.г. Отмечается, что за время действия оригинальной программы 
банк профинансировал украинские проекты альтернативной энергетики на общую сумму 
свыше 100 млн евро. По данным  Госэнергоэффективности, за последние три года в 
Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников 
энергии. Отметим, 1 октября 2014 г. Кабинет министров утвердил Национальный план 
действий по возобновляемой энергетике до 2020 г., который предусматривает увеличение 
доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% 
до 11%. Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине 
являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), 
утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из 
возобновляемых источников.  
 

Читать полностью >>>  
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Понад 1,1 млрд євро «зелених» інвестицій за 3 роки, –  
позитивний сигнал інвесторам 

15.06.2018 

Понад 1,1 млрд євро «зелених» інвестицій за 3 роки, сприятлива 
правова база та нові ініціативи – позитивний сигнал інвесторам щодо 
інвестування в українську «чисту» енергетику.  

На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, виступаючи на 
Міжнародній конференції «Financing Energy in Ukraine. Green Future is coming», що відбулася 
за ініціативи юридичної компанії «Redcliffe Partners» та за участю нещодавно новообраного 
члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, Голови правління Української вітроенергетичної 
асоціації Андрія Конеченкова, Голови Міжнародної турецько-української бізнес-асоціації 
Бурака Пехлівана та інших експертів. Перш за все, учасники конференції відзначили 
ключові фактори для розвитку «зеленої» енергетики, над запровадженням яких також 
працювало Держенергоефективності: прив’язано до курсу євро «зелений» тариф на 
виробництво «чистої» електроенергії, що є одним із найвищих у Європі; впроваджено 
надбавку до «зеленого» тарифу за використання українського обладнання; передбачено 
укладання довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії, виробленої за 
«зеленим» тарифом, на весь термін дії тарифу; створено прозору схему розрахунку, 
встановлення та перегляду тарифів на тепло «не з газу». «Удосконаливши правове поле 
впродовж останніх кількох років, ми започаткували позитивну тенденцію розвитку 
відновлюваної енергетики. Щороку зростають обсяги нововведених потужностей, 
інвестори з різних країн світу все частіше цікавляться українським ринком», - повідомив 
Сергій Савчук. Серед нещодавніх успішних угод – контракт між «ДТЕК» та китайською 
компанією «CMEC» на будівництво найбільшої в країні сонячної електростанції на суму 230 
млн євро. Крім цього, світовий лідер у «чистій» енергетиці «Acciona Energia Global» має 
намір інвестувати майже €55 млн у збільшення СЕС на Київщині. Щоб підтримати розробку 
та впровадження нових проектів, окрім законодавчих стимулів, Держенергоефективності 
працює над створенням різних фінансових інструментів. «Так, спільно із МЗС Фінляндії, 
НЕФКО ми вже заснували Фінсько-український трастовий фонд для фінансування розробки 
«зелених» проектів в Україні. Обсяг фонду – 6 млн євро. Вже найближчим часом Фонд 
розпочне приймати заявки та стане дієвою платформою для підготовки проектів», - 
розповів С.Савчук. Ще одним інструментом для прискорення пошуку проектів та інвесторів 
стала Інтерактивна карта «UAMAP», на якій опубліковано потенційних «зелених» проектів 
на суму понад 3,4 млрд євро. При цьому Держенергоефективності продовжує спільно із 
партнерами, експертами та міжнародними організаціями опрацьовувати питання 
впровадження «зелених» облігацій, а також створення фонду «зелених інвестицій» за 
зразком «Green Investment Group» у Великобританії. 
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Украина с начала года экспортировала электро- 
энергию на $137 миллионов 

06.06.2018 
Украина в январе-мае 2018 года экспортировала электроэнергию на 

сумму $137,168 млн, в том числе в мае – на $27,837 млн. Об этом говорится в 
данных Государственной фискальной службы. 

В Венгрию поставлена электроэнергия на $85,312 млн, Польшу – на $32,575 млн, 
Молдову – на $15,629 млн, другие страны – на $3,652 млн. В денежном выражении экспорт 
украинской электроэнергии в январе-мае 2018 года возрос на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. ($109,749 млн). Кроме того, Украина за указанный период 
импортировала электроэнергию на $0,658 млн (из России - на $0,629 млн, Беларуси – на 
$0,028 млн, Молдовы – на $0,001 млн). Как сообщалось, Украина в 2018 году планирует 
увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (на 0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 
годом – до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному балансу на 2018 год, в частности, 
поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) запланированы в объеме 
3,6 млрд кВт-ч, в Польшу – 1,2 млрд кВт-ч, Молдову – 1,055 млрд кВт-ч. 
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НЭК "Укрэнерго" за 4 мес. снизило передачу 
электроэнергии на 3,5% 

07.06.2018  

НЭК "Укрэнерго" за 4 мес. т.г. сократило передачу электроэнергии по 
магистральным сетям на 3,5%, или 1 млрд 398,667 млн кВт-ч, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - до 38 млрд 146,001 млн кВт-ч. 

Согласно сообщению на сайте компании, стоимость услуг по передаче 
электроэнергии за четыре месяца сократилась на 34,1% (823,279 млн грн) - до 1 млрд 
594,481 млн грн. "Укрэнерго" в январе-апреле-2018 увеличило капитальные инвестиции на 
40,3% (366,914 млн грн) - до 1 млрд 277,757 млн грн. Общие расходы НЭК увеличились на 
15% (126,554 млн грн) - до 972,014 млн грн, в том числе расходы на ремонт - на 11,6% (4,58 
млн грн), до 44,07 млн грн. Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2017 году увеличило передачу 
электроэнергии по магистральным сетям на 2,4% (2 млрд 615,573 млн кВт-ч) по сравнению 
с 2016 годом - до 113 млрд 837,257 млн кВт-ч. НЭК в 2017 году снизила чистую прибыль на 
42% (1 млрд 264,065 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 748,031 млн грн. 
Чистый доход предприятия за прошлый год увеличился на 15,2% (1 млрд 90,233 млн грн) - 
до 8 млрд 263,856 млн грн, валовая прибыль - на 17% (849,257 млн грн), до 5 млрд 837,829 
млн грн. "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных 
линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной 
энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в 
подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет 
преобразовано в частное акционерное общество. 
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Третий международный форум по энергетической  
безопасности в Европе 

01.06.2018 

В Монте-Карло прошел III Международный форум по энергетической 
безопасности в Европе – Energy Security for the Future, организованный 
Burisma Group при партнерстве Фонда Князя Монако Альбера II.  

Партнерами Форума также выступили Фонд Александра Квасьневского Amicus 
Europae и Atlantic Council. Третий по счету форум из европейского мероприятия перерос в 
глобальное событие в сфере энергетической и экологической безопасности. В этом году в 
Форуме приняли участие около 250 человек, представляя более 20 стран. Мероприятие 
неформально уже назвали «Форумом президентов», собравшим политических лидеров 
европейских стран, среди которых: Его Светлость Князь Монако Альбер II; президент 
Латвии Раймондс Вейонис, президент Республики Польша(1995-2005) Александр 
Квасьневский; президент Европейской комиссии и премьер-министр Италии Романо 
Проди; президент Европейского Совета и премьер-министр Чехии Мирек Тополанек и Его 
Превосходительство Бернар Фотье, вице-президент Фонда принца Монако Альбера II. В 
дискуссиях Форума приняли участие член британского парламента и лидер делегации в 
ОБСЕ Марк Притчард; американский политик и старший сенатор от штата Луизиана Мэри 
Лоретта Лэндрю; латвийский политик и дипломат, комиссар Евросоюза по энергетике и 
развитию Андрис Пиебалгс; Чрезвычайный и Полномочный Посол и директор 
Евразийского центра имени Дину Патричиу Атлантического совета Джон Эдвард Хербс. 
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Непрацююча процедура овд зупиняє  
видобуток українського газу 

04.06.2018 

Асоціація газовидобувних компаній висловлює  занепокоєння та 
звертає увагу на той факт, що реалізація стратегічних планів по нарощенню 
вітчизняного газовидобутку знаходиться під загрозою зриву. 

А уся галузь - за крок до колапсу, через неможливість проведення процедури ОВД 
згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»! На сьогодні газовидобувні 
компанії подали понад 120 заявок на проведення процедури ОВД, з яких лише 9 – на 
продовження дії спецдозволів на видобуток - були задоволені. Основна проблема – 
категорична відмова обласних держадміністрацій проводити оцінку впливу на довкілля без 
офіційного затвердження розміру плати за проведення громадських слухань зі сторони 
Міністерства екології та природних ресурсів України. Газовидобувна галузь вже відчуває 
негативні наслідки такої халатності. Так, 30 травня державна компанія 
«Укргазвидобування» вимушено зупинила видобуток на одному з газових родовищ через 
затримку з переоформленням ліцензії. Загалом, підприємство не отримало рішення щодо 
продовження термінів дії 39 спецдозволів через відсутність погодження Мінприроди та 
затримку з публікацією змін до Постанови №615. Газовидобувники закликають Прем’єр-
міністра України Володимира Гройсмана особисто втрутитися у ситуацію, що склалася в 
галузі та посприяти якнайшвидшій публікації змін до Постанови №615 задля розвитку 
індустрії та досягнення енергетичної незалежності нашої країни. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Відсутність аукціонів – бар’єр 
на шляху розвитку газовидобутку >>> 

За матеріалами Асоціації газовидобувних компаній України 
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Кабмин запретил выдачу разрешений на добычу  
нефти и газа в обход аукционов 

08.06.2018 

КМУ запретил апробацию геоинформации для нефтегазовых площа-
дей, на которых до этого не было лицензий, - метод, широко использовался 
для получения спецразрешений на добычу в обход открытых аукционов.  

Соответствующее постановление Кабмина №333 от 25 апреля 2018 г. обнародовано 
на официальном правительственном портале. Документом внесены изменения в 
постановления Кабмина №594 и № 615 от 30 мая 2011 г. Тамке введена гармонизованная с 
европейской система уплаты ресурсных сборов за пользование углеводородными недрами. 
Их будет всего два вида: плата в результате получения лицензии и рентная плата с 
добытого сырья. Сбор за прирост запасов и плату за продление действия нефтегазовой 
лицензии отменены. Как пояснили в пресс-службе Госгеонедр, для недропользователей 
документом также установлен переходный период при проведении процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду. “Теперь процедура предоставления специальных 
разрешений на пользование недрами, в том числе нефтегазоносными, будет проходить 
гораздо быстрее”, - прокомментировал решение правительства и.о. главы Госгеонедр Олег 
Кирилюк. Кроме того, отныне все спецразрешения, которые не были продлены из-за 
отсутствия заключения ОВОС имеют право на возобновление до 1 января 2019 г. “То есть 
процедура ОВОС, так называемой оценки воздействия на окружающую среду, 
откладывается. Также отменяется процедура апробации запасов полезных ископаемых - 
выдача специальных разрешений будет проводиться после победы на торгах по продаже 
разрешительных документов”, - отметил Кирилюк. “Что касается срока согласования с 
органами местного самоуправления, то он значительно сократился: с 90 до 45 дней. А 
отмена согласований органа местного самоуправления на шельфе Черного моря даст 
возможность быстрее провести аукцион по углеводородам. Мы уже готовы предложить 22 
лицензионные нефтегазоносные площади”, - добавил он. По словам Кирилюка, одним из 
шагов для достижения прозрачности в предоставлении разрешений на пользование 
недрами является проведение аукционов с готовыми пакетами разрешительной докумен-
тации, что значительно упростит работу украинским и иностранным инвесторам. Как 
отмечают в Госгеонедр, ранее большинство нареканий со стороны участников рынка 
касалось именно согласований с местными властями и согласований ОВОС в Минприроды… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании  

уплатили в госбюджет 53,5 млрд грн налогов 

12.06.2018 

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-мае 
2018 года уплатили в государственный бюджет 53,5 млрд грн налогов. Об 
этом сообщает портал fixygen.ua 

По данным пресс-службы НАК, поступления от группы составили 18,4% общих 
доходов госбюджета за пять месяцев. Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие 
в нее компании в 2017 г. уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и 
дивидендов. "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие 
предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного 
газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным 
транспортом по территории страны. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 
 

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ 
 РИНОК. КОМПАНІЇ 

Компании «Ист Юроуп Петролуем» снова 
грозит банкротство 

04.06.2018 

Хозяйственный суд Киева 22 мая принял совместный иск трех 
компаний с просьбой начать банкротство добывающей компании «Ист 
Юроуп Петролеум», ранее имевшей название «Голден Деррик».  

Как говорится в определении суда, обнародованном в Едином госреестре судебных 
решений, иск подан от ООО «Ресурс-Полтава», «Торгпром групп» (обе – Полтавская обл.) и 
ЧАО «Научно-исследовательское и конструкторское бюро бурового инструмента» (Киев). 
Слушания по делу запланированы на 11 июня. Это уже вторая попытка вышеупомянутых 
компаний начать процедуру банкротства «Голден Деррика». Первая была предпринята в 
августе 2017 г., но тогда суд оставил их заявление без рассмотрения. Общий размер 
кредиторских требований этих компаний на тот момент составлял порядка 3 млн грн. Как 
сообщал enkorr, «Ист Юроуп Петролемум» владеет 19 действующими лицениями на добычу 
нефти и газа в  Полтавской и Днепропетровской областях общей площадью 1966,18 кв. км. 
После смены власти в 2014 г. их действие было остановлено. 16 из 19 лицензий «Голден 
Деррика» были выданы (фактически  возвращены) «Ист Юроуп Петролемум» в один день – 
22 августа 2017 г. сроком на 20 лет.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

Глава Укрнефтебурения: мы готовимся  
к поставкам газа населению 

05.06.2018 

Украинский рынок газа за прошедшие два года кардинально 
изменился. Свободная поставка топлива промышленности по рыночным 
ценам позволила увеличить его добычу.  

А в конечном счете и увеличить его долю в потреблении промышленностью. 
Компания «Укрнефтебурение» – это один из крупнейших частных добытчиков нефти и газа 
в стране. Компания по итогам прошлого года нарастила прибыль в два раза, до 1,95 млрд 
грн. В первом квартале 2018 г. увеличила добычу газа 16%, а нефти – на 36% в сравнении с 
аналогичным периодом 2017-го. Так, добыча газа за первые три месяца этого года выросла 
до 111 млн. куб. м. Добыча нефти/конденсата выросла до 14 тыс. т. По недавно 
запущенному компанией Сахалинскому месторождению добыча газа увеличена на 17% 
(+23,4 млн. куб. м) до 159 млн. куб. м, конденсата – на 33% (+4 тыс. т) до 16 тыс. т. О 
нынешних условиях добычи топлива и о том на какие сегменты рынка в будущем стоит 
делать ставку рассказал генеральный директор Укрнефтебурения Михаил Бакуненко … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 

 

ДТЭК Нефтегаз завершил бурение новой  
глубокой скважины 

06.06.2018 

ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №25 на Семиренковском 
месторождении. Скважина относится к наклонно-направленному типу с 
глубиной по стволу 5 652 м и отходом от вертикали 700 м.  

При проектировке и бурении соблюдались стандарты American Petroleum Institute 
(API), International Association of Drilling Contractors (IADC). Бурение проводилось 
безамбарным методом с применением технологии обезвоживания и утилизации шлама с 
помощью специального осушителя, что соответствует международным экологическим 
стандартам. Как сообщает пресс-служба компании, скважина №25 стала первой на 
территории Украины, бурение которой осуществила компания "Белоруснефть". Сервисные 
услуги были предоставлены рядом международных и украинских подрядчиков, среди 
которых - компании Schlumberger, Smith Bits, "Геосинтез инжениринг" и другие. Скважина 
введена в эксплуатацию с выcоким дебитом газа, соответствующим природному 
потенциалу пласта, что подтверждает правильность выбранных инженерных решений, 
технологий строительства скважины и качественное вскрытие продуктивного горизонта.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Стокгольмский арбитраж примет частичное решение  
по делу о расторжении СД 

07.06.2018 

Стокгольмский арбитраж примет частичное решение по делу о 
расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до средины 
июля – Misen. Об этом пишет interfax.com.ua 

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в течение шести недель 
примет частичное решение (partial award) по делу о расторжении договора о совместной 
деятельности (СД) между ПАО "Укргазвыдобування" и ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises 
AB (Швеция, акционер "Карпатыгаза"), сообщила пресс-служба Misen. Ранее планировалось, 
что арбитраж примет решение до апреля. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 15 июля 
2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с ООО 
"Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков. "Укргазвыдобування" 
еще осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются 
выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргазвыдобування", Misen за период 
действия СД внесла в него только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация 
"Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн.. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Найбільша газовидобувна компанія в Україні  
відкрила ще одне родовище 

08.06.2018 

Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування відкрила ще 
одне нове родовище в Харківській області. Про це повідомили в прес-службі 
компанії, передає biz.nv.ua 

На етапі геологічного вивчення запаси газу родовища складають щонайменше 200 
млн м³, а перспективні ресурси - понад 2 млрд м³. Дане родовище відкрито менш ніж за 
півтора року. Раніше Укргазвидобування відкрила в Харківській обл.. ще одне родовище 
отримала промисловий приплив газу з розвідувальної свердловини дебітом 249 тис. м³ на 
добу. Укргазвидобування є найбільшим видобувачем газу в Україні і, відповідно до 
постанови Кабміну, зобов'язана реалізовувати всі обсяги видобутого газу НАК Нафтогаз 
України для потреб населення. 100% акцій компанії належить Нафтогазу. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ  & НАФТОПРОДУКТІВ 
 

 
 

Украина за 5 мес. снизила транзит  
нефти в Европу на 8,5% 

07.06.2018 

Транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом в страны 
Европы в январе-мае т.г. снизился на 8,5% (на 470,62 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 5 млн 83,94 тыс. тонн. 

Объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в январе-
мае-2018 увеличился на 10,5% (на 79,65 тыс. тонн) – до 840,95 тыс. тонн. Таким образом, в 
январе-мае 2018 года доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (5 млн 924,89 
тыс. тонн) составила 85,8%, доля перекачки на НПЗ страны – 14,2%. В мае 2018 года 
транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 5,3% (на 59.48 
тыс. тонн) по сравнению с маем-2017 – до 1,061 млн тонн, прокачка на НПЗ страны – на 
13,9% (на 28,14 тыс. тонн), до 174,59 тыс. тонн. Транзит нефти через территорию Украины 
трубопроводным транспортом в страны Европы в 2017 году увеличился на 0,8% (на 114,9 
тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 13 млн 937,1 тыс. тонн, а транспортировка на 
НПЗ страны – почти в 1,5 раза (на 690,6 тыс. тонн), до 2 млн 96,6 тыс. тонн. Рост поставок 
внутри страны связан с возобновлением с 10 марта 2017 года работы участка Одесса-
Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО «Укртатнафта». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilreview.kiev.ua 
 

Укртранснафта выплатила Нафтогазу  
1,6 млрд грн дивидендов 

12.06.2018 

АО «Укртранснафта» выплатила своему акционеру НАК «Нафтогаз 
Украины» 1,605 млрд грн дивидендов по результатам работы за 2017 г. Об 
этом сообщил и.о. гендиректора «Укртранснафты» Андрей Пасишник. 

Эта сумма равна 75% чистой прибыли компании за 2017 г. Решение о выплате 
дивидендов было принято единоличным акционером НАК «Нафтогаз Украины» 26 апреля. 
Как сообщал enkorr, «Укртранснафта» по итогам 2017 г. получила чистую прибыль в 
размере 2,14 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю деятельности 
компании. Напомним, резкое улучшение финансовых показателей компании произошла 
после увольнения с должности главы компании близкого к группе «Приват» Александра 
Лазорко в марте 2015 г. Со сменой руководства компании в несколько раз увеличился 
объем выплачиваемых дивидендов. Если в 2011-2014 гг. компания ежегодно выплачивала 
в среднем 97 млн грн дивидендов, то в 2015-2017 гг. – 1,87 млрд грн. С ноября 2015 г. 
главой «Укртранснафты» является Николай Гавриленко, избранный на открытом конкурсе 
правительственной комиссией. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной 
системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины». … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам enkorr.com.ua 
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 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ.  
 

 
 

Одесский НПЗ окончательно отошел Фонду  
госимущетсва для продажи 

10.06.2018 

Одесский нефтеперерабатывающий завода прошел полную 
инвентаризацию имущества и был передан в управление Фонда 
государственного имущества Украины.  

В управление ФГИ одесское предприятие перешло неделю назад. Сейчас уже 
оформлены все документы. Вскоре начнется процесс приватизации НПЗ. На данный момент 
продолжается расследование сделок с нефтепродуктами по "схеме Курченко". Следствие 
установило, что к преступной организации был причастен генеральный директор ОАО 
"Одесский нефтеперерабатывающий завод". Его подозревают в умышленном уклонении от 
уплаты сборов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Из-за 
преступных сделок с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 3 
млрд грн обязательных платежей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам usionline.com 
 

 
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Україна і Катар домовляються про постачання  

скрапленого газу 

03.06.2018 

Україна і Катар проводять переговори щодо поставок катарського 
скрапленого газу. Про це наголосив президент Петро Порошенко в інтерв‘ю 
катарському телебаченню Al Jazeera від 31 травня. 

Президент наголосив: "Ми зараз проводимо переговори з керівництвом Катару щодо 
поставок катарського природного скрапленого газу. І я хочу привітати вас і сказати, що 
Катар може стати експортером газу до України". Газ може поставлятися через існуючий 
регазифікаційний термінал у Польщі. За його словами, є домовленість із катарськими 
партнерами запросити до співпраці "наших друзів із Туреччини". "Ми отримали їх 
запевнення у можливості реалізації проекту щодо поставок катарського газу напряму через 
Туреччину, а не тільки через Польщу. Ми будемо дуже раді відкрити наші двері для 
катарських компаній, щоб вони прийшли на український енергетичний ринок", - 
підкреслив президент. Глава держави повідомив, що Україна експортує щороку до країн 
арабського світу товарів на суму $8 млрд. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Суд подтвердил штраф одному из главных поставщиков  
авиатоплива в Украине 

07.06.2018 

Верховный суд Украины подтвердил, что АМКУ законно оштрафовал 
ООО "Лукойл Авиэйшн" (сейчас "AMIК Авиэйшн Украина") на 18,718 млн грн 
за завышенные цены на топливо в аэропортах "Одесса" и "Харьков". 

АМКУ наложил 22.09.2015 г. за нарушения антимонопольного законодательства. По 
данным ведомства, "Лукойл Авиэйшн" установил завышенные цены на заправку самолетов 
в аэропортах "Харьков" и "Одесса", при этом предоставляя скидки одному из покупателей в 
аэропорту "Одесса". Решение базируется на деле Одесского территориального отделения 
АМКУ, которое было открыто за завышение цены на авиационное топливо для заправки 
самолетов на территории аэропорта "Одесса". "В ходе расследования был проведен анализ 
цен, установленных на топливо, которое реализовывается на территориях аэропортов 
"Одесса", "Черновцы", "Львов" и "Днепропетровск". Установлено что компания в Одессе 
реализует авиационное топливо для заправки воздушных судов по ценам значительно 
выше, чем в других аэропортах", - сказал руководитель одесского отделения Юрий Кравец. 
Нарушения, допущенные ООО "Лукойл Авиэйшн Украина", заключаются в установлении 
разной цены на топливо, что запрещено ст. 13 Закона Украины "О защите экономической 
конкуренции". Позже АМКУ оштрафовал компанию почти на 19 млн грн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Министерство энергетики сменило главу  
“Укртранснефтепродукта” 

08.06.2018 

Министерство энергетики и угольной промышленности сменило 
руководителя ГП “Укртранснефтепродукт”. Об этом свидетельствуют данные 
Государственного реестра юридических лиц, передает enkorr. 

Так, вместо Александра Горбунова, экс-менеджера группы “Фактор” Сергея Тищенко, 
предприятие временно возглавил его заместитель Аркадий Кирман, также известный 
многолетней работой в “Факторе”. Горбунов занял пост исполняющего обязанности главы 
“Укртранснефтепродукта” 22.10.2015 г. после увольнения Владимира Гаврилова. До этого 
Горбунов работал первым заместителем Гаврилова. Еще до работы в “Укртранснефте-
продукте” Горбунов трудился в компании “Фактор” в должности директора по вопросам 
строительства АЗС. Как сообщалось, в феврале Хозсуд Киева отклонил заявления от двух 
компаний о начале процедуры банкротства ГП “Укртранснефтепродукт”. ГП известна тем, 
что в 2014 г. в рамках уголовного дела против беглого бизнесмена Сергея Курченко 
предприятию были переданы на хранение и реализацию нефтепродукты, имеющие, по 
мнению МВД, отношение к бизнесу ВЕТЭК. Речь идет о 19 тыс. тонн бензина с Херсонской 
перевалки, о 10 тыс. тонн дизтоплива с нефтебазы “Роснефти” в Василькове и около 80 тыс. 
тонн нефти и нефтепродуктов, арестованных на Одесском НПЗ. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Беларусь перенесла на осень начало проекта по доставке  
дизтоплива в Украину по Днепру 

09.06.2018 

ОАО "Белорусское морское пароходство" рассчитывает в октябре-ноябре 
текущего года осуществить пилотный проект по доставке дизтоплива в 
Украину по Днепру, сообщил директор пароходства Андрей Касьянюк.  

Для этого продолжается подготовка двух нефтеналивных судов грузоподъемностью 
по 750 тонн каждое.  "Наиболее реальные сроки начала транспортировки дизтоплива от 
Мозырского НПЗ в Украину по Днепру - осенью этого года, может быть в октябре-ноябре", - 
сказал А.Касьянюк. Он отметил, что ранее планировалось начать поставки речным 
транспортом в мае этого года. Между тем, пока не завершена техническая подготовка 
судов. Кроме того, транспортировка по Днепру в июле-сентябре небезопасна, так как в реке 
снижается уровень воды. В начале поставки планируют осуществлять дважды в месяц. В 
перспективе - 3-3,5 рейса в месяц. Он также сообщил, что параллельно пароходство 
совместно с Мозырским НПЗ и ПО "Белоруснефть" прорабатывают начало транспортировки 
нефтепродуктов по внутренним речным путям на территории Беларуси.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 РОЗРОБКА ОСАДОВИХ ТА ІНШИХ ПОРІД 
 

 

 
 

Державна служба геології та надр України анулювала спецдозвіл 
ПрАТ «Мармуровий кар’єр «Трибушани» 

06.06.2018 

Державна служба геології та надр України 30 травня 2018 р. видала 
НАКАЗ № 199, яким анулювала спеціальний дозвіл на користування 
надрами  ПрАТ «Мармуровий кар’єр «Трибушани». 

Відповідний наказ видано на виконання рішення Закарпатського окружного 
адміністративного суду від 13.03.2018 у справі № 807/38/18 про припинення права 
користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування 
надрами № 2458 від 27.04.2001, наданого ПрАТ «Мармуровий кар’єр «Трибушани». 
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2458 від 27.04.2001 був наданий ПрАТ 
«Мармуровий кар’єр «Трибушани» (код ЄДРПОУ 00292557) з метою видобування 
мармуризованного вапняку Довгорунського родовища, розташованого в Закарпатській обл. 
Відзначимо, програма «Наші гроші» на телеканалі ZIK виявила справді сенсаційні факти 
мармуровий кар’єр «Трибушани». Так, журналісти з’ясували: дружина екс-міністра 
внутрішніх справ Віталія Захарченка - Людмила Захарченко ще 2006 року була власницею 
компанії «Гірничо-рудні технології», що згодом заснувала  ПАТ «Мармуровий кар’єр 
«Трибушани». Саме це підприємство отримує гроші за збутий мармур із цінного родовища. 
Цим мармуром оздоблювали кримську резиденцію Віктора Януковича, стадіон «Донбас-
Арена» та Одеський оперний театр. Окрім того, у 2005-му році на Людмилу Захарченко було 
зареєстроване ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Лінкруст» – офіційний представник 
«Трибушан». Нині діяльність фірми припинено. Зате сам Віталій Захарченко зареєстрував 
на себе товарний знак «Трибушани». Хоча, звісно, у переліку засновників кар’єрного бізнесу 
пана міністра нема. Там значаться інші люди, теж із Донецька. Утім, Людмила Романюк – 
сільська голова с. Ділове на Закарпатті, де розташований кар’єр, повідомила знімальну 
групу: те, що Захарченкко – власник кар’єру, для неї не новина. Ці чутки ширяться давно. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

 
 

Металлурги Украины в июле планируют  
рост выплавки стали 

15.06.2018 
Металлургические предприятия Украины планируют в июле 

произвести порядка 1,8 млн т чугуна, стали – 1,8 млн т, проката – 1,6 млн т. 
Прогноз опубликовало объединение "Укрметаллургпром". 

По его данным, по состоянию на 12 июня из основных действующих мощностей на 
контролируемой властями Украины территории в эксплуатации находятся: 20 из 21 
доменной печи, 8 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 
из 14 машин непрерывного литья заготовки. Как сообщалось ранее, металлургические 
предприятия Украины в мае снизили производство чугуна на 4% к предыдущему месяцу, 
до 1,58 млн т. Выплавка стали снизилась на 2%, до 1,695 млн т, тогда как выпуск проката 
вырос на 3%, до 1,55 млн т. Производство чугуна за 5 мес. повысилось на 8% с учетом 
работы в январе-феврале 2017 г. предприятий в ОРДЛО, до 8,52 млн т. Без их учета 
показатель вырос на 15%. Выплавка стали выросла на 5% без предприятий на 
неподконтрольных территориях, с их учетом осталась на прошлогоднем уровне за тот же 
период – 8,68 млн т. Выпуск проката с учетом работы таких предприятий вырос на 5%, без 
учета – на 11%, до 7,72 млн т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. НДІ.  ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. EVENT & PROJECT 

 
Еврокомиссия прекратила антидемпинговое расследование  

против украинского ферросплава 

05.06.2018 

Еврокомиссия прекратила антидемпинговое расследование в 
отношении импорта в ЕС ферросилиция из Украины и Египта. К украинской 
продукции не будут применять никаких антидемпинговых пошлин.  

Расследование в отношении импорта в ЕС ферросилиция из Египта и Украины 
началось 2 августа 2017 г. На украинскую и египетскую продукцию пожаловались в 
Европейской ассоциации производителей ферросплавов (Euroalliages), представляет 
интересы производителей ферросилиция - Ferropem, Ferroatlantica SL, OFZ и Huta Laziska SA. 
Расследование завершилось без введения антидемпинговых мер в отношении украинской 
продукции. По данным МЭРТ, в 2017 году Украина экспортировала в страны ЕС украинский 
ферросилиций на $ 54,7 млн, в первом квартале 2018 года - на $11,7 млн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

США могут исключить Украину из-под  
действия пошлин 

12.06.2018 

Украинские производители могут рассчитывать на исключение из-
под действия пошлин поставки в США стали и алюминия. Об этом сообщила 
замглавы Минэкономразвития. 

"Мы считаем, что можем серьезно рассчитывать на исключение из-под действия 
этих пошлин. Соединенные Штаты Америки довольно серьезно рассматривают аргументы, 
поданные Украиной", - отметила торговый представитель Украины Наталья Микольская по 
итогам переговоров с представителями правительства США. В МЭРТ подчеркнули, что США 
уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них. 
С 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады. Также 
импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия - действуют в отношении 
продукции из Китая, РФ, Японии и других государств.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Группа "Метинвест" удовлетворена включением ее облигаций в глобальные 
долговые индексы развивающихся рынков 

06.06.2018 

Metinvest B.V. позиционирует позитивный момент в отношении 
формального включения двух ее выпусков еврооблигаций в семейство 
индексов облигаций корпоративных эмитентов развивающихся рынков. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, индексы CEMBI (Corporate Emerging 
Markets Bond Index), рассчитываемые банком JPMorgan, представляют собой глобальный 
бенчмарк, отслеживают долговые обязательства, деноминированные в долларах США и 
эмитируемые корпорациями развивающихся рынков. Выпуск облигаций со сроками 
погашения в 2023-м и 2026 гг. произошел 23 апреля 2018 г. после успешного завершения 
группой сделки по рефинансированию. Эти облигации были добавлены в индексы CEMBI с 
24 мая т. г. после их регулярного пересчета. Указанные выпуски облигаций "Метинвеста" 
соответствуют критериям для включения в индексы CEMBI, CEMBI Diversified, CEMBI Broad, 
CEMBI Broad Diversified и CEMBI High Yield. Компания "Метинвест" - вертикально-
интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые 
расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской обл. 
Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - 
до $617 млн грн с $118 млн в 2016 г. Основными акционерами "Метинвеста" являются 
группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. 
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".  
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
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ЮГОК в мае снизил производство  
агломерата на 9% 

06.06.2018 

В мае 2018 года объем производства концентрата на Южном ГОКе по 
сравнению с маем 2017 года снизился на 0,2% – до 1,041 млн тонн, сообщает 
пресс-служба предприятия 

Объем производства агломерата уменьшился на 9% – до 151,6 тыс. тонн. При этом в 
январе-мае 2018 г. Южный ГОК уменьшил объем производства концентрата по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. на 0,6% – до 5,054 млн тонн. Объем производства 
агломерата увеличился на 8,6% – до 806,5 тыс. тонн. Отметим, акционеры ПАО "Южный 
горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) намерены направить на выплату дивидендов 
часть чистой прибыли за 2013-й и 2017-й гг. в сумме 9 млрд 947 млн 478 тыс. 528,55 грн, 
или 6,253381 грн на одну простую акцию. Согласно проектам решения внеочередного 
собрания акционеров предприятия, назначенного на 21 июня, на дивиденды планируется 
направить часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1 млн 341 млн 903 тыс. 564,21 грн и 
часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8 млрд 605 млн 574 тыс. 964,34 грн.  

 

Читать полностью >>>  
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Ferrexpo plc, в янв-мае 2018 г снизила производство  
товарных окатышей на 1,2% - до 4,1 млн тонн 

14.06.2018 

Ferrexpo plc в январе-мае т.г. снизила производство товарных 
окатышей, по предварительным данным, на 1,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. - до 4,186 млн тонн. 

За этот период компания сократила выпуск концентрата на 4,4% - до 5,117 млн тонн. 
В мае компания произвела 765 тыс. тонн окатышей, 971 тыс. тонн концентрата, тогда как в 
предыдущем месяце - 836 тыс. тонн окатышей, 1,031 млн тонн концентрата. Как сообщала 
менеджер по работе с инвесторами и коммуникациям компании Ингрид МакМэхон (Ingrid 
McMahon), в настоящее время проводится капитальный ремонт линии №1, "на ней 
полностью меняется футеровка, и в июне линия будет готова к работе - производство 
продукции во втором полугодии увеличится, и по году, как ожидается, выпуск окатышей 
превысит показатели прошлого года". Отметим, Компания Ferrexpo прогнозирует запуск 
Белановского ГОКа (Полтавская область) на полную мощность (примерно 20-30 млн тонн в 
год) не ранее 2023 г. Об этом журналистам сообщила менеджер по работе с инвесторами и 
по коммуникациям Ингрид Мак Мэхон. По ее словам, работы по добыче руды на ГОКе уже 
начались в 2018г.  При этом она добавила что вывод ГОКа на полную мощность может быть 
осуществлен гораздо позже, так как это зависит от финансирования и конюнктуры рынка. 
Она добавила, что с выводом Белановского ГОКа на полную мощность Ferrexpo увеличит 
производство окатышей до 20 млн тонн ежегодно.  
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ЧАО «Запорожкокс»: итоги производства 
в мае 2018 г. 

04.06.2018 
ЧАО «Запорожкокс» (Запорожье), одно из крупнейших 

коксохимических предприятий Украины, в мае 2018 года произведено 68,3 
тыс. тонн доменного кокса. 

Снижение производства кокса в мае 2018 г. связано с проведением капитального 
ремонта коксовой бата-реи №5. Инвестиции в ремонт – порядка 73 млн гривен. С января по 
май 2018 года произведено 357,5 тыс. тонн доменного кокса. Отметим,  «Запорожкокс» 
принял участие во Втором международном экологическом форуме, который прошел в г. 
Запорожье 30 мая – 1 июня 2018 года. На площадке экофорума «Запорожкокс» представил 
интерактивный стенд, посвященный экологической модернизации предприятия. В числе 
крупнейших экологических проектов - модернизация коксового производства, что 
позволит предприятию снизить негативное влияние на окружающую среду, сократить 
внеплановые простои оборудования и обеспечить стабильность качественных 
характеристик кокса. Общая сумма инвестиций в реализацию данного проекта - более 250 
млн грн. В ходе форума начальник лаборатории защиты окружающей среды завода 
«Запорожкокс» Николай Якубин также презентовал решения, направленные на защиту 
водного бассейна р. Днепр. В числе которых капитальный ремонт аэротенка № 7, 
предназначенного для биохимической очистки сточных вод. Замкнутый оборотный цикла 
водоснабжения полностью исключает сброс промышленных вод с предприятия в реку 
Днепр. Инвестиции предприятия в капитальный ремонт составили более 2,8 млн гривен. 
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Обеспеченность металлургов Украины  
ломом достигла 98% 

15.06.2018 
Ломозаготовительные организации в мае увеличили заготовку на 

14% к предыдущему мес., до 368 тыс. т, по данным объединения 
"Укрметаллургпром".  

Из данного объема на отечественные металлургические комбинаты в качестве 
привозного сырья поставлено 333 тыс. т лома. Это на 35% выше апрельского показателя. 
Экспорт лома в мае снизился до 46% от апрельского объема, составив 35 тыс. т. При этом 
степень обеспеченности потребности сталеплавильной отрасли в привозном металлоломе 
составила 122%. За 5 мес. 2018 г. заготовка лома в Украине выросла на 10%, до 1,561 млн т, 
при этом поставки украинским потребителям в качестве привозного сырья увеличились на 
2%, до 1,31 млн т. Вместе с тем экспорт лома вырос в 3,46 раза, до 251 тыс. т. Уровень 
обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе за 5 
мес. 2018 г. составил 98%. Отметим, у краинские предприятия в январе-мае 2018 г. 
увеличили экспорт лома черных металлов в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года - до 250,984 тыс. тонн (за январь-май-2017 - 101,860 тыс. тонн). 
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой 
Украины в среду, экспорт металлолома в денежном выражении возрос в 3,9 раза - до 
$83,484 ($21,586 млн в январе-мае-2017). В мае экспортировано 34,537 тыс. тонн лома, в 
апреле - 76,331 тыс. тонн, в марте - 53,668 тыс. тонн, в феврале - 52,634 тыс. тонн, в январе - 
33,814 тыс. тонн. При этом в январе-мае текущего года страна нарастила импорт 
металлолома в натуральном выражении на 73,5% по сравнению с январем-маем-2017 - до 
20,742 тыс. тонн (за январь-май-2017 - 11,954 тыс. тонн). В денежном выражении импорт 
возрос на 62%, до $16,601 млн. Ввоз металлолома в январе-май-2018 осуществлялся в 
основном из Турции (72,01% поставок в денежном выражении), РФ (12,44%) и Словакии 
(10,22%); экспорт - в Молдову (76,68%), Турцию (22,07%) и Нидерланды (0,8%). Кроме того, 
метпредприятия Украины в январе-мае импортировали РФ 1,120 тыс. тонн продукта 
прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа 
(ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на $373 тыс. в то время как в 
январе-мае-2017 - 980 тонн на $262 тыс. При этом Украина не реэкспортировала ГБЖ. 
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшує  

інвестиції в екологію 
05.06.2018 

Масштабна реконструкція виробництва в 2018–2022 рр. дозволить 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» значно понизити навантаження на 
навколишнє середовище.  

За попередні 12 років – з 2006 по 2017 роки – в екологію інвестовано 5,6 млрд грн, 
що складає 12% від загального обсягу інвестицій за цей період. У травні 2018 року введено 
в експлуатацію комплекс нових коксових батарей №№ 5, 6. Це дасть можливість 
підприємству зменшити викиди в атмосферу на 1 600 тонн на рік – в два рази у порівнянні з 
викидами на цих батареях до реконструкції. Інший великий інвестпроект цього року – 
реконструкція відділення безперервної розливки сталі з установкою комплексу машин 
безперервного лиття заготовок №№ 2, 3 – дозволить підприємству скоротити викиди у 
прокатному виробництві на 10% на тонну заготовки. Досягти цього вдасться за рахунок 
виключення обтискового переділу. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» також продовжує 
реконструкцію конвертерного цеху, що включає будівництво нових ефективних 
газоочисток. У період з 2019 по 2021 роки заплановано ремонти першого, другого та 
третього конвертерів (модернізація конвертерів №№ 4, 5, 6 була завершена в 2017 році). 
Найбільш значний екологічний ефект дасть нова аглофабрика, будівництво якої зазначене 
в планах підприємства на найближчі декілька років. Корпорація АрселорМіттал отримала 
фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на впровадження 
проектів з екології та енергоефективності у Кривому Розі на загальну суму 350 млн доларів. 
Завдяки заміні застарілого обладнання та використанню новітніх технологій в кожному 
інвестпроекті найбільше гірничо-металургійне підприємство України послідовно знижує 
навантаження на навколишнє середовище. В період 2007–2017 рр. ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» добилося зменшення викидів в атмосферу на 37,3%, скидань у водоймища – на 
73%, розміщення відходів – на 43,5%.  
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МК "Азовсталь" нарастил производство общего  

проката на 13,2% до 1,6 млн тонн 

07.06.2018 

Металлургический комбинат "Азовсталь" в январе-мае т.г. нарастил 
производство общего проката, по оперативным данным, на 13,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 1,68 млн тонн. 

Выплавка стали увеличилась на 0,5% - до 1,82 млн тонн, чугуна - на 5,6%, до 1,67 млн 
тонн. В мае "Азовсталь", по оперативным данным, выпустила 390 тыс. тонн общего проката, 
420 тыс. тонн стали, 350 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 352 тыс. тонн 
общего проката, 376 тыс. тонн стали, 326 тыс. тонн чугуна. МК "Азовсталь" в 2017 году 
увеличила производство общего проката на 14,2% по сравнению с 2016 годом – до 3,8 млн 
тонн, стали - на 15,1%, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9%, до 3,777 млн тонн. Ранее 
председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной 
защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин предложил снижать производство 
на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при 
неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической 
ситуации. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба 
экологии. В соответствии с данными мониторинга состояния окружающей среды, 
обнародованными на сайте Мариупольского горсовета, с 25 мая по 1 июня 2018 года в 
городе неблагоприятные для рассеивания примесей метеорологические условия (НМУ) 
наблюдались в течение двух дней (25 и 26 мая). Разовые превышения предельно-
допустимых концентраций (ПДК) загрязнения воздуха за данный период обнаружено по 
углекислому газу в различные дни - 1,2-1,8 ПДК, пыли - 1,2-1,8 ПДК, формальдегиду - 1,1-2 
ПДК, диоксиду азота - 1,1 ПДК, фенолу - 1,-1,6 ПДК. 
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На "Запорожстали" обсуждают проблемы и перспективы  
развития доменного производства 

07.06.2018 

На базе МК  "Запорожсталь" 7-8 июня проходит конференция 
доменщиков, в ходже которой рассматриваются вопросы развития 
доменного производства на примере  реконструкции доменной печи (ДП) 
№3 предприятия. 

Форум собрал более 100 специалистов по доменному производству со всей Украины, 
организатором конференции выступил ОП "Укрметаллургпром". МК "Запорожсталь" 
реконструировал доменную печь №3 в рекордные для национальной промышленности 
сроки – за 8 месяцев. При реконструкции ДП №3 был применен комплекс инновационных 
решений, уникальных для Украины, в числе которых - создание интеллектуальной модели 
печи, использование технологии лазерного сканирования сегментов и крупноузловой 
сборки. Новая печь оснащена современными системами аспирации, что позволяет достичь 
параметров по очистке выбросов от пыли до 20 мг на кубометр. Инвестиции предприятия в 
реконструкцию составили 1,9 млрд грн. Среди участников конференции – представители 
метпредприятий и научно-исследовательских институтов Украины, компаний – мировых 
лидеров по производству металлургического оборудования для доменного передела. В 
ходе конференции участники обменялись передовым опытом внедрения новых методик и 
усовершенствования технологии доменного производства, а также ознакомились с работой 
реконструированной ДП №3 и систем аспирации печи. "Запорожсталь" – одно из наиболее 
крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и 
пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. 
Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, 
холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также 
стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. Основными потребителями продукции 
являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, 
сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

МЗ "Днепроспецсталь" увеличил производство товарной продукции  
на 24,8% - до 4 млрд 110 млн грн в действующих ценах 

11.06.2018 

Завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-мае т.г. увеличил 
производство товарной продукции на 24,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года - до 4 млрд 110,783 млн грн в действующих ценах.  

Общая стоимость товарной продукции, произведенной в мае, составила 863,928 млн 
грн в действующих ценах, что на 2,8% выше показателя предыдущего месяца. Завод за 
первые пять месяцев года нарастил выплавку стали на 1,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 107,404 тыс. тонн. За этот период выпуск проката возрос на 
1% - до 71,524 тыс. тонн. В мае на предприятии выплавлено 21,779 тыс. тонн - на уровне 
апреля, произведено 14,342 тыс. тонн проката - на 0,5% меньше, чем в предыдущем месяце. 
В информации ЧАО "Украинская инновационно-финансовая компания" (УИФК, Киев) в 
системе НКЦБФР сообщается, что решением наблюдательного совета от 8 июня 2018 года 
дано согласие на заключение договора с ЧАО "Днепроспецсталь" на поставку заводу 
электроэнергии на сумму до 780 млн грн с НДС. Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2017 
году нарастила производство товарной продукции на 30,1% по сравнению с 2016 годом - до 
8 млрд 187,117 млн грн в действующих ценах, в том числе в декабре-2017 произведено 
продукции на 806,179 млн грн в действующих ценах, в январе-2017 - на 619,904 млн грн. 
Завод в 2017 году нарастил выплавку стали на 9,1% по сравнению с 2016 годом - до 258,568 
тыс. тонн, проката - на 11,8%, до 169,226 тыс. тонн. В декабре предприятие выплавило 
23,062 тыс. тонн стали, произвело 14,487 тыс. тонн проката. "Днепроспецсталь" - 
единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных 
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, 
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. ЧАО "УИФК" 
основано в 1997 году. Компания специализируется на предоставлении посреднических 
услуг по купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты, а также услуг аренды и поставки 
электроэнергии. 
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ДМК и администрация Каменского подписали меморандум о сотрудничестве 
в сфере улучшения экологической ситуации 

12.06.2018 

Днепровский меткомбинат, входящий в "Индустриальный союз 
Донбасса" (ИСД), и администрация Каменского подписали меморандум о 
сотрудничестве в сфере улучшения экологической ситуации.  

Подписи под документом 11 июня поставили Каменской городской голова Андрей 
Белоусов и гендиректор ПАО "Днепровский меткомбинат" Александр Подкорытов. 
Подписание меморандума об экологическом сотрудничестве гендиректор ДМК считает 
очередным этапом выполнения социальных обязательств перед городом. Уже выполнен 
ряд мероприятий в рамках экологической программы города по снижению выбросов 
загрязняющих веществ агломерационным, доменным и конвертерным производствами. 
При этом отмечается, что предприятие на треть наполняет городскую казну и активно 
участвует в развитии инфраструктуры. В 2017 г. ДМК перечислил в местный бюджет почти 
409,5 млн грн, в первом квартале 2018 г. – 98,7 млн грн. В апреле этого года комбинат 
поддержал децентрализацию отопления правобережной части города, выделив 40 млн грн 
на установку автономного отопления. В 2018 г. запланирована замена двух существующих 
котлов-утилизаторов с модернизацией газоочистных систем на сумму 233,8 млн грн. Это 
обеспечит существенное снижение выбросов загрязняющих веществ с достижением их 
концентрации до 50 мг/м³. В 2019 г. запланировано начало модернизации газоочистного 
оборудования вращающих печей отделения производства извести. На это будет 
израсходовано 85,4 млн грн, ожидаемый эффект - снижение выбросов загрязняющих 
веществ на 800 тонн. В период с 2018 по 2019 также запланировано начало реконструкции 
газоочистного оборудования агломашин №№7-12. Сейчас разработана проектная 
документация с привлечением ООО "Научно-исследовательский и проектный институт 
АИК-ЭКО". В 2019 г. планируется начало реконструкции газоочистного оборудования. 
Стоимость проекта - 8 млн грн на одну агломашину. Ожидаемый эффект - снижение 
выбросов загрязняющих веществ на 8,8 тыс. тонн. Отметим, Днепровский 
металлургический комбинат по итогам января-мая 2018 года увеличил выпуск проката, по 
оперативным данным, в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,08 
млн тонн. В первые пять месяцев года ДМК также нарастил выплавку стали в четыре раза - 
также до 1,08 млн тонн, чугуна - в 4,4 раза, до 1,111 млн тонн. В мае ДМК произвел 252 тыс. 
тонн проката, 235 тыс. тонн стали, 227 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 
209 тыс. тонн проката, 235 тыс. тонн стали, 230 тыс. тонн чугуна Как сообщалось, в апреле-
июне и большую часть июля 2017 года ДМК простаивал из-за сложного финансового 
положения. В частности, у комбината значительная задолженность перед "Метинвестом".  
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Обзор импорта - экспорта цветных металлов Украиной  
за январь - май 2018 г. 

07.06.2018 

Украинские предприятия в январе-мае 2018 года нарастили импорт 
меди и медных изделий в стоимостном выражении на 5,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года - до $35,377 млн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины, экспорт меди и медных изделий в первые 5-ть месяцев года возрос на 
52,3% - до $74,854 млн. В мае медь и медные изделия импортированы на сумму $7,834 млн, 
экспортированы - на $18,632 млн. Кроме того, Украина в январе-мае нарастила импорт 
никеля и изделий из него на 15,9% – до $38,887 млн (в мае - $6,605 млн), сократила 
алюминия и изделий из него - на 0,6%, до $143,559 млн ($32,646 млн), нарастила свинца и 
изделий из него на 74,5%, до $4,273 млн ($0,710 млн), но нарастила олова и изделий из него 
на 41,9%, до $2,136 млн ($346 тыс.), цинка и цинковых изделий - на 32,1%, до $38,085 млн 
($7,426 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-мае-2018 возрос на 32,7%, до 
$59,139 млн (в мае - $11,973 млн), снизился свинца и изделий из него на 17,2% - до $16,094 
млн ($3,416 млн), увеличился никеля и изделий - на 36,1%, до $3,153 млн (в мае - $0,597 
млн). Экспорт цинка в январе-мае т.г. составил $101 тыс. (в мае - $47 тыс.), тогда как в 
январе-мае-2017 - $33 тыс. Экспорт олова и изделий в январе-мае-2018 составил $268 тыс. 
(в мае отсутствовал), тогда как в январе-мае-2017 он составлял $111 тыс. Как сообщалось, 
Украина в 2017 г. нарастила импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 
54,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до $89,577 млн, экспорт возрос на 
77,8% - до $132,782 млн. Кроме того, Украина в 2017 г. сократила импорт никеля и изделий 
из него на 12% – до $76,306 млн, но нарастила алюминия и изделий из него на 34,5% - до 
$368,633 млн, олова и изделий из него - на 73%, до $4,937 млн, свинца и изделий из него в 
2,5 раза, до $12,601 млн, цинка и цинковых изделий - на 58,9%, до $73,089 млн. Экспорт 
алюминия и изделий из него в 2017 г. возрос на 39,4% - до $129,219 млн, свинца и изделий 
из него - на 52,4%, до $44,699 млн ($3,435 млн), но снизила никеля и изделий - на 10,3%, до 
$5,644 млн. Экспорт цинка за 2017 год составил $65 тыс., тогда как за 2016 год - $18 тыс. 
Экспорт олова и изделий за этот период составил $172 тыс., тогда как в 2016 году - $20 тыс. 
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Украина за 5 мес. увеличила экспорт титано- 
содержащих руд на 8,6% 

07.06.2018 

Украина в январе-мае 2018 г. увеличила экспорт титаносодержащих 
руд и концентрата в натуральном выражении на 8,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 242,684 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС Украины, в первые 5-ть  мес. 
экспорт титаносодержащих руд и концентрата в денежном выражении возрос на 44,5% - до 
$50,296 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Чехию (22,92% поставок в 
денежном выражении), Турцию (21,70%) и Мексику (14,14%). Украина в январе-мае-2018 
импортировала 15,457 тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала на сумму $2,854 млн, тогда 
как в январе-мае-2017 ввезла 42 тонны титаносодержащих руд и концентратов на сумму 
$43 тыс. из Финляндии (34,88%), Сенегала (58,14%) и Ирана (6,98%). Как сообщалось, 
Украина в 2017 году нарастила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в 
натуральном выражении на 26% по сравнению с 2016 годом - до 583,772 тыс. тонн, в 
денежном выражении - на 25,3%, до $105,235 млн. Основной экспорт осуществлялся в 
Чехию (16,87% поставок в денежном выражении), США (15,46%) и Турцию (14,68%). В 
Украине в настоящее время титаносодержащие руды добывают в основном на 
Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.), 
Иршанском горно-обогатительном комбинате (ИГОК, Житомирская обл.), на ООО 
"Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.). 
Кроме того, производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на 
Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.  
Холдинговая компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 г. 
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В Держгеонадр продовжили строк дії спецдозволу 
ПАТ "Карпатська рудна компанія" 

05.06.2018 

Державна служба геології та надр України своїм Наказом № 194 від 
29 травня 2018 року переоформила спеціальний дозвіл на користування 
надрами ПАТ "Карпатська рудна компанія". 

Відповідно до пунктів 14 та 16 Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30.05.2011 № 
615, у зв'язку із наявністю підстав для продовження строку дії та переоформлення 
спеціального дозволу на користування надрами та враховуючи пропозиції Комісії з питань 
надрокористування (протокол від 15.03.2018 № 4/2018) продовжили на 5 (п’ять) років 
строк дії та переоформили спеціальний дозвіл на користування надрами від 16.03.2012 № 
4113 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» з 
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки золото-
поліметалічних руд ділянки Берегівського родовища, що знаходиться в Закарпатській 
області, відповідно до пунктів 14 та 16 Порядку. Нагадаємо, ПАТ «Карпатська рудна 
компанія» через суд змусила Держслужбу геології та надр скасувати призупинення дії 
спецдозволу на видобуток золото-поліметалічних руд на родовищі Берегівське в 
Закарпатській області. Про це стало відомо з ухвали Вищого адміністративного суду 
України. На початку 2012 року ТОВ «Карпатська рудна компанія» («КРК») отримало 
спецдозвіл № 4113 на дослідно-промислову розробку родовища Берегівське. 17 лютого 
2014 року, за кілька днів до втечі Януковича, підприємство було реорганізоване в ПАТ, а 
юрадреса змінилась з Києва на Берегове Закарпатської області. В кінці березня того року 
регіональне відділення Держдепартаменту геологічного контролю провело планову 
перевірку фірми, в результаті якої були виявлено близько десятка порушень законодавства 
з боку бізнесменів. Так, у компанії не виявилося оригіналу угоди про користування 
родовищем, не виконано відразу низку умов спецдозволу, не було розпочате обіцяне 
буріння нових свердловин та інше. … 
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В Крыму построят железнодорожную ветку к заводу 
в Армянске в обход Украины 

04.06.2018 

Железнодорожная ветка к предприятию «Титановые инвестиции» в 
обход Украины будет построена до конца 2019 года, заявил Сергей Аксенов. 
Об этом сообщает портал infoindustria.com.ua 

По его словам, новая ветка будет проложена от железнодорожной станции Армянска 
до завода «Титан». Это необходимо для поставки на предприятие сырья. «Цель – не 
обанкротить предприятие, а дать возможность встать на ноги и работать в прежнем 
режиме без долгов. На мой взгляд, собственники предпринимают достаточно эффективные 
меры, по крайней мере, они заинтересованы, и я вижу их заинтересованность», - отметил 
Сергей Аксенов. В свою очередь Генеральный директор ООО «Титановые инвестиции» 
Александр Емелин пояснил, что железная дорога будет построена за собственные средства 
завода. «Ориентировочная стоимость – порядка 600 млн рублей. Проект сейчас находится в 
стадии разработки, потому что не могли долго двинуться – не решался вопрос по земле, 
сейчас уже есть понимание по этому вопросу», - заключил Александр Емелин. 
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Одесский припортовый завод будут продавать  
по новому закону 

04.06.2018 

ОПЗ будет приватизирован по новому закону – с привлечением 
советника. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности 
председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.  

Новый Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» 
вступил в силу в марте. В частности, при продаже крупных объектов теперь определяется 
советник. Он ищет потенциальных покупателей и назначает стартовую цену актива. 
Предполагалось, что очередная попытка продажи ОПЗ состоится согласно переходным 
положениям нового закона, то есть по нормам старого, поскольку предприватизационная 
подготовка началась до вступления в силу нового документа. Теперь же готовится конкурс 
по отбору советника. Как только МЭРТ «определится со своей кандидатурой в состав 
комиссии, переходим к формированию задач советнику и условий аукциона», добавил В. 
Трубаров. Ранее попытки продать ОПЗ неоднократно проваливались. В 2005-м ОПЗ был 
акционирован. 100% акций принадлежало государству. Уставный капитал – 798 млн. 544 
тыс. грн. В 2007 году 0,43% ценных бумаг купили на льготных условиях сотрудники ОПЗ.  

 

Читать полностью >>>  
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Завод «Карпатсмоли» із-за демпінгового імпорту  
з Росії може зупинитися 

04.06.2018 

Калуська міська рада на своїй останній сесії обговорила ситуацію, 
яка склалася навколо калуського підприємства «Карпатсмоли» – єдиного в 
Україні виробника карбамідних смол. 

Зокрема, як виявилося, підприємство витісняють з внутрішнього ринку демпінговим 
імпортом з Російської Федерації, який практично поставив на межу існування калуського 
виробника. Калуська міська рада вирішила звернутися до уряду з проханням усунути 
нечесні умови конкуренції на ринку. У звернені депутати акцентували на тому, що у 
випадку невведення антидемпінгових заходів «Карпатсмоли» змушені будуть зупинити 
виробництво і звільнити працівників. У підсумку, будуть втрачені висококваліфіковані 
кадри, припиниться надходження податків, у тому числі і до міського бюджету Калуша, а 
Україна втратить унікальне виробництво і буде повністю залежна від імпорту з країни-
агресора. Підприємство ініціювало перед Мінекономіки антидемпінгове розслідування. Для 
того, щоб калуське виробництво могло збувати продукцію в Україні, уряд має ввести мито 
на імпорт з Росії. Це нормальна антидемпінгова практика, — вважає міська рада. 

 

Читати повністю >>> 
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В Парламенті заслухали доповідь про підготовку до  
приватизації ПАТ «Сумихімпром» 

07.06.2018 

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації 
заслухала доповідь про стан підготовки до приватизації ПАТ 
«Сумихімпром». Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ. 

У Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації 
відбулася робоча нарада за участю представників Фонду державного майна України, 
Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Генеральної прокуратури, ПАТ «Сумихіпром» та 
президента Союзу хіміків України. Під час наради було заслухано доповідь Фонду 
держмайна, Мінекономрозвитку, ПАТ «Сумихіпром» та Союзу хіміків України щодо стану 
підготовки до приватизації ПАТ «Сумихімпром». Учасники наради особливо наголосили на 
необхідності призначення керівника ПАТ «Сумихіпром» до завершення процедури 
банкрутства та неузгодженості рішення Уряду стосовно приватизації цього підприємства з 
нормами нового закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Розгляд питання «Щодо ситуації, яка склалась навколо Дочірнього підприємства 
«Прикарпатзахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного 
транспорту нафтопродуктів» було перенесено. Відзначимо, завод «Сумихімпром» в січні-
березні 2018 року виробив 41,1 тис. т мінеральних добрив. Загальний обсяг виробництва за 
звітний період збільшився в 1,9 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2017 г. ... 

 

Читати повністю >>> 
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Группа компаний Ukravit начала работать в направлении  
фармацевтики и пищевых биодобавок 

08.06.2018 

Группа компаний Ukravit, один из крупнейших в Украине 
производителей средств защиты растений и микроудобрений, начала 
работать в направлении фармацевтики и пищевых биодобавок.  

"В компанию Chemical Elements Ukraine мы зашли владельцами, партнерами. Это 
черкасский производитель и экспортер сырья для фармрынка, бывший "Химреактив". Мы 
вошли в эту компанию с 30%. С этого года уже работаем в новом для себя направлении – 
фармацевтика", - сообщил директор по маркетингу группы Анатолий Калантарян в ходе 
открытия научно-исследовательского центра в Черкассах. При этом он добавил, что Ukravit 
намерен производить биологически чистые биодобавки, которые в будущем будут 
экспортироваться. "У нас уже идут переговоры по поставкам с некоторыми странами, в том 
числе, с ближневосточными", - отметил А.Калантарян. По его словам, интеллектуальная 
база для создания продуктов будет находиться в научно-исследовательском центре, 
производственные мощности будут новые и территориально расположены в Черкассах.  
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 ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ) 
 

 
 

Pulp Mill Holding GmbH объявил о принудительном выкупе  
у миноритариев остальных ценных бумаг 

14.06.2018 

Компания «Pulp Mill Holding GmbH» (Австрия) объявил о 
принудительном выкупе у миноритариев ценных бумаг ЧАО "Киевский 
картонно-бумажный комбинат" (ККБК). Об этом сообщает fixygen.ua 

Как сообщил ККБК в системе раскрытия информации, безотзывное требование Pulp 
Mill Holding GmbH в лице доверенного лица Николая Глущенко о приобретении акций 
получено комбинатом 12 июня. Согласно тексту требования, размещенного на сайте 
Киевского КБК, цена приобретения акций – 27,75 грн за одну простую акцию (при 
номинале 0,25 грн) определена как рыночная стоимость акций по состоянию на 10 мая 
текущего года. Оплачиваться акции будут исключительно денежными средствами. Общее 
количество акций ЧАО "ККБК" – 40 млн шт. По данным финотчета комбината за 2017 год в 
системе НКЦБФР, в числе учредителей-миноритариев – 1818 физлиц, суммарно владеющих 
0,153297% акций, а также несколько юрлиц, наибольший пакет среди которых 
принадлежит ООО "Торговый дом Киевского КБК" – 0,546015%. Согласно размещенному на 
сайте комбината тексту уведомления о намерении Pulp Mill Holding воспользоваться 
правами доминирующего акционера, конечным бенефициаром Pulp Mill Holding GmbH 
является бизнесмен Владимир Крупчак, в настоящее время гражданин Кипра. Pulp Mill 
Holding также владеет 100% ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" (РФ). 
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Рубежанский картонно-тарный комбинат в янв-мае 2018 года 
выпустил 101,9 млн кв. м гофроящиков 

14.06.2018 

Рубежанский картонно-тарный комбинат, с учетом продукции 
Трипольского упаковочного комбината, в январе-мае т.г. выпустил 101,98 
млн кв. м гофроящиков, что на 17,3% больше, чем за тот же период 2017 г.  

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", комбинаты также на 
7,1% нарастили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для 
гофрирования) - до 122,2 тыс. тонн. С учетом производственных показателей суммарный 
объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 35,3% - до 2 
млрд 261,5 млн грн. В целом, согласно данным "УкрПапир", производство картонной тары в 
Украине (с учетом непрофильных производителей) в январе-мае 2018 года возросло на 
8,4% - до 416,9 млн 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. В 2002 году РКТК приобрел 
ТУК, где было создано производство гофрокартона и гофроупаковки. Как сообщалось, в 
2017 году объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении увеличился 
почти на 31% - до 4 млрд 334 млн грн, при этом выпуск гофроящиков увеличился на 10,2% - 
до 226,77 млн кв. м. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза - до 322,4 млн грн. 
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ККБК в янв-мае 2018 года увеличил объем производства 
на 18,4% - до 2 млрд 149 млн грн 

14.06.2018 

Киевский картонно-бумажный комбинат в январе-мае т. г. увеличил 
объем производства (в денежном выражении) на 18,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. - до 2 млрд 149,4 млн грн. 

Таким образом, по итогам пяти месяцев комбинат еще замедлил темп прироста 
этого показателя к аналогичному периоду прошлого года (в январе-апреле – 26,7%, январе-
марте- 30%). Согласно статистическим данным ассоциации, в натуральных показателях 
Киевский КБК увеличил выпуск гофротары на 11,2% - до 93,5 млн кв. м, сохранив вторую 
позицию по выпуску этой продукции в Украине с небольшим отставанием от Рубежанского 
КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом). Комбинат также замедлил темп 
прироста производства картона до 15,7%, выпустив его 85,4 тыс. тонн. В том числе выпуск 
тарного картона возрос на 31% - до 58,9 тыс. тонн, а коробочного сократился на 8,2% - до 
26,55 тыс. тонн. В то же время производство бумаги-основы для санитарно-гигиенической 
продукции сохранилось почти на уровне прошлогоднего аналогичного показателя, 
составив 31,5 тыс. тонн. Выпуск туалетной бумаги вырос на 7% - до 174,9 млн рулончиков. 
По данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом непрофильных производителей) 
выпуск гофротары в январе-мае 2018 г. вырос на 8,4% - до 416,94 млн м², бумаги и картона 
– на 12,5%, до 395,65 тыс. тонн. Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы 
по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. чел. Продукция 
реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2017 г. 
комбинат увеличил объем производства (в денежном выражении) на 14,8% по сравнению с 
2016 годом - до 4 млрд 850 млн грн. По информации на его сайте, недавно в рамках 
инвестиционного бюджета комбинат провел тендер по замене водокольцевых насосов на 
вакуумные вентиляторы двух картоноделательных машин, победителем которого признал 
компанию MAN Diesel & Turbo Schweiz AG. Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию 
запланированы ноябрь-декабрь текущего года. В результате реализации проекта 
планируется снижение потребления электроэнергии до EUR180 тыс. в год за счет 
установки двух TURBO вентиляторов на место семи водокольцевых насосов. 
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Україна зацікавлена в залученні інвестицій від найбільшого  
в світі виробника літієвих батарей 

06.06.2018 

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів зустріч з 
керуючим директором BYD Company Limited на європейському ринку паном 
Ісбрандом Хо (Isbrand Ho).  

Сторони обговорили можливість розміщення потужностей з виробництва літієвих 
батарей для електробусів та електромобілів на території України, а також плани BYD щодо 
експансії на європейський ринок. «Україна має унікальний потенціал для розміщення 
виробничих потужностей та безбар’єрного експорту в ЄС завдяки Угоді про асоціацію 
України з ЄС та сприятливій економічній ситуації» - відзначив керуючий директор BYD на 
європейському ринку пан Ісбранд Хо. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян 
запросив представників компанії BYD відвідати Україну для вивчення внутрішнього ринку 
та зустрічей з українським бізнесом для побудови подальшої кооперації. «Україна вітає 
бажання найбільшого виробника електротранспорту та літієвих батарей компанію BYD 
серйозно розглядати Україну, як плацдарм для виходу на європейський ринок» - відмітив 
очільник Міністерства інфраструктури. 
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Отруйна енергія: куди подіти батарейки, які  
Україна не вміє переробляти? 

06.06.2018 

Волонтери, які збирають відпрацьовані батарейки, б’ють на сполох: 
вони накопичили понад 50 тонн елементів живлення, однак єдине 
підприємство яке переробляло їх в Україні, відмовилося від цього. 

Ртуть, свинець, кадмій, літій, кислоти та лужні сполуки – ці речовини виділяються зі 
вживаних батарейок і отруюють ґрунт, річки й підземні води. Зрештою, вони потрапляють 
до продуктів харчування, якщо їх викинути на звичайне звалище. Ця проблема давно 
відома науковцям, більше того, у Євросоюзі створена ціла система поводження з 
відпрацьованими батарейками. Утім, в Україні це питання навіть не врегульоване у 
законодавстві, стверджує група волонтерів громадського проекту «Батарейки, 
здавайтеся!». Шість років тому ці волонтери, переважно представники ІТ-бізнесу, почали 
створювати всеукраїнську мережу збирання на переробку вживаних батарейок. Нині вона 
нараховує півтори тисячі точок для прийому використаних елементів живлення, а самих 
старих батарейок організація зібрала понад 50 тонн. Чи не найбільший склад, у Києві, 
налічує 14 тонн таких відходів. Однак головна проблема виникла з переробкою батарейок: 
як виявилося, в Україні вона вже неможлива, пояснила Радіо Свобода Любов Колосовська, 
директор проекту «Батарейки, здавайтеся!». «Ми створили цей проект, коли дізналися, що 
львівський завод «Аргентум» оголосив, що приймає вживані батарейки на переробку. Але 
згодом виявилося, що це лише експеримент. Його припинили після того, як переробка 
батарейок стала дорожчою, ніж цінна сировина, яку з них можна отримати. Тим часом, до 
України лише легально завозяться 3250 тонн батарейок на рік, хоча переробки на 
національному рівні немає. Ми пропонуємо долучитися до вирішення проблеми 
імпортерам та торговельним мережам», – розповіла волонтер. За її інформацією, упродовж 
тижня відбудуться переговори з низкою великих компаній, частина з них уже надала 
попередню згоду на участь у фінансуванні переробки батарейок. ...  
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Производители кабеля заявляют о преследовании  
со стороны СБУ 

12.06.2018 

Компании «Дортмунд Кабель» и Холдинг «КДТ» обратились к 
президенту Украины и премьеру с просьбой защитить их от "неправомерных 
действий правоохранительных органов".  

Компании заявляют, что два года "ведут борьбу с преследованием бизнеса". В 
письме отмечается, что в июле 2016 года в офис компании Дортмунд Кабель пришел 
неизвестный, назвался сотрудником СБУ и потребовал выплатить 1,5 млн грн за укрытие 
конфиденциальной информации о должностных лицах предприятия. Компания якобы 
отказалась выполнить эти требования, и спустя некоторое время на нее были заведены 
несколько уголовных дел. Позже правоохранители провели обыски в компании, изъяв ее 
продукцию и сырье, чтобы потом якобы передать на исследование в ООО ТЕСТ, 
подчеркивается в письме. В компании считают, что целью обыска было приостановить 
работу предприятия. Позднее суд признал обыски правоохранителей незаконными и 
постановил вернуть изъятое имущество, омечают в Дортмунд Кабель. "После того как 
имущество было передано, оказалось, что недостача составила 812 кг меди и 463 метра 
кабеля", - заявили авторы письма. В результате был открыт ряд уголовных дел на 
сотрудников правоохранительных органов. Однако по большинству из низ был назначен 
тот же следователь, что и в деле против нее, отмечается в письме. В компании счиатют, что 
это было сделано для того, чтобы продолжить давление. В письме также сообщается, что 
уголовное производство длится уже более 20 месяцев. Ранее Дортмунд Кабель обвинил 
ассоциацию производителей кабеля Укрэлектрокабель во главе с Анатолием Пушкарем, а 
также принадлежащее ему ООО Алай в "попытках рейдерства с помощью СБУ". Дортмунд 
Кабель - производитель огнестойких и безгалогенных кабелей, а также кабелей пожарной 
сигнализации. На сайте компании утверждается, что ее клиентами являются застройщики 
ТММ, Укрбуд, Киевгорстрой, Интергал-Буд, Укрреставрация и Лико-Холдинг. Согласно 
Госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками компании являются Петр 
Андрущак и Наталия Сиза. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. грн. ООО 
Алай  зарегистрировано в 2007 году. Конечными бенефициарами указаны Олег и Анатолий 
Пушкари. Уставный капитал компании – 5,5 млн грн. Холдинг КДТ - компания по 
производству и реализации огнестойкого кабеля. Владельцами холдинга являются 
Догадайлова Юлия Александровна и Сиза наталья Серегевна. 
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Обновлен кредитный рейтинг  
ПАО «ХАРТРОН» 

16.05.2018 
Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга по национальной 
шкале на уровне uaBB+ ПАО «ХАРТРОН».  

Заемщик с рейтингом uaBB+ характеризуется ниже чем достаточной 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. Агентство обновило кредитный 
рейтинг после анализа данных консолидированной отчетности ПАО «ХАРТРОН» за 2017 год 
и за первый квартал 2018 года. За период с 31.12.2016 года по 31.12.2017 года активы ПАО 
«ХАРТРОН» выросли на 2.51% и составили 639,328 млн. грн., а стоимость основных средств 
Компании по остаточной стоимости за то же время увеличилась на 32,83%. Собственный 
капитал Компании в анализируемом периоде вырос на 5,8%, а обязательства сократились 
на 0,081%. В результате соотношение между собственным капиталом и обязательствами 
Предприятия выросло на 4,65 п.п. и на 31.12 2017 года составило 83,23%. ...  
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У 2017 році обсяг продажів Bosch в Україні сягнув  
рекордного рівня у 74 мільйони євро 

07.06.2018 

Цього року Bosch святкує свою 25-ту річницю в Україні: у 2017 році 
Компанія зареєструвала загальний обсяг продажів в країні у розмірі 74 
мільйони євро, що на 5% перевищує рівень минулого року.  

«Беручи до уваги ріст ВВП у першому кварталі на 3,1% та хороші перспективи, ми 
очікуємо значного розвитку бізнесу у 2018 році», зауважив Віталій Бульда, гендиректор 
Robert Bosch Ltd. Сьогодні Bosch в Україні нараховує більше ніж 370 співробітників. Наразі 
Bosch є найбільшим в країні постачальником рішень для автомобільної промисловості і 
ринку запасних частин, а також в сфері промислових технологій та побутової техніки. 
Майже всі напрями бізнес-сектори Bosch в Україні продемонстрували зростання темпів 
розвитку у 2017 році. Особливо високі показники розвитку показав напрям Рішення для 
Мобільності (Mobility Solutions). Підрозділ Автомобільні Запчастини та Обладнання 
(Automotive Aftermarket) закінчив 2017 рік з новим історичним показником темпу 
зростання: обсяг продажів зріс на 18% в євро у порівнянні з попереднім роком. Наразі 
приблизно 4 000 станцій технічного обслуговування в Україні беруть участь у програмі 
лояльності Bosch «eXtra». Мережа «Bosch Авто Сервіс» залишається найбільшою 
незалежною мережею станцій технічного обслуговування автомобілів в Україні. Зараз вона 
включає 104 станції, які представляють концепції Bosch в сфері Сервісу: 88 станцій Bosch 
Авто Сервіс (Bosch Car Service) та 16 станцій Bosch Дизель Сервіс (Bosch Diesel Service). У 
2017 році понад 500 фахівців пройшли тренінг у Навчальному центрі Компанії з питань 
автомобільних запчастин і обладнання. ... 
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Группа SKF в 2018 году намерена инвестировать в развитие 
производства "СКФ Украина" около 270 млн грн 

12.06.2018 

Группа SKF, ведущий мировой производитель подшипников, в 2018 
году намерена инвестировать в развитие производства "СКФ Украина" 
(Луцк, ранее - Луцкий подшипниковый завод) около 270 млн грн. 

"Планы перспективного роста очень амбициозные, ведь планируется инвестировать 
88 млн шведских крон (приблизительно 270 млн грн), в том числе на создание мощностей 
для производства продукции нового поколения – подшипниковых узлов TMU", - сообщил 
гендиректор украинского предприятия Владимир Цыбульский. По его словам, за 20 лет 
группа SKF в целом инвестировала в модернизацию и развитие предприятия более EUR120 
млн. Как сообщалось, в 2017 г. чистая прибыль предприятия составила 214,08 млн грн (в 
2016-м – 266,16 млн грн), чистый доход вырос на 19% - до 1 млрд 981 млн грн. При этом, 
согласно финочету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, в общем 
объеме продаж доля конических роликовых подшипников составила 56,2% (1 млрд 088 
млн грн), компонентов к подшипникам – 43,8% (847,41 млн грн). В структуре реализации 
прошлого года наибольшую долю продаж (почти 80%) занимают страны Евросоюза – 1 
млрд 582 млн грн, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На долю России и других стран 
СНГ пришлось 12,5% (246,72 млн грн, на 54,3% больше). Поставки на украинский рынок 
выросли на 46,6% - до 97,55 млн грн, что составило 4,9% общих продаж. … 

 

Читать полностью >>>  
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Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) укрепляет  
сотрудничество с белорусскими партнерами 

14.06.2018 
По итогам участия в «БЕЛАГРО» ХАРП успешно представил 

инновационную линейку подшипников для сельхозтехники и укрепил 
сотрудничество с белорусскими партнерами. 

На стенде совместно с дилером «Ремтехнопром» презентовал высококачественные 
подшипники и узлы повышенного уровня надежности: подшипники HARP AGRO с уникаль-
ными системами уплотнений повышенной герметичности X-SHIELD, необслуживаемые 
ступичные подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT, линейку корпусных подшипников UС и 
узлы на базе данных подшипников. «Наш стенд посетило более 100 гостей. На выставке мы 
также встретились с нашими белорусскими партнерами – крупными производителями 
сельхозтехники МТЗ и Гомсельмаш, для которых ХАРП остается надежным поставщиком 
комплектующих», – рассказывает менеджер ВЭД Сергей Вышлов и добавляет, что 
продукцией ХАРП заинтересовались новые клиенты с Индии, Египта и Литвы. По 
результатам выставки есть перспективы выйти на новые рынки – расширить дилерскую 
сеть, а также наладить прямые поставки. Отметим, 6-9 июня ХАРП принял участие в 
крупнейшей сельскохозяйственной выставке Украины и Восточной Европы «АГРО-2018» и 
продемонстрировал инновационные решения для отечественной и импортной техники. … 
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Гендиректор Philips Украина Ирина Березовская: рынок 
техники для дома значительно вырос 

31.05.2018 

Бытовая техника стала незаменимым спутником жизни современного 
человека. Українські Новини поговорили с генеральным директором Philips 
Украина Ириной Березовской.  

Бизнес Philips в Украине представлен 8 категориями ухода за здоровьем: кухонная 
техника (блендеры, мультиварки и мультипечи, чайники и т.д.), решения для улучшения 
качества воздуха (увлажнители, очистители), персональный уход для женщин (фотоэпиля-
торы, фены и т.д.), мужской уход (бритвы, триммеры и др.), уход за полостью рта (электри-
ческие зубные щетки), уход за тканями (утюги, парогенераторы и т.д.), уход за поверхно-
стями (пылесосы) и кофемашины. Наибольшие показатели продаж в денежном и количе-
ственном эквиваленте демонстрируют традиционные категории, такие как кухонная 
техника, пылесосы, утюги. Но и менее привычные для украинского потребителя продукты - 
электрические звуковые зубные щетки, очистители воздуха, средства персонального ухода, 
автоматические кофемашины - наращивают долю на рынке. Быстрее всего растут новые 
для потребителя категории устройств, которые приносят ему дополнительную ценность. 
Например, за 2017 выросли вдвое и больше продажи категорий фотоэпиляторов, 
беспроводных пылесосов, парогенераторов, автоматических кофемашин, электрических 
зубных щеток. Такие же тренды наблюдаем и по результатам I квартала 2018 года. ...  
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Новокраматорский машзавод завершает поставку 14 горных 
машин для энергохолдинга Рината Ахметова 

04.06.2018 

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) с отгрузкой в 
июне последних трех проходческих комбайнов завершает контракт на 
поставку крупной партии этой техники для “ДТЭК Энерго”. 

Согласно пресс-релизу НКМЗ, в течение года изготовлено 14 горных машин среднего 
класса П110, предназначенные для “ДТЭК Павлоградуголь” (Днепропетровская обл.). 
Стоимость контракта не разглашается. Пресс-служба напоминает, что НКМЗ выпускает 
наиболее востребованные в последнее время проходческие комбайны П110 в различных 
модификациях с 1994 года, продолжая работу по повышению их конкурентоспособности. 
Комбайны поставлялись горнякам Украины, России, Казахстана. НКМЗ специализируется 
на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, 
горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и 
отливок. Как сообщалось, в 2017 году завод получил более 395 млн грн чистой прибыли, 
увеличил объем продаж на 50% - до 4,7 млрд грн, производства - на 38%, до 4,25 млрд грн. В 
2018-м планирует нарастить эти показатели соответственно на 38% и 41%. 
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Corum Group поставит шахтоуправлению «Садкинское»  
оборудование для новой лавы 

05.06.2018 

Механизированный комплекс, состоящий из очистного комбайна, 
забойного конвейера, перегружателя и крепи, разрабатывает Corum Group 
для шахтоуправления «Садкинское» Южной угольной компании.  

С его помощью будет запущена в работу новая лава №45, из которой шахтеры 
планируют добыть около 1,5 млн тонн высокоэнергетического угля-антрацита за год. 
Поставка комплекса запланирована на август-сентябрь этого года. Лавный комплекс для 
ШУ «Садкинское» включает в себя очистной комбайн КДК500, скребковый конвейер 
СПЦ230-21.2 длиной 305 м, конвейер-перегружатель СПЦ230-63, а также 203 секции крепи 
3КД90Т. При проектировании оборудования были учтены все пожелания клиента, 
основанные на опыте эксплуатации в сложных горно-геологических условиях шахт 
Донбасса. «Тендер на поставку очистного комплекса для ШУ «Садкинское» был выигран 
нами в жесткой борьбе с очень сильными конкурентами из Польши и Чехии, – 
комментирует директор по производству Corum Group Александр Дятлов. – В нашу пользу 
сыграла репутация производителя, обладающего многолетней экспертизой в производстве 
горно-шахтного оборудования для шахтеров Донбасса». При проектировании очистного 
комбайна КДК500 инженеры Corum повысили его энерговооруженность и внедрили 
систему диагностики и контроля состояния основных узлов… 
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Corum станет отдельным бизнес-блоком  
в составе ДТЭК Энерго 

07.06.2018 

Corum Group станет отдельным машиностроительным бизнес-
блоком в составе крупнейшего энергетического холдинга ДТЭК Энерго, 
сообщает пресс-служба предприятия. 

Предприятия Corum, вошедшие в состав ДТЭК Энерго, продолжат работу на внешних 
конкурентных рынках машиностроения, причем как в Украине, так и за рубежом. Также 
Corum сохранит свой бренд, уже хорошо известный клиентам. В структуре компании 
предприятия Corum будут управляться как отдельный бизнес-блок в составе ДТЭК Энерго. 
Обязанности гендиректора Corum Group исполняет Михаил Потапов, который также 
является директором по маркетингу и продажам. «Основным приоритетом нашей работы 
является обеспечение потребностей в горно-шахтном оборудовании наших ключевых 
клиентов, а это компании из Украины, стран ближнего зарубежья и Европы, а также 
угольного блока ДТЭК Энерго и «Метинвест», – отметил Потапов. – Мы намерены сохранить 
и усилить наши позиции на рынках присутствия, оставаясь конкуренто-способными по 
основным критериям – цена-сроки-качество». Также компания планирует сосредоточиться 
на улучшении внутренней эффективности по таким ключевым направлениям, как 
производство, R&D, управление процессами и сервис. Компания Corum Group закончила 
2017 г. с выполнением всех ключевых показателей бизнес-плана. Консолидированная 
выручка компании выросла на 44% по отношению к 2016 году и составила 1,995 млрд грн. 
Объем заключенных контрактов – 2,872 млрд грн., что на 110% выше, чем в 2016 году. 
EBITDA по итогам 2017 года увеличилась более чем в 3 раза и составила 352 млн грн. В 
структуре продаж 41% всех заключенных контрактов приходится на экспортные заказы.  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 
 

Завод "Электротяжмаш" в июне планирует отгрузить  
турбогенератор ТГВ-210-2МТ3 

07.06.2018 

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) в 
июне планирует отгрузить турбогенератор ТГВ-210-2МТ3 для ТЭС 
"Сиддирганч" (Бангладеш). 

Согласно сообщению предприятия, в настоящее время завершены стендовые 
испытания турбогенератора в присутствии заказчика. "Мы постепенно и уверенно 
осваиваем азиатский рынок. Для предприятия этот регион - один из самых перспективных 
рынков. Выполнение заказа для ТЭС "Сиддирганч" прошло успешно и мы, таким образом, в 
очередной раз подтвердили высокие стандарты качества продукции", - цитирует пресс-
служба и.о. директора "Электротяжмаша" Дмитрия Костюка. Контракт на разработку и 
поставку на станцию турбогенератора в тропическом исполнении был подписан в конце 
июня 2017 года, а отгрузка намечалась на третий квартал текущего года. Ранее в пресс-
службе сообщали, что в 1990-х годах "Электротяжмаш" поставил на ТЭС "Сиддирганч" 
турбогенератор ТГВ-200-2М-2Т3 мощностью 210 МВт, в 2017 году возникла необходимость 
его замены. Тогда Д.Костюк отмечал, что договор подписан впервые за длительный период 
времени, когда крупные проекты в сфере тепловой энергетики отсутствовали. Контракт 
позволил, в частности, оптимизировать работу турбогенераторного производства 
предприятия. "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, 
специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-
двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных 
станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и 
городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, 
Мексику и другие страны. В 2017 году завод увеличил чистую прибыль на 35% к 2016 году - 
до 8,5 млн грн, объем реализации сохранился практически на уровне предыдущего года, 
составив 1,5 млрд грн, в том числе доля экспортных поставок – 90%. 
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Украинский бизнес хотят отвязать от кассовых аппаратов  
соратников Януковича 

13.06.2018 

Кабинет Министров Владимира Гройсмана сделал еще один шаг к 
детенизации бизнеса и облегчению нагрузки на малый и средний бизнес, 
попутно осложнив жизнь некоторым экс-«регионалам». 

Правительство запустило пилотный проект, который может стать небольшой 
революцией для бизнеса. Речь идет о постановлении "Про реализацию 
экспериментального проекта о регистрации и эксплуатации новейших моделей 
программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для 
реализации расчетных операций". За этим несколько заковыристым названием стоит 
достаточно простая идея. Теперь предприятия получат возможность вместо кассового 
аппарата устанавливать компьютер со специальным софтом или оборудованием, при 
помощи которого регистрировать расчетные операции. Причем это может быть не только 
настольный компьютер, но и планшет или даже смартфон. На сегодняшний день все 
предприниматели обязаны приобретать и регистрировать так называемые РРО, то есть 
регистраторы расчетных операций или по простому - кассовые аппараты. Стоят они от 5 до 
20 тыс. грн. К тому же регистрация требует времени до пяти рабочих дней, усилий и денег. 
Нужно не только писать соответствующие заявления и осуществлять визиты к чиновникам 
Государственной фискальной службы, но и прилагать к заявлению целый пакет 
документов. Новая же система предполагает не только возможность использования 
бытовой компьютерной техники, но и онлайн- регистрацию без предоставления 
контролирующим органам любых бумажных документов. Кроме того, кассовые аппараты 
недешевы в обслуживании. Каждый аппарат требует оплаты услуг информационных 
эквайеров на сумму не меньше 200 грн в месяц. Не говоря об техобслуживании и ремонте. В 
то же время новая система будет бесплатной для пользователей и не будет требовать 
абонплаты. "Действующая сегодня система отвращает предпринимателей от того, чтобы 
использовать кассовые аппараты, - большие штрафы, высокая стоимость РРО и их 
обслуживания. Продажа и обслуживание кассовых аппаратов - это всегда была монополия. 
Мы поставим точку в этой истории. Система, которую предлагаем мы, дает возможность 
освободиться от "кассово-аппаратного рабства". Для предпринимателей это шаг вперед", - 
прокомментировал нововведение премьер-министр Владимир Гройсман. Внедрение новой 
системы не предусматривает обязательной замены кассовых аппаратов на новые системы. 
У предпринимателей будет выбор - либо и дальше работать по-старому, либо переходить 
на новые стандарты. В Кабмине уверены, что раньше или позже бизнес сделает выбор в 
пользу новых систем, которые не только дешевле и удобнее, но и позволяют получать 
дополнительные цифровые услуги. Новая система будет интегрирована с электронным 
кабинетом продавца, покупателями и Государственной фискальной службой, 
бухгалтерскими программами, что заметно оптимизирует администрирование, сокращает 
время на налоговую отчетность и так далее. Не секрет, что теневая экономика и низкая 
предпринимательская активность населения не слишком способствуют наполнению 
государственного бюджета, а любое уменьшение фискальной нагрузки и упрощение 
администрирования налогов - это, во-первых, выход бизнеса из тени, а во-вторых, стимул 
для частного предпринимательства. По словам премьера, при переходе на новую систему 
бизнес сможет сэкономить около 2 млрд грн. Это почти $77 млн, которые уйдут не 
производителям кассовых аппаратов и тем, кто их обслуживает, зарегистрированным в 
офшорах, а позволят больше вкладывать в бизнес и получать, соответственно, большую 
прибыль и платить больше налогов в бюджет. Разумеется, новая система не понравится 
тем, кто контролирует рынок обязательных к приобретению для предпринимателей 
кассовых аппаратов. Список фирм, которым разрешено продавать сертифицированные 
кассовые аппараты, ограничен приблизительно двумя десятками компаний. У многих из 
этих компаний конечные бенефициары зарегистрированы в офшорах. В свое время в СМИ 
было достаточно расследований того, кто стоит за этими компаниями и, соответственно, 
получает максимальную материальную выгоду от обязательного приобретения бизнесом 
кассовых аппаратов. При этом журналисты называли достаточно известные в Украине 
фамилии. Так, компании "Юнісістем" и "Фіскальні системи" связывают с экс-"регионалом", а 
сейчас нардепом из группы "Возрождение" Виталием Хомутынником, а предприятие 
"Універсальні інформаційні технології" с министром топлива и энергетики времен 
президентства Виктора Януковича Эдуардом Ставицким. Последний из-за коррупционных 
уголовных производств уже давно скрывается за границей. … 
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Почему белорусские власти «позарились» 
на «Мотор Сич» 

02.06.2018 

В Беларусь на собрание акционеров Оршанского авиаремонтного 
завода (ОАРЗ) приезжал президент украинской компании «Мотор Сич» 
Вячеслав Богуслаев - ему принадлежит около 60% акций предприятия.  

После собрания акционеров Богуслаев вернулся в Киев, но его личный самолет не 
выпустили из страны - он остался на аэродроме в поселке Болбасово под Оршей. «Богуслаев 
улетел на рейсовом самолете 27 апреля, после собрания акционеров. Члены его экипажа 
переночевали в общежитии ОАРЗ в Болбасово и тоже отбыли в Украину, - сообщил со 
ссылкой на свои источники портал Tut.by. - На следующей неделе украинского бизнесмена 
ждут в aдминистрации Лукашенко. Будут обсуждать будущее завода. Он уже согласен 
отдать завод государству. По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет 
из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в 
качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь». Однако анонсированной 
встречи не произошло. Вячеслав Богуслаев решил не испытывать судьбу и не стал 
возвращаться в Беларусь. 15 мая Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в 
отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» из-за 
превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. ...  
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ГП "Антонов" відновлює виробництво  
пасажирських літаків Ан-158 

03.06.2018 

Програма була фактично призупинена через розірвання співпраці з 
Росією. Про відновлення програми серійного виробництва заявив 
новопризначений керівник "Антонова", Олександр Донець. 

Кілька останніх місяців колектив "Антонова" вимагав, щоби керівником 10-
тисячного колективу поставили людину з їхньої галузі – і таки домігся свого. 
Новопризначений очільник держпідприємства поставив мету добудувати ці літаки. "Для 
мене найголовніше зараз – це запустити серійне виробництво на нашому підприємстві. Ми 
впевнені, що майбутнє у нас світле, тут сумнівів немає", – заявив Олександр Донець. На 
сьогодні у цехах "Антонова" стоять 10 планерів літака Ан-158. Деякі з них майже готові. 
Літак Ан-158 - близькомагістральний пасажирський літак, продовження модельного ряду 
вантажного Ан-148. На сьогодні випустили 20 літаків для РФ та Куби. Сертифікований для 
перевезення 99 пасажирів на відстань до 2,5 тис. км або 86 пасажирів на 3,1 тис. км. Може 
літати вдень і вночі в будь-який час року в простих і складних метеоумовах.  
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Аукцион по продаже имущества Николаевского судостроительного  
завода отложили за несколько дней до его начала 

04.06.2018 

За три дня до начала аукциона по продаже здания и земельного 
участка площадью 6,924 га Николаевского судостроительного завода, 
расположенных на правом берегу р. Ингул, торги были отложены.  

Как ранее сообщалось, на продажу из-за долгов по зарплате были выставлены 
административный бытовой корпус; достроенная набережная по берегоукреплению; 
железнодорожные пути; автодороги и другие сооружения. Вместе со зданием на аукцион 
выставлялась земля. Причиной приостановления торгов стало постановление об 
«отложении проведения исполнительных действий Отдела принудительного исполнения 
решений управления государственной исполнительной службы Главного 
территориального управления юстиции в Николаевской области от 18 мая». Ранее 
сообщалось, что Николаевский судостроительный завод (ранее завод имени 61-го 
коммунара) занимает второе место среди предприятий-должников по зарплате и другим 
выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.  
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На Херсонской верфи Смарт Меритайм Групп состоялась  
закладка танкера для голландской VEKA Group 

 
14.06.2018 

Смарт Меритайм Групп (СМГ, Smart Maritime Group) начал 
строительство двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов для 
голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. 

Торжественная церемония закладки первого судна состоялась сегодня на 
Херсонской верфи СМГ. Согласно контракту, СМГ изготовит два насыщенных корпуса, 
выполнит их окраску, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, а также 
произведет монтаж палубного насыщения. Второе судно будет построено на Николаевской 
верфи СМГ. Срок строительства одного корпуса составит 11,5 месяцев. Стоимость 
контракта составит свыше 145 млн грн. «Это действительно важное событие для 
украинского судостроения, поскольку это первый иностранный контракт в отрасли с 2013 
года. Мы приложили огромные усилия для того, чтобы убедить заказчика, убедить 
украинские и европейские банки профинансировать этот проект. Сегодня перед нами 
открываются хорошие перспективы и в работе, и в заключении новых контрактов» - 
отметил генеральный директор СМГ Василий Федин. В свою очередь директор VEKA Group 
BV Воут фон Вайнен (Wout van Wijnen) подчеркнул: «Мы рады возможности продолжить 
сотрудничество с компанией Смарт Меритайм Групп. Предыдущий опыт строительства на 
верфи СМГ был позитивным. Уровень ответственности и квалификации специалистов 
заслужили наше уважение. Мы ценим надежность нашего украинского партнера и 
доверяем ему выполнение этого проекта». В торжественном митинге приняли участие 
сотни горожан, присутствовали мэр Херсона Владимир Миколаенко, представители VEKA 
Shipbuilding WT B.V., областных органов государственной власти, ведущих предприятий 
области, а также ветеранской организации Херсонского судостроительного завода. История 
успешных партнерских отношений СМГ с VEKA Group насчитывает более 10 лет. За это 
время СМГ построил для VEKA 8 корпусов танкеров-химовозов. В целом для голландского 
рынка были построены 12 судов аналогичного класса. 
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Крупнейший производитель грузовых вагонов в Европе  
договаривается о проектах с КВСЗ 

04.06.2018 

Крупнейший производитель грузовых вагонов в Европе 
американская компания Greenbrier ведет переговоры с Крюковским 
вагоностроительным заводом (КВСЗ) о совместных проектах.  

"Greenbrier уже три года изучают тему организации производства грузовых вагонов 
для своей компании в Украине и создании компании по операционному лизингу. Опять 
говорили (на прошлой неделе) на эту тему. Но пока только говорим, не более", - рассказал в 
интервью ЛІГА.net президент КВСЗ Владимир Приходько. По его словам, решение о 
производстве компания должна была принять еще год назад, но так и не сделала этого. 
"Greenbrier хоть и большой, но в какой-то мере недостаточно поворотливый. Стороны 
пришли к мнению, что надо процесс ускорить. Также пришли к заключению, что если не 
начинать работать сейчас, то потом будет поздно. Думаю, в течение ближайшего полугодия 
поймем, появится ли какое-то решение в этом году или его вообще не будет. Ведь рынок не 
спит, и вокруг вопроса лизинга подвижного состава очень много охотников, которых потом 
будет трудно растолкать даже локтями", - отметил глава КВСЗ. Он говорит, что Greenbrier 
активно развивается в Европе и уже превратилась здесь в крупнейшего игрока по 
грузовому вагоностроению. Так, в прошлом году компания купила 75% румынской Astra 
Rail, сейчас ведет объединительные процессы со своим польским филиалом в Свиднице. 
"Они становятся крупнейшим игроком в Европе по производству грузовых вагонов. 
Суммарно они могут поставить одномоментно порядка 6500 вагонов. Самая крупная 
компания, которая располагается за ними, Tatravagonka, может поставить не более 4000 
вагонов в год. Кроме того, они ведут переговоры о производстве в Турции", - сообщил 
Приходько. "Мы для них можем стать поставщиком подвижного состава, возможным 
партнером в программах, возможным акционером в совместных бизнесах в Украине. Они 
нас оценивают в этом смысле как компанию номер один в Украине", - заключил глава КВСЗ. 
The Greenbrier Companies (Лейк-Освего, Орегон, США) основана в 1981 году, производит 
железнодорожные вагоны, локомотивы, суда. В холдинге работает около 11 тыс. человек.  

 

Читать полностью >>>  
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General Еlectric совместно с КВСЗ поставит "Укрзализныце"  
30 тепловозов серии Evolution 

05.06.2018 

Компания General Electric Transportation с 10%-ным участием 
Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в конце 2018 года начнет 
поставку "Укрзализныце" 30 тепловозов TE33A серии Evolution. 

"Укрзализныця" совместно с GE Transportation дает старт программе локализации 
производства локомотивов в Украине. Для меня лично это большая победа и знаковый 
момент для украинской железной дороги и всей отрасли. Локализация уже на начальных 
этапах была ключевым и принципиальным моментом в переговорах с GE. Могу сказать, что 
ни в Индии, ни в Казахстане подобный контракт не предусматривает локализацию с 
первого образца. Первые 30 тепловозов TE33A серии Evolution будут произведены с 
участием отечественного Крюковского вагоностроительного завода", - отметил он. Для 
первых тепловозов украинский контракт предусматривает локализацию на уровне 10%. 
Далее локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. "Сейчас 
General Еlectric продолжает определять производственную базу среди отечественных 
предприятий. Также планируем создать центр для сервисного обслуживания и 
модернизации рабочего парка локомотивов", - написал глава "Укрзализныци". Он 
подчеркнул, что партия тепловозов, которую поставит General Electric в сотрудничестве с 
КВСЗ, - крупнейшая в независимой Украине. "Финальная стадия производства локомотивов 
для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018-го уже получим первые тепловозы, 
адаптированные к климатическим условиям, экологические, экономные в обслуживании, 
комфортные и безопасные для локомотивных бригад", - заявил Е.Кравцов. 
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Неутешительный май для украинского  
автопрома 

12.06.2018 

В мае с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства. 
Такой объем выпуска автотранспорта в 90 раз меньше майского результата 
десятилетней давности, отмечают в ассоциации «Укравтопром». 

Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома 
формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе 
«Еврокар». В мае в Закарпатье собрано всего 374 Шкоды, что на 39% меньше чем в апреле. 
По сравнению с майским результатом 2017 г., несмотря на катастрофически низкую базу 
сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%. Продолжает 
демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей. 
Относительно мая 2017 г. производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю 
текущего года в половину, до 5 штук. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который 
по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства 
своих автомобилей с августа 2016 г. В то же время, производство автобусов в отчетном 
месяце выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю 2018г. и составило 63 штуки. 
Отметим, по данным ассоциации «Укравтопром», на первичном рынке легковых авто 
регистрации импортированных автомобилей с пробегом вновь превысили реализацию 
новых машин. В мае свою первую регистрацию в Украине прошли 14,6 тыс. легковых 
автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации – 7761 шт., что составляет 53% от общего 
объема первичного рынка. Относительно майского показателя прошлого года спрос на 
импортный секонд-хенд вырос на 72 процента. Наиболее популярными среди ввезенных 
б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено 
на учет 1223 шт. Это почти втрое больше количества реализованных в Украине новых 
автомобилей этой же марки. Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1099 
подержанных автомобилей, что на 46% превысило майский объем реализации новых Рено. 
Третий результат у Шкоды – 750 автомобилей с пробегом, и это две трети от общего 
количества первичных регистраций автомобилей марки Skoda в мае. Ввезенные в Украину 
автомобили не первой свежести марки Ford в мае нашли 537 владельцев, что на 69% 
больше объема реализации новых Фордов. Замыкает пятерку лидеров месяца Opel – 428 
б/у авто этой марки зарегистрировано против 16 новых. 
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Корпорація «БОГДАН» акцентувала увагу прем’єр-міністра на  

необхідності підтримки машинобудівної галузі 

12.06.2018 
Корпорація «Богдан» закликала Прем’єр-міністра України 

Володимира Гройсмана змінити підхід до закупівлі громадського транспорту 
в українських містах та підтримати вітчизняне машинобудування.  

Про це йдеться у листі, який корпорація направила голові Уряду напередодні його 
візиту до Данії. У «Богдані» зауважили, що деякі чиновники, які не мають державницького 
підходу до розбудови економіки України, намагаються закуповувати за бюджетні кошти 
вживану, списану техніку та техніку іноземного виробництва. «Звертаємося до вас як до 
глави Уряду з проханням за кошти українських платників податків купувати українське», - 
зазначено у листі. У корпорації нагадали, що вона вже співпрацює з низкою європейських 
країн, які охоче купують українську продукцію. Зокрема, ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан 
Моторс» співпрацює з однією з датських компаній BankeElectromotiveApS. Наразі силами 
підприємства відбувається реалізація інжинірингового контракту на виготовлення 
електричних вантажівок для потреб комунальників, а також виготовляються дві машини, 
які до кінця серпня вже будуть готові. Це сучасні електричні вантажівки, яким немає 
аналогів у світі і які працюватимуть для потреб датських замовників. «Цей контракт між 
українською машинобудівною компанією і датським замовником заклав початок шляху 
відновлення машинобудівної галузі нашої країни та її виведення на якісно новий рівень. 
Збільшуючи експорт до країн ЄС, ми популяризуємо українську продукцію за кордоном, 
демонструємо світу своєрідний знак якості «Зроблено в Україні», збільшуємо валютні 
надходження до держбюджету. Зростання експортного потенціалу країни, в свою чергу, 
веде до збільшення кількості робочих місць, стабільної виплати зарплатні 
машинобудівникам», - підкреслили у «Богдані». Нагадаємо, «Богдан» також вироблятиме 
кузова для електричних автобусів французької компанії Bluebus. Сторони підписали 
відповідний контракт. «Богдан» розраховує на подовження контракту та поглиблення 
співпраці у майбутньому. 
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 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Автомоільний бренд HAVAL став подією  
«Агро Авто Шоу» 

11.06.2018 
В форматі наймасштабнішої аграрної виставки у Східній Європі "АГРО-

2018" у Києві відбувся автомобільний фестиваль "АГРО АВТО ШОУ". Про це 
повідомляє прес-служба Корпорації «Богдан». 

 Це свято позашляховиків поєднало в собі покази новинок українського авторинку, 
тест-драйви легкових моделей та позашляховиків, а також чудову шоу-програму в стилі 
«кантрі». В одному ряду з найбільш популярними в Україні брендами, у експозиції нових 
авто взяли участь і нові моделі бренду Haval, незалежного лідера марки SUV які нещодавно 
вийшли на вітчизняний ринок. Нагадаємо, що у травні цього року автомобіль флагманської 
моделі Haval H9, подолавши 1450 метрів сходів, піднявся вгору від нижньої площі до 
вершини сходів біля річки Янцзи, що знаходяться в м. Чунцін. 
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В Запорожье ищут нового  
дилера ŠKODA 

13.06.2018 
Компания «Еврокар» сообщает о поиске нового дилера и приглашает 

принять участие в тендере на получение статуса официального дилера 
марки ŠKODA в г. Запорожье. 

Основные требования к кандидатам: опыт работы в автомобильном бизнесе; 
финансовая стабильность; наличие земельного участка под строительство центра (первая 
линия, не менее 0,5 га), или наличие готового 3S-автоцентра (монобренд) под ребрендинг; 
наличие команды с опытом работы в автомобильном бизнесе. ООО «Еврокар» – 
официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине. Предприятие работает с 
марта 2003 года и входит в Группу компаний Атолл Холдинг, которая является одним из 
ведущих операторов на украинском автомобильном рынке. Дилерская сеть ŠKODA является 
одной из самых больших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области 
организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического 
обслуживания автомобилей. В дилерской сети ŠKODA представлен максимально полный 
спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного 
и сервисного обслуживания. Высокий уровень качества услуг, предоставляемых ООО 
«Еврокар», подтверждается применением системы менеджмента в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001:2008. 
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Открылся самый большой в Украине  
шоурум Renault 

13.06.2018 
СТО нового автоцентра может обслуживать до 60 автомобилей в день. 

А на его демонстрационных площадях может разместиться весь модельный 
ряд Renault. Об этом пишет autoconsulting.com.ua 

Корреспондент AUTO-Consulting побывал в самом большом шоуруме Renault и 
выяснил все подробности прямо на месте события. Автосалон компании «Актив Моторс» - 
это уже 34-й дилерский центр Renault в Украине. Как сообщил AUTO-Consulting глава 
правления «Рено Украина» Франсуа Мариотт, компания Renault работает в нашей стране с 
2000 года и последние 3 года занимает лидирующие позиции по продажам. Но не оставляет 
желания и надежды выйти в лидеры рынка и в нынешнем году. Для этого у «Рено Украина» 
есть все необходимые составляющие: большая дилерская сеть и отличный модельный ряд, 
в котором 5 SUV. Это – надежные и доступные автомобили, адаптированные к эксплуата-
ции в украинских условиях. Свежий пример – новый Renault Duster. Новое поколение этой 
модели было презентовано совсем недавно, а ее продажи уже на 50% больше, чем в 
прошлым году. Для компании «Актив» - это уже шестой автосалон. Она работает на 
украинском рынке с 2007 г. На сегодня, как сообщил гендиректор автомобильной группы 
«Актив» Александр Яременко, у компании уже есть дилерские центры Infiniti, Nissan и 
Honda в Киеве, Одессе и Харькове. Открывая автоцентр Renault «Актив Моторс» реализует 
свою давнюю мечту – стать партнером компании с большим количеством корпоративных 
клиентов. По словам директора департамента продаж и развития дилерской сети «Рено 
Украина» Ирины Гон, это уже третий концептуальный автосалон французской марки в 
Украине, соответствующий всем новым стандартам Renault Store. Корпоративных клиентов 
у «Рено Украина» действительно немало. И среди них ВАТ, национальная полиция, «Новая 
Почта». Renault в Украине – №1 на флит рынке и среди легкой коммерческой техники.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 

 
Укравто продолжает подвергается агрессивной  

информационной атаке 

14.06.2018 

Расторжение дилерского договора по инициативе Генерального 
Представительства Mercedes-Benz в Украине – компании «АвтоКапитал», 
структурного подразделения УкрАВТО, было обусловлено грубыми 
нарушениями запорожским экс-дилером условий договора. 

По предписанию компании-производителя, заключая дилерский договор, дилерское 
предприятие берет на себя обязательство указывать реальных собственников, уведомлять 
о любых изменениях в структуре собственности и предоставлять информацию о конечных 
бенефициариях (физических лицах). Данное требование является обязательным для 
выполнения всеми компаниями-партнерами концерна Daimler AG (генеральными 
представительствами и их дилерами) и обусловлено стремлением производителя 
защитить клиентов от каких бы то ни было финансовых махинаций, исключить 
возможность мошенничества и убедиться в том, что партнеры публичны, работают в 
правовом поле, и, следовательно, ведут бизнес законно. Несоблюдение ключевого 
требования о прозрачности данных контрагентов ведет к неминуемому расторжению 
дилерского договора. Прекращение сотрудничества с экс-дилером в Запорожье было 
обусловлено именно такими вескими причинами. Бывший партнер «АвтоКапитала» Олег 
Кузьменко, владелец компании «АвтоДом Запорожье» на момент заключения дилерского 
контракта в 2003 году, в течение нескольких лет переносил сроки приведения к 
стандартам производителя автоцентра в Запорожье. Затем в 2015 году, в разгар военных 
действий и тяжелого экономико-политического кризиса в стране, в непосредственной 
близости от существовавшего автосалона началось строительство нового дилерского 
центра. Параллельно, после начала строительства, структура собственности ООО «АвтоДом 
Запорожье» менялась 6 раз подряд. Данные действия осуществлялись без согласования и 
одобрения со стороны «АвтоКапитал», что является прямым нарушением условий 
дилерского договора. «АвтоКапитал» неоднократно обращался к партнеру с просьбами 
устранить прямые нарушения условий дилерского контракта и раскрыть информацию о 
владельцах компании, однако, многократные письменные обращения были 
проигнорированы. Есть основания предполагать, что одним из действующих лиц 
конфликта является днепропетровский бизнесмен Сергей Селин, что представляет группу 
анонимных бизнесменов. В 2016 году г-н Селин обратился в УкрАВТО с предложением 
заключить с ним дилерский контракт на том основании, что он с партнерами по 
собственной инициативе построил новый дилерский центр в г. Днепр. Поскольку в Днепре 
в течение многих лет работает три авторизированных дилера – «Виктор и Сыновья» и 
филиал «Автосалон Мерседес» ЧАО «Днепропетровск-Авто», занимающиеся реализацией 
легковых автомобилей, а также «Конкорд», занимающийся реализацией грузовой техники, 
– потребности в партнерах в регионе у компании не было. Особенно ввиду значительного 
падения рынка, связанного с экономическим кризисом и АТО. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам Компании «УкрАВТО» 
 

 
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
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Украинский рынок новых автобусов  

– шаг назад 

05.06.2018 
По итогам 5 месяцев 2018 года украинский рынок новых автобусов 

продемонстрировал существенный спад и приблизился к показателям 
мертвого сезона 2014 – 2016 гг. 

В мае в Украине было продано всего 50 новых автобусов (минус 55%). А по итогам 5 
месяцев 2018 года рынок в данном сегменте просел на 29% и составил всего 300 ед. Такие 
данные приводит AUTO-Consulting, отмечая, что эти показатели приближаются к печальной 
статистике 2014 – 2016 гг. Причин основных две. Во-первых, частные перевозчики не горят 
желанием обновлять свой автопарк. А во-вторых, по выигранным государственным 
тендерам еще не начались поставки новых автобусов. Спросом по-прежнему пользуются 
автобусы малого класса (длиной до 8 м), которые составили от 55 до 70% всех продаж. Что 
же касается автобусов большого класса (длиной 12 м), а также особо большого класса (от 15 
до 18 м), то они занимают только 14% рынка. Если говорить о лидерах продаж по итогам 
мая, то на первом месте расположился «Черкасский автобус» с моделями ATAMAN. Второе 
место занимает за российским ПАЗиком, а третье – автобусы Эталон, изготовленные на 
Черниговском автозаводе. Наиболее активно продажи идут в столице и Киевской области. 
Неплохие показатели в Волынской, Донецкой, Одесской, Черниговской и Черкасской обл. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) возобновил  
производство и продажа автобусов 

09.06.2018 

Львовский автобусный завод в 2018 г. возобновил производство и 
реализацию автобусов моделей А183 и А191. Об этом сообщает 
Национальный Промышленный Портал. 

С начала этого года компания реализовала 7 автобусов: 4 - А183 и 3 - А191. 
Напомним, Львовская мэрия планирует выкупить и восстановить Львовский автобусный 
завод. Соответствующий проект, был обнародованный 8 февраля 2018 г. на официальном 
портале Львовского городского сонета. Согласно проекту постановления, депутатам 
Львовского горсовета предлагается признать целесообразным возобновление работы 
Львовского автобусного завода и дать согласие на приобретение зданий завода. Для этого 
профильные департаменты ЛГС должны разработать и представить на рассмотрение 
городского совета план создания и реализации инвестиционного проекта «Львов ЛАЗ», а 
также порядок выкупа или изъятия у собственников или распорядителей активов фирм, 
действующих на территории ЛАЗа. Кроме того, проектом постановления 
предусматривается, что мэрия найти средства на приобретение зданий, инженерных 
сооружений и других объектов ЛАЗа. Стоимость такой покупки на данный момент не 
указана. Не указана и сумма, которая понадобится для восстановления производства 
автобусов и инженерные разработки. Также есть вопросы и по стартовому капиталу, 
который наверняка понадобится, чтобы запустить простаивающее производство. Отметим, 
что ЛАЗ уже давно не подавал признаков жизни даже на украинском рынке. Все крупные 
тендеры прошлого года прошли с победой других производителей. Как правило, их 
выигрывали либо МАЗ, либо Богдан. Последняя активность ЛАЗа была замечена 
корреспондентами AUTO-Consulting во время выставки "Сити Транспорт 2017", где 
компания показывала автобус, с газовым двигателем.  
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также:  Что осталось от ЛАЗа? 
Фото из цехов предприятия! >>> 
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Корпорація «Богдан» виконала контракт на поставку  
кузовів для електробусів до Франції 

13.06.2018 

Корпорація «Богдан» передала французькому виробнику 
екологічного транспорту Bluebus п’ять 12-метрових кузовів для 
електробусів. Про це повідомили в прес-службі АТ «АК Богдан Моторс». 

Корпорація у повному обсязі виконала умови міжнародного контракту і забезпечила 
відвантаження кузовів у зазначений контрактом термін. Французький замовник високо 
оцінив якість української продукції і висловив зацікавленість у продовженні співпраці. 
«Цей контракт підтверджує конкурентоспроможність вітчизняного автопрому на ринку ЄС. 
Наші підприємства виграють у європейських за вартістю продукції, і, що головне, – не 
поступаються їм у якості. За умови державної підтримки українські заводи зможуть 
зміцнити свої позиції і знайти нових споживачів та замовників в Європі», – підкреслив 
директор ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» Дмитро Писаний. Договір на поставку 
кузовів сторони підписали навесні цього року. Контракт забезпечив «Богдану» вихід на 
ринок Західної Європи. Виробництво кузовів проходило на «Автоскладальному заводі №1» 
у Луцьку, яке з 2008 року проектує і випускає електротранспорт в Україні.Це може стати 
підґрунтям для розширення співпраці між українським заводом та французьким 
замовником. Нагадаємо, що данська компанія BankeElectromotive і луцький 
«Автоскладальний завод №1» уклали договори на розробку та виготовлення електричних 
спецвантажівок для міст Євросоюзу. Корпорація «Богдан» розраховує виготовити для 
данців щонайменше 15 електричних вантажних машин в поточному році. Перший 
автомобіль має зійти з конвеєру вже влітку. Якщо він успішно пройде дослідну 
експлуатацію, серійне виробництво вантажівок для Західної Європи буде розпочато в 
поточному році. 

 

Читати повністю >>> 
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 ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 
 

Интересные грузовики от производителя  
Техкомплект 

06.06.2018 
Завод Спецтехники Техкомплект привез на выставку «Агро-2018» 

широкий и довольно интересный ассортимент своей продукции. Об этом 
сообщает портал autocentre.ua 

В первую очередь на стенде Техкомплект на Агро-2018 отметим самосвалы с 
трехсторонней разгрузкой. На стенде они представлены тремя моделями. Это машина с 6-
кубовым кузовом (с высотой бортов 800 мм) на шасси IVECO Daily 70C15 3.0 HPI полной 
массой 7200 кг. Второй представленный самосвал – на шасси МАЗ-4371 «Корнет» с кузовом 
полезным объемом 10 кубометров. Высота бортов – 1200 мм. Полная масса автомобиля – 10 
100 кг. Третий самосвал – с кузовом трехсторонней разгрузки объемом 5,35 м куб. (с 
надставными бортами – 9,7 м куб.) выполнен на шасси ГАЗ-3309. Полная масса автомобиля 
– 8180 кг. Вісота бортов – 1200 мм. На стенде Техкомплект заслуживает внимание и 
автотопливозаправщик АТЗ 5 на базе ГАЗон Next. Цистерна из стали СТЗ имеет объем 5 м 
куб и может бать как одно- так двухсекционной. АТЗ 5 укомплектован дыхательным 
клапаном, счетчиком, рукавом на 10 метров ,фильтром очистки топлива, перепускным 
клапаном, заправочным пистолетом, насосом ВС-80, сливным рукавом (4м – 2 шт.), 
стационарной лестницей и др. ...  

 

Читать полностью >>>  
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MAN презентовал эксклюзивный 
тягач TGX 

06.06.2018 
На выставке «Агро-2018» на стенде компании «МАН Трак энд бас 

Юкрейн» можно увидеть интересные грузовики, среди которых модель MAN 
AgroLion MY18 и эксклюзивный тягач в топовой комплектации MAN TGX. 

На проходящей в Киеве, на ВДНХ юбилейной международной агропромышленной 
выставке «Агро-2018» можно увидеть много интересных грузовых автомобилей. Здесь 
следует отметить стенд компании «МАН Трак энд Бас Юкрейн», на котором представлены 
четыре грузовика марки MAN. Начнем с двух седельных тягачей в специальной 
комплектации для аграриев – MAN AgroLion MY 18, т. е. модельного года 2018. Это уже 
третье поколение машин для аграриев от компании MAN. В отличие от предыдущих, это 
уже модели не TGS, а машины в более богатой комплектации – TGX. Оба автомобиля 
оснащены металлическим бампером, региональной резиной, топливным баком на 680 л. На 
белой машине MAN TGX 18.440 установлен турбодизель в 440 л.с., а на зеленой MAN TGX 
18.480 – в 480 л.с. Оба стандарта Евро 5 и сагрегатированы c механической 16-ступенчатой 
механической коробкой передач ZF. При покупке аграрных тягачей MAN AgroLion MY 18 
непосредственно на выставке «Агро-2018» клиент получает специальные условия 
финансирования – под 7,9% годовых, а также подарочный сертификат на 2000 евро (скидка 
на тягач, или на запчасти, или на сервис). 

 

Читать полностью >>>  
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Новый грузовик для аграриев от  
DAF в Украине 

06.06.2018 
В рамках международной выставки Агро-2018 в Киеве компания DAF в 

Украине презентовала новый седельный тягач для тяжелых условий 
эксплуатации – UKR AGRO DAF 2018. 

C 6 по 9 июня на территории ВДНХ в Киеве проходит международная 
агропромышленная выставка «Агро-2018». На стенде компании DAF в Украине состоялось 
сразу две премьеры. Начнем с лучшего «Международного грузовика 2018 года» 
(International Truck Of The Year 2018) – модели СF Pure Excellence, который впервые 
засветился перед широкой публикой в Украине. Машина была представлена в версии 4-
осного самосвала с 480-сильным турбодизелем стандарта Евро 6, новой автоматической 
коробкой передач TraXon и 20-кубовым самосвальным кузовом KH-Kipper. Вторая не менее 
важная премьера – седельный тягач UKR AGRO DAF 2018, который представляет собой 
модель СF85 Евро 5 c специальной комплектации для тяжелых условий эксплуатации. Эта 
машина оснащена усиленной рамой с швеллером толщиной 7 мм. Под радиатором 
установлена защитная стальная плита. Высоко расположенный вентилятор системы 
охлаждения уменьшает попадания пыли при движении по грунтовым дорогам. Аграрный 
СF85 Евро 5 гидравлическим оборудованием от итальянского производителя OMFB. В 
комплектацию входят моторный тормоз MX мощностью 410 л.с. и шины Goodyear со 
специальным протектором: спереди – размером 385/65, а сзади – 315/80. 

 

Читать полностью >>>  
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Scania наращивает поставки новых  
грузовиков в Украину 

06.06.2018 
Только в мае этого года компания «Скания Украина» отгрузила 

покупателям 65 новых грузовиков. Среди них были и тягачи нового 
поколения – R и S-серии. Об этом сообщает портал autocentre.ua 

Отечественные автоперевозчики покупают все больше новых грузовиков марки 
Scania. Только в мае клиенты получили 65 машин. Отрадно, что среди них были и тягачи 
нового поколения – как R-серии, так и S – cамой комфортабельной кабиной, с совершенно 
ровным полом. Эти машины, как известно, победили в престижном конкурсе 
«Международный грузовик 2017 года». Ознакомиться с продукцией Scania можно на 
проходящей с 6 по 9 июня в Киеве, на ВДНХ юбилейной Международной 
агропромышленной выставке «Агро-2018». На стенде компании «Скания Украина» можно 
увидеть седельный тягач нового поколения –  R450 с двигателем мощностью 450 л.с. 
экологического стандарта Евро 6. Рядом представлен седельный тягач Scania Silverline 
G400, специально разработанный для перевозки грузов аграрными предприятиями. Он 
комплектуется усиленной рамой, коробкой отбора мощности, автоматической системой 
переключения передач Scania Opticruise. В качестве силового агрегата применяется 13-
литровый турбодизель стандарта Евро 5 и мощностью 400 л.с. Этот тягач оснащен 
системой контроля за автопарком Scania Fleet Management – пакет «Контроль» на 1 год 
бесплатно, пакет «Мониторинг» включен в стандарт. На выставке «Агро-2018» тягач был в 
паре с полуприцепом-зерновозом компании Wielton, оснащенным алюминиевым кузовом.  

 

Читать полностью >>>  
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Чергова партія повнопривідних вантажівок «Богдан 6317»  
найближчим часом надійде у війська 

07.06.2018 
В рамках виконання державного оборонного замовлення, на 

потужностях Черкаського заводу компанії «Богдан Моторс» виготовлено 
чергову партію сучасних всюдиходів «Богдан 6317». 

«Богдан 6317» – сучасний багатоцільовий автомобіль, обладнаний потужним 
шестициліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом Weichai Power, робочий об’єм 
якого становить 9,7 л, а потужність — 280 к.с. Використання цих двигунів дозволило 
українським автовиробникам давно відмовитися від складових російського виробництва 
по всій лінійці продукції. Вантажівка здатна розвивати швидкість до 85 км/год з вантажем 
в 11 тон і має запас ходу у 1447 км. Автомобіль може перевозити 50 осіб у відповідно 
обладнаному для цього кузові. «Богдан 6317» поступово замінить «Урал-375», «Урал-4320», 
«ЗіЛ-131» та військові модифікації КАМАЗ-ів, які були спроектовані ще у 60-70-х роках 
минулого століття і випускалися тривалий час. Виробництво переважної більшості 
радянських військових автомобілів (окрім автомобілів КРАЗ) залишилося на території 
країни-агресора, тож виходячи з реалій сучасності, забезпечити вітчизняне військо 
сучасною автомобільною технікою повинен саме вітчизняний виробник. Нагадаємо, що 
наприкінці минулого року у частинах Міністерства Оборони України успішно завершилися 
визначальні відомчі випробування автомобіля «Богдан 63172». І за їх результатами нова 
модифікація автомобіля «підтвердила належний технічний рівень підготовки автомобіля, 
який забезпечує виконання покладених на нього завдань». Відтак цей трьохосний 
повнопривідний автомобіль було рекомендовано «допустити до експлуатації в Збройних 
Силах України в особливий період». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Корпорації «Богдан»  
 

Необычный самосвал IVECO Trakker 
прибыл в Украину 

10.06.2018 
На международной выставке «Агро-2018» в Киеве компания АМАКО 

демонстрировала грузовой автомобиль IVECO Trakker в нетипичной 
комплектации. Об этом пишет autocentre.ua 

На стенде компании можно было увидеть интересные грузовые автомобили – от 
развозного грузовика IVECO Daily c гидробортом Dhollandia, о котором мы уже писали, до 
магистрального тягача IVECO Stralis Hi-Way c интересной планировкой кабины. На стенде 
АМАКО привлекал внимания и ярко-красный самосвал IVECO Trakker с колесной формулой 
8х4. Машина была представлена с кузовом известного итальянского производителя 
Cantoni. Показанный на выставке IVECO Trakker имеет нетипичную для данной модели 
спальную кабину – именно такую комплектацию пожелал один украинский заказчик. 
Порой самосвалам приходится по несколько часов стоять под погрузку, вот тут водителю и 
пригодится комфортабельное место для отдыха. IVECO Trakker оснащен мощными 
мостами: спереди – на 9 т, сзади – на 13. В арсенале у грузовика мощная рессорная подвеска, 
трехсекционный металлический бампер, фары под защитными решетками. Полная масса 
автомобиля – 40 тонн. В движение самосвал IVECO Trakker приводит 410-сильный 
турбодизель стандарта Евро 5. Коробка передач – механическая. Межсервисный интервал 
составляет 40 тыс. км или раз в год или 800 моточасов. Гарантия на машину – 2 года либо 
200 тыс. км. Аналогичный самосвал можно приобрести по цен от 122 тыс. евро. 

 

Читать полностью >>>  
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Уникальные транспортные решения 
АВТЕК на «Агро-2018» 

12.06.2018 
С 6 по 9 июня в Киеве проходила юбилейная, 30-я международная 

агропромышленная выставка «Агро-2018», на которой особым вниманием у 
посетителей пользовался стенд автомобильного холдинга АВТЕК. 

Автомобильный холдинг АВТЕК – лидер украинского рынка новых грузовых 
автомобилей тяжелого класса – представил на выставке «Агро-2018» довольно интересную 
экспозицию. Прежде всего здесь стоит отметить самосвальный зерновоз Ford Trucks 3542D, 
оснащенный 30-кубовой платформой грузоподъемностью 20 т. Машина оснащается 420-
сильным турбодизелем Ford-Ecotorq экологического cтандарта Евро 5 и механической, 16-
ступенчатой коробкой передач. Самосвальная платформа изготовлена украинским ООО 
«Завод Алеко» из Волновахи (Донецкая обл.), который уже давно сотрудничает с АВТЕК. На 
выставке она представила модернизированный кузов – с лючком-дозатором на корме, а 
также двухстворчатым задним верхним бортом, приспособленным под загрузку 
зернометом. Немаловажно, что платформа отличается небольшим собственным весом – 
всего 2100 кг. На выставке в Киеве «Завод Алеко» также презентовал свой самосвальный 
двухосный прицеп, получивший название «Перышко». Благодаря инновационной 
полукруглой форме кузова, а также раме собственной разработки, удалось достичь 
рекордно малого снаряженного веса – всего 5050 кг. При этом прицеп имеет объем кузова 
34 м куб. и полезную нагрузку 13 000 кг. Нагрузка на ось – 9000 кг. Самосвальный 
полуприцеп изготовлен с б/у осями SAF 2010 года, что позволило установить довольно 
приемлемую цену – 21 тыс. долларов. 
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Volvo Trucks представляет в Украине  
новый аграрный тягач 

14.06.2018 

В сезоне 2018 г. Volvo предложила на украинском рынке сразу две 
модели тягачей, адаптированных под эксплуатацию в аграрном секторе, 
которые были представлены в рамках Агро-2018. 

Новинка этого года – это тягач Volvo FMX с 420 или 450-сильным двигателем, 
который в отличие от прошлогодних моделей в исполнении FM укомплектован более 
комфортабельной кабиной FMX. «Тяжелые грузы, плохие дороги и даже бездорожье - Volvo 
FMX создан, чтобы эффективно работать в условиях, которые никогда прежде не были 
такими требовательными к надежности. Кроме того, в грузовике предусмотрено 
множество опций, которые позволяют выполнять работу быстрее, безопаснее, с большим 
комфортом и лучшей экономичностью», - рассказывают в компании «Вольво Украина». 
Исполнение FMX само по себе предназначено для тяжелых условий эксплуатаций и 
предназначено для региональных перевозок по плохим и загрязненным дорогам. Именно с 
таким режимом приходится сталкиваться в нашей стране отечественным аграриям. Кроме 
того, такой тягач имеет наибольший в классе клиренс – 289 мм, максимальную 
металлическую защиту двигателя, элементов пневмоподвески, дополнительный фильтр с 
высоким забором, усиленную раму толщиной 8 мм с дополнительными усилителями 5 мм. 
Такие тягачи уже идут с автоматической КПП i-Shift, а также с системой курсовой 
устойчивости ESP. Стоимость аграрного тягача Volvo FMX 420 стартует с 79800 евро. ...  
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К сертификационному аудиту  
на «КрАЗе» готовы 

15.06.2018 
В рамках подготовки к сертификационному аудиту, который в 

следующем месяце будут проводить аудиторы «DEKRA», в ЧАО «АвтоКрАЗ» 
завершился очередной аудит системы менеджмента качества.  

Проверку проводили независимые аудиторы ООО «Центр качества». Во время 
аудита, который продолжался 06 - 08.06.2018, было проверено функционирование всех 
процессов системы менеджмента качества предприятия, а именно процессов менеджмента, 
основных процессов и поддерживающих процессов, выполнение требований стандарта 
IATF 16949 на рабочих местах в производственных цехах. По окончании работы аудиторы 
пришли к выводу, что на предприятии значительный прогресс в развитии системы 
менеджмента качества, ее процессов и профессионализма каждого. Они отметили, что 
система работы многих подразделений агрегатного и сборочного производств 
предприятия значительно улучшилась и соответствует требованиям мирового 
автомобильного стандарта. «Центр качества», который оказывал консалтинговые услуги 
по внедрению требований IATF 16949: 2016, в течение года провел ряд тренингов для 
высшего руководства, руководителей и специалистов завода. Отметим, отгрузки 
Кременчугским автозаводом в адрес филиалов ПАО «Укргаздобыча» изготовленной 
согласно тендерной документации продукции продолжаются. Специализированные 
автомобили ФПВ-14224 из недавно выигранных на «Прозорро» тендеров, изготовленные 
на полноприводном шасси КрАЗ-5233НЕ, уже отправились в пункты назначения. Напомним, 
партия оригинальных полноприводных автомобилей изготовлена Кременчугским 
автозаводом для одной из стран Юго-Восточной Азии. 12-кубовые самосвалы КрАЗ-65032 и 
шасси-контейнеровозы КрАЗ-63221 в тропическом климатическом исполнении, согласно 
ТЗ заказчика, предназначены для сверхтяжелых условий эксплуатации - строительных 
работ на побережье, в основном, в агрессивной среде, «по пояс» в морской воде.  
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 КРАНОВА ТЕХНІКА 

Дрогобычский завод автокранов планирует  
возобновить работу 

10.06.2018 

Уже с осени 2018 г. ПАО «Дрогобычский завод автомобильных кранов» 
должен заработать. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского 
городского сонета, передает capital.ua 

На территории предприятия состоялась встреча делегаций украинской и 
белорусской сторон. Как отметили обе стороны в ходе встречи, накануне между главами 
государств Украины и Белоруссии были заключены договоренности о возобновлении 
работы Дрогобычского автокранового завода. Напомним, что несколько лет назад ПАО 
«Дрогобычский завод автомобильных кранов» приостановил свою деятельность. 
Участники встречи отметили, что работы по восстановлению завода начнут с 1 июля, а уже 
в октябре-ноябре в эксплуатацию запустят одну треть завода, изготавливая автокраны. 
Остальные производства планируют запустить позже. Для начала работы завода 
планируется привлечь около 150 млн гривен. В целом, по словам чиновников, при условии 
полного функционирования завода будет создано около тысячи рабочих мест, а при 
начальном открытии одной трети завода - 300 рабочих мест.  
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В Украине появился еще один производитель 
автокранов 

14.06.2018 
По информации AUTO-Consulting, уже стартовало производство 

автокранов в Полтавской области на мощностях Завода спецтехники 
Техкомплект. Об этом пишет autoconsulting.com.ua 

Здесь ведется монтаж австрийских крановых установок Palfinger\Sany, которые 
имеют ряд уникальных особенностей. В линейке будут автокраны грузоподъемностью 25, 
32 и 40 т, смонтированные на различных шасси. По своим характеристикам они будут на 
порядок лучше, чем существующие на рынке аналоги производства стран СНГ. 
Предусмотрена и программа по локализации крановых установок Palfinger\Sany в Украине. 
Так, что автокрановое производство в Украине все-таки возобновится. Как отмечает AUTO-
Consulting, сейчас на украинском рынке лидирующие позиции занимают краны 
производства Беларуси. А с учетом того, что в соседней стране открылось совместное 
производство с ведущим мировым производителем подобной техники Zoomlion, 
конкурировать украинским предприятиям довольно сложно. Однако на заводе 
спецтехники Техкомплект уверены, что крановые установки Palfinger\Sany имеют 
неплохие перспективы на украинском рынке, а адаптация их под популярные в Украине 
грузовые шасси, позволит сделать такие автокраны вполне конкурентоспособными. При 
этом, потребитель получит техники мирового уровня, которая имеет целый ряд 
неоспоримых преимуществ. Первые автокраны Завод спецтехники Техкомплект выпустит 
на шасси МАЗ. Помимо автокранов, в Полтавской области также осваивают производство 
экскаваторов-планировщиков UDS на автомобильных шасси. Особенность этих машин в 
том, что движение всей установки на рабочей площадке контролируется из кабины 
надстройки, включая рулевое управление и передвижение.  
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 КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА  

КрАЗ и Спецбудмаш представили  
новый автомобиль 

11.06.2018 
В Горишние Плавни на днях был передан интересный 

коммунальный автомобиль KO-503, изготовленный на шасси КрАЗ-5401Н2 
(4х2). Об этом сообщает портал autocentre.ua 

Новейший каналопромывочный автомобиль КО-503 на шасси КрАЗ-5401Н2 (4х2) на 
днях был поставлен заказчику – коммунальщикам в Горишние Плавни. Спецавтомобиль 
КО-503 предназначен для очистки ливневых канализационных труб от осадков и засоров. 
Базу под установку спецоборудования заказчик выбрал из новой линейки бескапотных 
грузовиков среднего класса грузоподъемности – 10-тонный КрАЗ-5401Н2. Силовая 
установка – семилитровый 300-сильный дизельный двигатель Евро 5, механическая 9-
ступенчатая КП. Навесное спецоборудование, производства компании «Спецбудмаш», – 8-
кубовая цистерна с антикоррозийным покрытием и отвал для уборки снега шириной 3 м, 
предназначенный для очистки проезжей части, улиц, дорог и тротуаров с твердым 
покрытием. Каналопромочный автомобиль изготовлен согласно условиям тендера, 
объявленного управлением ЖКХ Полтавской ОГА в конце прошлого года и выигранного 
отечественным производителем. Из предусмотренных тендером 7-ми единиц техники для 
Кременчуга, Горишних Плавней и Гадяча – мусоровозов с задней и боковой загрузкой, 
илососов и каналопромивочных, Горишние Плавни свои три единицы уже получили. 
Следует отметить, что шесть единиц техники изготовлено и передано Кременчугским 
автозаводом раньше срока, предусмотренного тендерным договором. 
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Schmitz Cargobull в Украине презентовал собственный  
сервисный центр 

15.06.2018 
Schmitz Cargobull AG предоставляет в Украине новую услугу: 

проведение ремонтных и гарантийных видов работ прицепной техники на 
собственной сервисной станции. 

В Киеве, 15 июня состоялась презентация собственной сервисной станции Schmitz 
Cargobull в Украине, здесь же был торжественно открыт и новый офис компании ООО 
«Шмитц Каргобул Украина». Сегодня в Украине действуют 15 авторизованных станций 
технического обслуживания и гарантийного ремонта Schmitz Cargobull. Собственная 
сервисная станция, открытая в марте 2018 года в Киеве, на Кольцевой Дороге 22 
предлагает весь спектр по техническому обслуживанию, подбору и доставке запасных 
частей, ремонту подвижного состава. Новая сервисная станция проводит диагностику и 
восстановление электронных систем тормозов и подвески, обслуживание и ремонт ходовой 
части. Договорные обязательства сервисного партнера предполагают ремонт проводки, 
проверку и регулировку соосности, поставку необходимых деталей и узлов. Проводится 
также ремонт тентов, правка рам прицепного состава, восстановительный ремонт после 
ДТП, арматурные и сварочные работы. В планах осуществлять на станции ремонт 
холодильного оборудования Schmitz Cargobull, переход на двухсменный режим работы и 
увеличение штата. Здесь же хотят наладить сборку и нового продукта Schmitz Cargobull – 
кузовов-фургонов Van Body для легких развозных грузовиков полной массой от 3 до 6 т. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Дебютировал новый украинский трактор  
Сичеслав 

07.06.2018 
На выставке Агро-2018 в Киеве презентованы тракторы нового 

украинского производителя – Сичеславского тракторного завода. Об этом 
сообщает служба новостей портала autocentre.ua 

На международной выставке Агро-2018, которая проходит в Киеве на ВДНХ с 6 по 9 
июня, можно увидеть немало интересных тракторов. Среди них есть и интересная новинка 
отечественного производства – марки Сичеслав. На стенде Сичеславского тракторного 
завода (Днепропетровская область) представлены сразу две новинки. Начнем с колесного 
трактора «Сичеслав-1104». Он оснащается 4-цилиндровым дизельным двигателем Deutz 
WP4T110E200 мощностью 110 л.с. (430 Нм при 1400 – 1600 об/мин). Коробка передач – 
механическая, 16 передач – вперед, 8 – назад. Расход топлива – 195 г/кВт.ч. Емкость 
топливного бака – 150 л. Общая дина с передним грузом – 4330 мм, ширина – 2080 мм 
,высота по кабине (с кондиционером) – 3120 мм. Дорожный просвет – 380 мм. Сзади 
имеется независимый вал отбора мощности (двухступенчатый): 740 об/мин и 1000 об/мин. 
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг – 3200 кг. Емкость гидросистемы – 45 л. 
Эксплуатационная масса без балласта, с балластом и с усиленной рамой – 3800, 4100 и 4400 
кг. Размер шин: спереди – 1150х350, сзади – 1550х400. ... 

 

Читать полностью >>>  
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В Днепре разработали уникальные трактора  
новой модификации 

09.06.2018 

В Днепропетровском механико-тракторном заводе разработали 
трактора новой модицикации. Об этом сообщили в пресс-службе ТД 
«Тракторный завод», передает портал comments.ua 

По предоставленным данным, новое поступление техники ожидается 12 июня, а над 
созданием работали эксперты Днепропетровского механико-тракторного завода. 
Отмечается, что тракторы ДМТЗ 160 и ДМТЗ 180 разработаны по последнему слову техники 
и легко смогут справиться с различными типами работ. Они легко справляются с 
обработкой почв различных типов, вспашкой и культивированием, боронованием, 
обработкой насаждений и посевов, сбором урожая, покосами трав, транспортировкой 
различных грузов и с большим рядом других работ. ТД «ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» на рынке 
аграрной техники с  2011 г,  гордится своими многочисленными клиентами, которые 
добились значительных успехов, благодаря нашей технике и мудрому совету. Гордится 
сотрудничеством с лучшими производителями машиностроения, виртуозами в создании 
сельскохозяйственной техники нового поколения из стран Европы, Китая, Южной Кореи, 
Белоруссии, партнёрством с нашим, уверенно набирающим обороты, отечественным 
производителем - Днепропетровским механо-тракторным заводом. 

 
 

Читать полностью >>>  
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Водолей – инновационная запорожская  
машина для поля 

09.06.2018 
Самоходный опрыскиватель и разбрасыватель удобрений «Водолей», 

представленный на выставке «Агро-2018» в Киеве, разработала компания 
«Комплексный АгроСервис» из Запорожья. 

Самоходный опрыскиватель «Водолей-2» имеет гидравлический привод штанги и 
оснащен шинами сверхнизкого давления с повышенной грузоподъемностью 700 кг на 
колеса. Машина предназначена для нанесения удобрений и пестицидов (КАС, РКД ЗЗР). 
«Водолей» оснащен дизельным двигателем Kubota – рабочим объемом 1,5 или 2,л турбо – с 
максимальным крутящим моментом 118,6 Нм и 165,8 Нм соответственно. Двигатель 2,4 л 
размещен спереди, что улучшает распределение веса по осям и обеспечивает низкий расход 
топлива – 150 – 200 мл/га. Объем бочки – 1000 или 1500 л. Имеется гидравлическое 
раскрытие крыльев. Гидравлическая штанга (18 – 24 м) упрощает эксплуатацию и ускоряет 
обработку территории, а процесс перехода в рабочий режим управляется водителем из 
кабины. Система гидропривода насоса позволяет увеличить норму нанесения до 500 л/га, 
скорректировать рабочую скорость до 40 км/ч даже на полях со сложным рельефом.  

 

Читать полностью >>>  
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ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ продемонстрировали линейку 
дисковых борон в Германии 

14.06.2018 
Украинского производителя представлял новый официальный дилер 

– компания «Abel Belarus Hessen». Об этом сообщает пресс-служба 
промышленного холдинга «УПЭК». 

Предварительные договоренности с «Abel Belarus Hessen» были достигнуты по 
результатам участия «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» на крупнейшей выставке AGRITECHNIСA-2017 
(Ганновер, Германия). В 2018 году компании подписали дилерское соглашение. Линейку 
дисковых борон «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» в Германии продемонстрировал «Дукат-6» с 
рабочей шириной захвата 6 метров. Инновационный и энергоэффективный агрегат 
интересен для данного региона. Уникальные решения, примененные в дисковой бороне, 
выполнены с учетом потребностей европейского и украинского рынков. Машина 
укомплектована двойными П-образными сменными катками, имеющими большую 
несущую способность. Катки нечувствительны к налипанию земли и к камням, благодаря 
самоочищающейся функции они не требуют дополнительного обслуживания. Отметим, 
«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» на международной специализированной выставке-продаже 
современного оборудования и технологий для сельского хозяйства «AgroExpo Uzbekistan 
2018» (30 мая – 1 июня, г. Ташкент) представила дилерская компания ООО «SN INVEST» – 
один из самых крупных поставщиков сельхозтехники на рынке Узбекистана. Напомним, На 
международной агропромышленной выставке АГРО-2018, которая проходит 6-9 июня 2018 
года в г. Киеве, крупнейший украинский производитель демонстрирует инновационную 
сельхозтехнику, ориентированную на все виды земледелия. … 

 

Читать полностью >>>  
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Украина и НАТО приняли Дорожную карту  
сотрудничества в ОПК на 2018 год 

05.06.2018 

Документ подписан в рамках очередного заседания совместной 
рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. 
Об этом сообщает портал uaprom.info 

Новая Дорожная карта Украина-НАТО по сотрудничеству в ОПК на 2018 г. содержит 
ряд новых задач для украинской стороны: речь идет о развитии совместных с НАТО 
национальных систем стандартизации и кодификации в оборонной сфере; сотрудничестве 
в сфере безопасности хранения боеприпасов; содействии установлению связей между 
оборонными предприятиями стран НАТО и Украины. Также предусмотрено создание 
системы государственного гарантирования качества оборонной продукции и участие ОПК 
Украины в проектах концепции НАТО «Умная оборона». Участники заседания обсудили 
перспективы развития оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО, ход 
реформы ОПК Украины, а также дальнейшее развитие государственно-частного 
партнерства и уровень взаимодействия по программе трастового фонда НАТО в части 
достижения совместимости Украины с альянсом в оборонно-технической сфере. ... 
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Украина сокращает экспорт  
вооружений 

06.06.2018 

По сравнению с предыдущими годами Украина стала намного 
меньше торговать оружием с другими странами. Об этом пишет газета 
"Сегодня", передает портал minprom.ua 

В Регистре обычных вооружений ООН были опубликованы сведения об экспорте и 
импорте Украиной оружия в 2017 году. Так, наша страна направила 16 боевых танков БМ 
"Оплот" в Таиланд и три ПЗРК "Игла" различных модификаций в Турцию. Поставки танков 
в Таиланд были обусловлены контрактом, заключенным еще в 2011 году. В марте 2018 года 
"Укроборонпром" объявил о выполнении этого контракта, в рамках которого было 
поставлено 49 танков "Оплот", на сумму в 200 млн долл. Кроме того, в Иорданию было 
направлено два гранатомета, два противотанковых ракетных комплекса и 20 ракет к ним, а 
также один пистолет. Кроме того, 10 карабинов ушли в Монголию и 2000 пистолетов-
пулеметов приобрел у нас Узбекистан. Крупнейшая партия стрелкового оружия ушла в 
США - более 15 тысяч пистолетов-пулеметов и 790 противотанковых ружей. Как пояснил 
военный эксперт Михаил Жирохов, такое количество стрелкового оружия предназначается 
для гражданского рынка Америки. Потребности этого рынка, очевидно, очень велики, 
потому что из года в год американцы закупают у нас огромное количество "стрелковки". 
Например, в 2016, 2015 и 2014 годах в США уходило по 10 тысяч единиц винтовок и 
карабинов. Факт неуклонного снижения поставок за рубеж подтвердил и директор 
информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, в 
2017 году может идти речь приблизительно о 600 млн долл. от реализации экспортных 
контрактов и сервисных услуг, которые украинская сторона оказывает на территории 
стран-заказчиков. "Но до начала боевых действий пик экспорта вооружений у нас однажды 
достиг 1,8 млрд долл. Самыми большими заказчиками у нас, как правило, являются страны 
Азии и Африки", - сообщил Згурец. 
 

Читать полностью >>>  
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 БРОНЕТЕХНІКА 
 АВТО 

Степан Полторак оглянув новий броне- 
автомобіль «Новатор» 

14.06.2018 

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак 
оглянув новий бронеавтомобіль «Новатор» – продукт українського 
військово-промислового комплексу. 

Слід наголосити, що бронеавтомобіль розглядається, як один із можливих варіантів, 
який буде поставлено на озброєння у підрозділи Збройних Сил України. «Заслухав доповідь 
відповідальних осіб щодо процесу випробування та можливості подальшого прийняття 
машини на забезпечення до українського війська. Наразі ми розглядаємо питання щодо 
встановлення на даний автомобіль протитанкових комплексів вітчизняного виробництва 
«Стугна» та «Корсар», – повідомив глава оборонного відомства.  

 

Читати повністю >>> 
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Пиротехники получат 8 броне- 
автомобилей Козак-5 

14.06.2018 
НПО "Практика" завершила выполнение заказа для Государственной 

Службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и передала заказчику 
8 бронированных автомобилей Козак-5. 

Специальные автомобили пиротехников "Козаки" будут нести службу по 
разминированию. В отличие от боевой версии Козак-5 пиротехнический автомобиль имеет 
другую комплектацию: роллет вместо задних дверей, проблесковые маячки, окрашен в 
белый цвет с опознавательными знаками пиротехнической службы. Начинка автомобиля 
также отличается, исходя из его функционального назначения. Напомним, что 
производство бронеавтомобиля Козак-5 на киевском НПО "Практика" началось в 2016 году. 
Изначально этот автомобиль был представлен в виде универсального автомобиля для МВД 
и спецподразделения КОРД. Козак-5 базируется на шасси Ford F550? оснащен дизелем 5,9 л 
мощностью 390 л.с. и автоматической КПП. Полная масса - 10 т. 

 

Читать полностью >>>  
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 ТАНКИ 

ДП "Завод ім. Малишева" розпочне серійне виробництво  
корпусів для БТР-4Е та БТР-3Е 

07.06.2018 

ДП "Завод ім. Малишева" (Харків) розпочало підготовку до організації 
серійного виробництва корпусів для легкої бронетехніки - перспективних 
БТР-4Е і БТР-3Е. 

Заходи з організації нового напряму виробництва забезпечуються згідно програми з 
дозавантаження виробничих потужностей підприємства. Сьогодні ДП "Завод ім. Малишева" 
вже укладено коопераційні угоди про співпрацю з ДП "ХКБ машинобудування ім. Морозова" 
(ХКБМ) і ДП "Київський бронетанковий завод" (КБТЗ), що входять до бронетанкового 
кластера держконцерну. На даний момент фахівці заводу вже приступили до підготовчих 
робіт з виготовлення першого експериментального корпусу для БТР-4Е. Після успішного 
виготовлення виробу та проходження тестових випробувань ДП "Завод ім. Малишева" 
отримає дозвіл (кваліфікацію) на виробництво. За результатами проходження всіх цих 
етапів узгодження ми матимемо змогу приступити до серійного випуску корпусів …  

 

Читати повністю >>> 
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Суд взыскал с "Львовского бронетанкового завода"  
в пользу Минобороны 5,2 млн грн 

09.06.2018 

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск 
Министерства обороны Украины о взыскании 5,2 млн грн штрафа за 
нарушение договора при постановке 40 двигателей к танкам.  

"Взыскать с Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в 
пользу Министерства обороны Украины 5168000 грн штрафа 77 520 (семьдесят семь тысяч 
пятьсот двадцать) грн 00 коп. судебного сбора", - говорится в решении. Отметим, что 
Минобороны обратилось с иском к ГП "Львовский бронетанковый завод" о взыскании 
5440000 грн штрафа за поставку двигателей ненадлежащего качества. В частности, завод 
имел в соответствии с соглашением поставить оборонному ведомству 40 новых двигателей 
В-46-6 общей стоимостью 27200000 грн до 30 декабря 2015 года. Но, как было 
впоследствии установлено проверкой, только 34 двигателя из 40 отвечали требованиям 
соглашения. Суд решил частично удовлетворить иск Минобороны и взыскал с Львовского 
бронетанкового завода 5168000 грн. Как сообщал УНН, НАБУ с САП сообщили о завершении 
досудебного следствия должностным лицам Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский 
бронетанковый завод" (ГП "ЛБТЗ"), подозреваемым в уголовном производстве по факту 
растраты средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unn.com.ua 
 

 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ 

 
Імпортувати пістолети Glock в Україну пропонують  

улюбленцям Авакова з «рюкзаків Авакова» 
15.06.2018 

Кабінету міністрів запропоновано надати ТОВ «Вектор-С» право на 
імпорт товарів військового призначення. Відповідний проект постанови на 
засідання уряду 13 червня вніс перший віце-прем’єр міністр Степан Кубів. 

В проекті постанови пропонується надати до 1 липня 2020 року «Вектор-С» право на 
імпорт товарів військового призначення груп ML1.a, ML1.d та ML3.a відповідно до Порядку 
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового 
призначення. Дозвіл буде діяти в рамках укладених фірмою дилерських контрактів з 
виробниками зброї. В експертному висновку до проекту урядової постанови вказано, що її 
прийняття надасть змогу «Вектор-С» імпортувати пістолети Glock-17, патрони та 
коліматорні приціли для потреб Міноборони, СБУ, УДО, Нацгвардії та Держприкордон-
служби. При цьому, урядові експерти зазначили, що нині основною діяльністю фірми за 
даними органів статистики, є складське господарство. Засновником ТОВ «Вектор – С» є 
такий собі киянин Валентин Сагайдак. Сама фірма прописана за адресою масової реєстрації 
у Києві по вул. Мельникова, 12. За даними податківців, ця адреса є рекордсменом в Україні 
по прописці фірм – свого часу тут їх було аж 2386 штук. Раніше в ЄДР було вказано 
контактні телефони «Вектор-С» 529-70-40 та 529-95-22, які насправді належать мережі 
збройових магазинів «Ібіс», чия назва також була вказана у контактному е-мейлі «Вектор-
С». Саме компанія «Ібіс» в серпні 2017 року допомогла МВС через суд визнати легітимною 
закупівлю рюкзаків у компанії, пов’язаної з оточенням сина міністра Олександра Авакова. 
МВС також закуповувало рюкзаки у «Вектор-С». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Украинская космическая отрасль  
нарастила производство 

04.06.2018 

Предприятия космической отрасли Украины в первом квартале 2018 
года увеличили объемы производства продукции в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года на 12,7% - до 884,4 млн грн. 

Объемы реализации продукции предприятий отрасли выросли на 12,3% - до 892 
млн грн. Общий объем валовой продукции за первый квартал этого года составил более 1,5 
млрд грн. Объемы производства валовой продукции ракетно-космической отрасли в 
рамках госзаказа выросли на 21,2% - до 52,2 млн грн. В общем объеме реализации за 
отчетный период доля экспорта составила 32%, при этом в общем объеме экспорта - 84,7% 
страны Евросоюза, США и другие страны. Завершили І кв. с прибылью семь предприятий. 
Чистая прибыль госпредприятия Научно-производственное объединение Павлоградский 
химзавод составила 33,7 млн грн; научно-производственное предприятие Хартрон – 0,6 млн 
грн; завод Южмаш им. Макарова – 0,1 млн грн; Днепровский проектный институт - 0,1 млн 
грн, Научно-исследовательский технологический институт приборостроения - 0,1 млн грн. 
Отметим, что до недавнего времени в управлении ГКАУ находилось 26 предприятий и 
организаций космической отрасли. Напомним, что по итогам 2017 г. предприятия ракетно-
космической отрасли Украины увеличили объемы производства продукции в сравнении с 
2016 г. на 26,3% - до 4,6 млрд грн. В госбюджете 2017 года на финансирование космической 
отрасли было предусмотрено 2,9 млрд грн, что на 14,2% меньше, чем в 2016 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 

 
 

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. НДІ. ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОДІЇ. ПРОЕКТИ. 
 

 
 

Інвестиції в агросектор – це інвестиції  
в розвиток держави 

06.06.2018 

Інвестиції, передусім державні, в розвиток агросектору – це 
інвестиції в розвиток держави в цілому. Про це сказав Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман під час відвідання виставки «Агро-2018». 

Це найбільша тематична виставка року, яка має понад 10 профільних експозицій і 
налічує понад 1200 учасників з 15 країн. Глава Уряду оглянув експозиції, поспілкувався з 
представниками підприємств, фермерських господарств і наголосив, що агрокомплекс 
давно заслужив статус рушія економічного розвитку України. «П’ята частина всього, що 
виробляє Україна, має відношення до агрокомплексу. Нові технології, механізми в 
агрокомплексі роблять нашу країну сильніше. Три мільйони людей (задіяних в 
агрокомплексі) сумлінно виконують свою справу і доносять врожаї до українських та 
світових споживачів», - сказав Володимир Гройсман. Він наголосив, що цього року Уряд 
розпочав безпрецедентну програму підтримки агросектору, передусім фермерів і 
невеликих господарств. Йдеться про підтримку поголів’я – від 1,5 до 2,5 тис. грн «на 
голову» - в залежності від розміру господарства, здешевлення будівництва тваринницьких 
комплексів, розвиток садівництва та насінництва. «Це все – наші інвестиції у розвиток 
України, у наше домінування на міжнародних ринках, - сказав Володимир Гройсман. – 
Впевнений, що сильний фермер – сильна держава. У нас сильне та велике майбутнє. 
Висловлюю вам (аграріям) підтримку». Відзначимо, за підсумками січня-березня 2018 року 
інвестиції у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
склали 10521,7 млн грн, що на 9,5 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого 
року. Також у І кварталі поточного року інвестиції у виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів склали 4,5 млрд гривень. Це більше на 56% ніж у січні-березні 
2017 р. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні 
кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,2% загального обсягу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Французская компания Malteurop Ukraine планирует 
построить завод на Харьковщине 

04.06.2018 

Лидер солодовой промышленности, французская компания Malteurop 
планирует перенести главный офис в Украине с Киева в Харьков, а так же 
построить новый элеватор.  

Так, Malteurop Ukraine имеет несколько перспективных проектов для Харькова и 
области. В частности, планируется открытие семи лабораторий в харьковских 
университетах. Также сообщается, что фермерские хозяйства региона получили 
сертификационную программу. Директор харьковского филиала Malteurop Ukraine Андрей 
Бутов отметил: «Мы выделяем семена для фермерских хозяйств, и мы будем покупать у 
этих фермеров уже готовый ячмень для производства нашего солода. В сентябре 
рассчитываем завершить процесс присоединения и уже работать только из Харькова, 
перенеся сюда офис. Также планируем принять участие в строительстве нового элеватора. 
Начнем его в ближайшие 2-3 года». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Новини компаній: Аgrovalley Limited збільшила  
частку в ІМК до 70,61% 

04.06.2018 

Компанія Agrovalley Limited збільшила частку в агрокомпанії ІМК до 
70,61%. Про це йдеться в повідомленні ІМК на сайті Варшавської фондової 
біржі, передає портал agravery.com 

За інформацією, Agrovalley Limited 1 червня 2018 року придбала майже 32 тис. акцій 
компанії ІМК за ціною 12,6 польських злотих (близько $ 3,4) за акцію. Загальний пакет 
акцій Agrovalley Limited збільшився до 23,43 млн акцій, а частка акцій становить 70,61% від 
загальної кількості акцій, що перебувають в обігу. ІМК є інтегрованою 
сільськогосподарською компанією в Україні. Напрямки діяльності: виробництво 
сільськогосподарських культур (кукурудза, пшениця, соняшник, соя, картопля); зберігання 
сільськогосподарських культур; виробництво молока. 

 

Читати повністю >>> 
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HarvEast запустил в Донецкой области  

вторую очередь орошения 
04.06.2018 

HarvEast ввел в эксплуатацию вторую очередь орошения, которая 
обеспечивает поливом 740 га земли Мангушского района Донецкой области. 
Об этом Latifundist.com сообщила пресс-служба компании. 

Для участков гибридизации кукурузы, подсолнечника, озимого и ярового рапса, а 
также озимой пшеницы в текущем году приобрели и запустили в работу 7 дождевальных 
машин: 5 секционных, 1 фронтального типа и 1 круговую. Кроме этого HarvEast за 
собственные средства бурит скважины для подачи воды на поля, строит новую и 
восстанавливает уже существующую инфраструктуру. В ходе реализации проекта 
орошения в 2018 г. создано 14 новых рабочих мест. Сезонные полевые работы на 
орошаемых участках дополнительно позволят привлечь 200 человек из числа местных 
жителей. Напомним, что первую очередь орошения с двумя дождевальными машинами 
агрохолдинг запустил в 2017 году для полива 350 га. В следующем году в планах HarvEast 
ввести в эксплуатацию еще 9 дождевальных машин на 900 га в Донецкой области. Всего за 
5 лет намечено обеспечить орошением не менее 5 тыс. га обрабатываемых земель. На 1 
июня 2018 г. уже освоено порядка $2,5 млн инвестиций.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Крупный производитель свинины KSG Agro выкупит  
акции у субхолдинга Parisifia 

06.06.2018 

KSG Agro договорился о выкупе 50% кипрской компании, 
объединяющей сельскохозяйственные ООО "Агротрейд", "Фактор Д", "Рантье", 
"Агроплаза"; "Степове"; "Джерело" и "Колосисте". 

Согласно аудированному отчету компании за 2017 год, обнародованному на 
Варшавской фондовой бирже во вторник, KSG Agro консолидировала результаты Parisifia, 
несмотря на владение только 50%, поскольку имеет право управлять финансовой и 
операционной политикой компании благодаря договоренности с другими акционерами. В 
отчете уточняется, что текущие активы Parisifia на конец 2017 года составляли $15,25 млн 
(годом ранее — $13,49 млн), нетекущие — $38,32 млн ($44,7 млн), текущие обязательства 
— $33,3 млн ($31,81 млн), а чистые активы --$18,83 млн ($23,19 млн). Помимо того выручка 
субхолдинга за минувший год выросла на 27,1% — до $13,15 млн, тогда как чистая 
прибыль сократилась в 7,7 раз — до $1,07 млн, а совокупная — в 20,9 раз, до $0,25 млн. Как 
сообщалось, агрохолдинг KSG Agro по итогам 2017 года получил $0,895 млн чистой 
прибыли, что почти в 4,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом. Его выручка за прошлый 
год возросла на 10,8% — до $23,19 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Австралийский зерновой гигант открыл  
"дочку" в Украине 

07.06.2018 

Австралийский зерновой гигант GrainCorp открыл филиал в Украине. 
Об этом свидетельствуют данные украинского госреестра, передает 
stockworld.com.ua с ссылкой на Reuters.  

Новая компания GrainCorp Ukraine Ltd, которая планирует торговать сельскохозяй-
ственным сырьем, зерном, семенами и кормами для животных была зарегистрирована 14 
мая Ранее в этом году GrainCorp заявила, что она будет присутствовать в Украине к новому 
урожаю 2018 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Alebor Group ведут переговоры о продаже  
элеваторного бизнеса 

07.06.2018 

Группа компаний, которая работает на зерновом рынке Украины Alebor 
Group ведет переговоры о продаже элеваторного бизнеса. Об этом 
Latifundist.com сообщили несколько источников на рынке. 

По их словам, одним из возможных покупателей активов Alebor Group является 
"Кернел". Напомним, что в прошлом году холдинг приобрел земли УАИ в Хмельницкой 
области и "Агро Инвест Украины" в Винницкой области. Ввиду этого, как отметили 
источники, "Кернел" заинтересован расширять элеваторные мощности в данном 
направлении. Отметим, Alebor Group также владеет Христиновским элеватором 
(Черкасская обл.) мощностью хранения 74 тыс. тонн. В 2015 году агрокомпания планирует 
увеличить объемы единовременного хранения зерна на новом элеваторе до 70 тыс. тонн. 
Согласно информации на сайте группы, проектная мощность Вороновицкого ХПП 
составляет 116 тыс. тонн, Христиновского — 114 тыс. тонн. 
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Найбільший в Україні виробник томатної пасти  
позичив $17 млн у МФК 

12.06.2018 

Міжнародна фінансова корпорація підписала контракт про надання 
українському вертикально інтегрованому виробнику томатної пасти - 
компанії Agrofusion - довгострокового кредиту в розмірі $17 млн. 

Кошти призначені для розширення компанії в 2018-2019 роках і рефінансування її 
зобов'язань. Загальна вартість проекту оцінюється в $30 млн. Як зазначають в IFC, це буде 
третій проект з Agrofusion. Раніше стало відомо, що компанія має намір в цьому році 
запустити фабрику з виробництва томатного порошку в Снігурівці Миколаївської області. 
Agrofusion - найбільший вертикально інтегрований виробник томатної пасти в Україні. 
Заснований в 2007 році бізнесменом Сергієм Сипко, екс-співвласником компанії Сандора. До 
складу Agrofusion входять три заводи з виробництва томатної пасти загальною 
виробничою потужністю близько 750 тис. тонн томатів в сезон, а також агрогосподарства в 
Херсонській та Миколаївській областях, які обробляють 25 тис. га зрошуваних земель, два 
тепличних господарства. У 2017 році компанія розширила потужності і досягла показника 
79,4 тис. тонн пасти (64,8 тис. Тонн в 2016 році). 70% продукції експортується в 35 країн. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами biz.nv.ua 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 
 

https://biz.nv.ua/economics/ukrainskaja-kosmicheskaja-otrasl-narastila-proizvodstvo-2473999.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/investiciyi-u-silske-gospodarstvo-syagnuli-105-mlrd-grn-minagropolitiki
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/investiciyi-v-agrosektor-ce-investiciyi-v-rozvitok-derzhavi-glava-uryadu-na-vistavci-agro-2018
https://trademaster.ua/news/19460
http://agravery.com/uk/posts/show/novini-kompanij-agrovalley-limited-zbilsila-castku-v-imk-do-7061
https://latifundist.com/novosti/40281-harveast-zapustil-v-donetskoj-oblasti-vtoruyu-ochered-orosheniya
https://delo.ua/business/krupnyj-proizvoditel-svininy-ksg-agro-vykupit-chast-akcij-v-agr-343373/
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/avstraliiskii-ziernovoi-ghighant-otkryl-dochku-v-ukrainie
https://delo.ua/business/alebor-group-vedut-peregovory-o-prodazhe-elevatornogo-biznesa-343429/
https://biz.nv.ua/ukr/markets/najbilshij-v-ukrajini-virobnik-tomatnoji-pasti-pozichiv-17-mln-u-mfk-2475648.html
http://www.nkau.gov.ua/NSAU/nkau.nsf
http://www.agroexpo.in.ua/
https://uk.malteurop.com/pro-nas
http://imcagro.com.ua/ua/pro-kompaniyu/khto-mi
http://harveast.com/ua
http://www.ksgagro.com/
http://www.graincorp.com.au/
http://alebor.com/ua/
http://www.inagro.ua/


 

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

 

Агрохолдинг "Мрия" получил предложение о покупке  
бизнеса от иностранного інвестора 

12.06.2018 

В июне 2018 Mriya Agro Holding Public Ltd получила предложение от 
авторитетного международного стратегического инвестора, имеющего 
успешный опыт работы в Украине, о приобретении всего бизнеса и активов.  

"Стоимость предложения предусматривает (в случае, если сделка состоится) 
возмещение владельцам облигаций, выпущенных Mriya Farming Plc ("Mriya Farming") в 
связи с реструктуризацией ("Новые облигации") примерно от 50 до 60 центов за доллар 
номинальной стоимости новых облигаций в обращении после завершения 
реструктуризации (за вычетом расходов, связанных с транзакцией)", - говорится в 
сообщении. Кроме того, предложение предусматривает выполнение ряда условий, включая 
успешное завершение реструктуризации компании и ее дочерних компаний, а также 
получение всех необходимых разрешений регулирующих органов. Обеспеченный долг 
предлагается к принятию стратегическим инвестором и обслуживание в соответствии с 
существующими или другими соглашениями между потенциальным покупателем и 
обеспеченными кредиторами. "Компания намерена вступить в переговоры с оферентом по 
условиям потенциальной сделки, чтобы утвердить необходимую документацию для 
связывает оферты. После завершения реструктуризации совершения любой сделки по 
продаже компании подлежит согласованию со стейкхолдерами компании в соответствии с 
условиями выпуска новых облигаций и акционерным соглашением Mriya Farming Plc, 
принятых в соответствии с условиями реструктуризации. Полученное предложение не 
является гарантией заключения сделки, условием которой все еще является достижение 
договоренностей по окончательным условиям документов, необходимых для совершения 
сделки", - комментируют в пресс-службе. В компании сообщили, что компания Ротшильд 
выступает единственным финансовым советником, а компания Hogan Lovells - 
юридическим советником в вопросах, связанных с продажей.  
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ЕБРР намерен выделить кредит  
"Астарте" $20 млн 

13.06.2018 

ЕБРР намерен выделить долгосрочный кредит в размере до $20 млн 
одному из крупнейших производителей сахара в Украине - холдингу 
"Астарта" (Киев) для финансирования оборотного капитала. 

Совет директоров ЕБРР рассмотрит данный вопрос 18 июня. Указанный проект 
направлен на поддержку компании в сотрудничестве с местными университетами и 
школами, способствуя улучшению доступа к обучению и возможностям трудоустройства 
для молодежи. Ожидается, что проект внесет вклад и в повышение эффективности и 
производительности за счет внедрения современных IT-решений и методов ведения 
сельского хозяйства, а также в поддержку более прочных связей с местными 
поставщиками. Общая стоимость проекта оценивается в 242 млн долларов. Как сообщали 
Українські Новини, 36,26% холдинговой компании Astarta Holding N.V. контролирует 
Виктор Иванчик через кипрскую Albacon Ventures Limited. В 2017 году холдинг "Астарта" 
сократил показатель EBITDA на 21%, или на 32 млн евро до 120 млн евро по сравнению с 
2016 годом, чистая прибыль сократилась на 25%, или на 21 млн евро до 62 млн евро, 
консолидированный доход вырос на 24% до 459 млн евро, при этом сахарный сегмент 
сгенерировал 44% дохода. "Астарта" сократила производство сахара на 8%, или на 42 тыс. 
тонн до 463 тыс. тонн по итогам сезона сахароварения 2017/2018, снижение объемов 
производства в холдинге связано с более низким, чем было запланировано, урожаем 
сахарной свеклы в Полтавской области.  
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Норвежский центробанк стал совладельцем крупнейшего  
производителя курятины в Украине 

14.06.2018 

Центральный банк Норвегии – Norges Bank сконцентрировал 5,05% 
глобальных депозитарных расписок (ГДР) крупнейшего в Украине 
производителя мяса птицы – компании Мироновский хлебопродукт (МХП). 

На Лондонской фондовой бирже сообщили, что МХП был проинформирован о 
пересечении Norges Bank порога по глобальным депозитарным распискам МХП в размере 
почти 5,4 млн ГДР, которые представляют собой 5,05% акционерного капитала, 
выпущенного МХП. Глобальная депозитарная расписка обращается в нескольких странах, 
обычно странах Европы. ГДР это сертификат, выпущенный банком-депозитарием и 
удостоверяющий право его владельца пользоваться выгодами от депонированных в этом 
банке ценных бумаг иностранного эмитента. Одна ГДР может быть эквивалентна одной 
акции, части акции, или нескольким акциям иностранной компании-эмитента. 
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Агрохолдинги сконцентрировали треть  
сельхозземель в Украине 

15.06.2018 

В Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их 
земельный банк. Об этом свидетельствуют данные исследования, 
проведенного ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса". 

"В 2017 г. насчитывалось 93 сельскохозяйственных предприятия, обрабатывающие 
более 10 тысяч гектар сельськохозяйственной земли. Для сравнения, в 2012 г. их 
количество равнялось 80", - отмечают в УКАБ. При этом доля сельхозземель в пользовании 
агрохолдингов составила в 2017 г. 29% от всех сельхозпредприятий, тогда как в 2012 г. 
этот показатель составлял 25%. Кроме того, вырос общий земельный банк в обработке 
агрохолдингами за 5 лет с 5,6 млн га до 5,95 млн га в 2017 году, увеличение сельхозугодий в 
пользовании этой категорией сельхозпредприятий составило 6,3%. Учитывая динамику 
последних лет, в УКАБ ожидают продолжения этих трендов. При этом исследование 
показало, что агрохолдинги неравномерно представлены в областях Украины. Наибольшее 
их количество в 2017 году находилась в Киевской (32), Черниговской (28) и Полтавской 
(26) областях, в то время как менее агрохолдингов было представлено в Закарпатской (1), 
Луганской (5) и Черновицкой (5) областях. Как сообщалось, 7 декабря 2017 г. за продление 
моратория на продажу земли с/х назначения проголосовали 236 депутатов. Напомним, 
Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная 
Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, 
введенный в 2002 г., до 2018 г. Однако земельная реформа является важным условием 
программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.  
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На Житомирщине построят новый завод немецкой 
дочерней компании 

31.05.2018 

ООО «НПЦ Украина» - крупнейшая немецкая компания будет строить 
предприятие по изготовлению семян из сельскохозяйственных культур в 
Житомирской области.  

Обсуждение данного проекта было повесткой дня на деловой встрече главы 
Житомирской ОГА Игоря Гундича с представителями компании НПЦ Украина совместно с 
представителями Немецко-украинской торгово-промышленной палаты. Директор ООО 
«НПЦ Украина» Михаэль Рязановский заявил: «Первым шагом будет строительство линии, 
где будут перерабатывать рапс, - калибровать семена, готовить их и фасовать. Вторым 
шагом будет использование и других культур». 
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Селекционеры из MAS Seeds создадут украинский  
гибрид кукурузы 

04.06.2018 

Селекционеры новой научно-исследовательской станции компании 
MAS Seeds в селе Великая Александровка (Киевская обл.) намерены через 
пять лет создать полностью украинские гибриды кукурузы.  

"R&D станция в Великой Александровке стратегически важный проект. Чтобы 
получить результат в селекции, необходимо 10 лет с момента начала работ. Сейчас мы 
хотим контролировать все процессы селекции именно в Украине. В селекционном 
питомнике кукурузы на Киевщине создается новая история компании MAS Seeds. Через 
пять лет в Украине будут зарегистрированы гибриды 100% украинской селекции", - сказал 
генеральный директор компании MAS Seeds Украина Ромен Дестйо в ходе открытия нового 
офиса и научно-исследовательской станции компании MAS Seeds 1 июня. При этом Р.Дестйо 
уточнил, что в настоящее время используется французская генетика - родительские 
компоненты, привезенные из Франции, а семена выращиваются в Украине, однако 
созданные украинские гибриды будут адаптированы под местные климатические условия 
и почву. По его словам, сумма инвестиций в R&D станцию составила примерно $1 млн. "На 
станции будет действовать новая современная лаборатория. В частности, для работы 
станции было приобретено оборудование для протравливания семян, калибровки, точного 
подсчета. Также станция укомплектована селекционными сеялкой и комбайном от 
французского производителя Baural. Комбайн может собирать одновременно два участка 
по 22 м кв. подсолнечника и 19.8 м кв. кукурузы и сразу предоставлять информацию о 
влажности, весе и высчитывать урожайность этого гибрида на гектар", - сообщил 
гендиректор. Компания MAS Seeds, по словам Р.Дестйо, в настоящее время занимает менее 
5% на украинском рынке семян, однако в течение 10 лет намерена достичь 10%. MAS Seeds 
- бренд семенной компании Maisadour Semences S.A, дочерней компании французской 
кооперативной группы Maisadour. Занимается селекцией и производством семян ключевых 
сельскохозяйственных культур. Торговый оборот MAS Seeds составляет EUR140 млн, из 
которых 85% генерируется за пределами Франции. MAS Seeds Украина - наибольший 
зарубежный филиал компании открылся в 2007 году. Включает коммерческий, 
производственный, селекционно-исследовательский, административный отделы, завод по 
производству семян премиум-класса, научно-исследовательские станции в Киевской та 
Днепропетровской областях. 
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Индийские инвесторы планируют выращивать 
горох в Украине 

04.06.2018 

Украина и Индия намерены расширить сотрудничество в аграрной 
отрасли. Сельскохозяйственные компании Индии планируют 
инвестировать в выращивание бобовых в Днепропетровской области. 

Посол Индии в Украине Манодж Кумара Бхарти сообщил, что большинство полей в 
этом регионе засеваются подсолнечником, а особенности севооборота таковы, что после 
этого на этой территории нельзя сеять в течении года ни кукурузу, ни пшеницу. Манодж 
Кумара Бхарти, подчеркнул, что выращивание бобовых культур может принести выгоду и 
для украинских фермеров, и для индийских инвесторов. Для справки: только за последние 
7 месяцев украинские фермеры поставили на индийский рынок на 49% больше гороха, чем 
за весь прошедший год. На втором месте по поставкам украинского гороха стоит Турция. На 
ее долю приходится 22% экспорта этой культуры. 
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Міністерство аграрної політики та продовольства  
про жнива-2018 

15.06.2018 

Станом на 15 червня, збір ранніх зернових та зернобобових культур 
розпочали також аграрії Запорізької області. Там вже намолочено 1,7 тис. 
тонн зерна з 600 га, повідомляє kmu.gov.ua 

Тривають жнива у Миколаївській (зібрано 29,7 тис. тонн з 10,8 тис. га), Одеській 
(53,1 тис. тонн з 13,8 тис. га) та Херсонській (25,6 тис. тонн з 8,9 тис. га) областях. Загалом 
вже намолочено 110,1 тис. тонн зерна з площі 34,1 тис. га при середній врожайності 32,3 
ц/га. У розрізі культур зібрано: ячменю – 108 тис. тонн; гороху – 1,3 тис. тонн. За даними 
регіонів під урожай 2018 року в усіх категоріях господарств сільськогосподарські культури 
посіяні на площі понад 26 млн га, що на рівні минулого року. Зерновий клин становить 14,6 
млн га, що також на рівні 2017 р., в тому числі: озимих зернових – 7,3 млн га; ярих зернових 
і зернобобових культур – 7,3 млн га, з яких: кукурудза на зерно посіяна на площі 4,6 млн га; 
гречка – на площі 104,6 тис. га; просо – на площі 44,5 тис. га. Крім того, соняшнику посіяно 
5,8 млн га, сої – 1,8 млн га, цукрових буряків – 282 тис. га. Відзначимо, з початку поточного 
маркетингового року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур, зокрема, 
майже 16,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої –  майже 10 млн тонн, фуражної – 
6,8 млн тонн), ячменю – 4,1 млн тонн, кукурудзи – понад 17 млн тонн. Такі дані наводить 
Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва 
Держпродспоживслужби. За аналогічний період минулого маркетингового року було 
експортовано 43 млн тонн зернових, зокрема, більше 17 млн тонн пшениці (у тому числі 
продовольчої – 11,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,7 млн тонн), ячменю – 5,2 млн 
тонн, кукурудзи – понад 19,7 млн тонн). … 

 

Читати повністю >>> 
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USAID профинансировал развитие житомирского  
завода «Си Милк» 

30.05.2018 

В рамках проекта «Поддержка аграрного и сельского развития» от 
USAID, завод в Житомирской области ООО «Си Милк» получил грант для 
расширения мощностей по переработке ягод.  

В результате финансирования предусматривается увеличение способности приема 
сырья заводом в два раза - до 30 тонн в сутки и переработки в 5 раз – до 10 тонн. Также, 
сырье значительно добавит в качестве, и будет соответствовать международным 
стандартам. Справка ТМ: ООО «Си Милк» компания в Житомирской области, основана в   
2008 году как предприятие по производству молока и молочных продуктов.  В 2015 году 
завод перепрофилировали на замораживание ягод.  

 

Читать полностью >>>  
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Україна – четвертий найбільший експортер малини  
у світі та третій в Європі 

04.06.2018 

Економіст інвестиційного центру ФАО Андрій Ярмак виступив на 
Дев’ятій міжнародній конференції “Ягоди України-2018: заморозка та 
свіжий ринок”. Про це пише agronews.ua 

Україна за чистими обсягами експорту є вже четвертим найбільшим експортером 
малини у світі та третім – в Європі. Але сьогодні експортуємо в основному ягоду не дуже 
високої якості. Це негативно впливає на імідж. У нас, нажаль, ділянок з виробництва 
ягідних культур, які можна було б вважати ідеальними і на яких можна було б навчатися – 
дуже мало. Це проблема, але це і можливість одночасно. Загалом, ринок ягід в Європі 
зростає дуже швидко. Найбільш динамічно зростає сегмент лохини, також відносно 
динамічно зростає сегмент малини та ожини. Звичайно, малина трошки випереджає. 
Суниця садова – той сегмент, який є найбільшим у ягідному бізнесі, його зростання 
продовжується, але він втрачає свою частку ринку за рахунок більш динамічного зростання 
інших сегментів. Що варто зауважити, як краще продавати ягоду? Європейці та американці 
знайшли дуже гарну нішу, вони продають ягоду як снек – ожину, малину і особливо лохину 
(чорниця садова). Це та ягода, яку зручно споживати. Також, дуже важливий аспект, на який 
варто звернути увагу – це екологічність та чистота продукції ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 

Майбутнє за органічним  
виробництвом? 

05.06.2018 
Національний університет водного господарства та природо-

користування став партнером Поліського державного університету 
(Білорусь) у масштабному грантовому проекті. 

Проект має назву «Формування підприємницького середовища по виробництву 
органічних ягід». Це проект, що здійснюється за підтримки Європейського Союзу, Програми 
Eastern Partnership Territorial Cooperation (EaPTC) та Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Загальною метою проекту є сприяння створенню бізнес 
середовища  із вирощування органічних  ягідних культур для поліпшення життя місцевих 
громад в транскордонних регіонах України і Білорусі. В рамках проекту на базі НУВГП та 
ПолесГУ створені регіональні консультаційно-освітні центри. Серед основних видів робіт, 
що проводяться в рамках проекту та у РКОЦ: навчання населення і бізнесу організації 
органічного виробництва; розвиток професійних контактів і транскордонного ділового 
середовища; спільні дослідження і обмін досвідом із оптимізації переходу до органічного 
виробництва; організація кластерів з вирощування нішевих культур; розробка проектів із 
переробки продукції; сприяння для ОТГ у розробці бізнес планів і проектів з органічного й 
традиційного ягідівництва, горіхівництва, рекультивації земель, організації екологічного 
бізнесу тощо; розробка Програми розвитку і сайту органічного виробництва ягідної 
продукції та інші споріднені види діяльності. 

 

Читати повністю >>>                                                                           © Віталій Прокопець 
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Україна скоротила виробництво  
молока і м'яса 

13.06.2018 

За перші п'ять місяців 2018 року (січень-травень) виробництво 
молока і м'яса в Україні скоротилося на 1,3% і 0,9% відповідно у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Згідно з ними, у січні-травні цього року виробництво молока склало 3,9 млн тонн. 
Виробництво м'яса за цей період склало 1,3 млн тонн. При цьому, виробництво яєць зросло 
на 2,4% - майже до 6,6 млрд шт. Держстат не брав до уваги тимчасово окуповані території 
Криму, а також зони проведення АТО. Нагадаємо, що у 2017 році виробництво молока щодо 
2016 року скоротилося на 0,5% - до 10,3 млн тонн, м'яса (в живій вазі) - на 0,4%, до 3,3 млн 
тонн. Виробництво яєць у 2017 році зросло на 3,2% - до 15,6 млрд шт. 

 

Читати повністю >>> 
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На Киевщине откроют завод по производству  
высокопротеиновых добавок 

11.06.2018 

Компанией «Европейский Протеин Украина» в пгт. Ракитное Киевской 
обл. построен завод и начато производство высокопротеиновых добавок 
нового поколения. Официальное открытие завода состоится 15 июня 2018 г. 

Официальное открытие завода состоится с участием представителей посольств 
Дании и Германии, органов государственной власти и ведущих производителей в области 
птицеводства и свиноводства. В компании отмечаю, что в мире есть только два подобных 
завода. «Уникальна не только технология производства, а также и то, что продукция завода 
дает возможность внедрить antibiotic free concept. Что означает содержание и откорм 
животных без применения антибиотиков», — отмечается в сообщении. Учредителями 
компании «Европейский Протеин Украина» является немецкая компания Agrolife GmbH и 
датская компания Fermentationexperts AS. На заводе внедрена система управления 
качеством в соответствии с международными стандартами GMP+. Общая сумма инвестиций 
в проект составляет около $10 млн. Мощности завода рассчитаны на обеспечение 
потребностей как внутреннего рынка так и рынков Европы, Ближнего Востока и Азии. 

 

Читать полностью >>>  
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Михаил Поплавский займется  
производством молока 

07.06.2018 

Народный депутат и певец Михаил Поплавский открыл молочно-
товарную ферму в с.Мечиславка, Благовещенского района Кировоградской 
области. Об этом говорится в сообщении депутата в Facebook. 

«Я счастлив, что я сегодня в родном селе, что я вместе со своими односельчанами 
открываю новые проекты для своего родного украинского села Мечиславка. Сохраним село 
- сохраним Украину», - заявил Михаил Поплавский во время открытия фермы. В 2017 г. 
депутат Михаил Поплавский (группа «Воля народа») зарегистрировал два торговых знака: 
«Колбаса «Ректорская» и «Колбаса «Профессорская». Сыну Поплавского Александру 
принадлежит ООО «Ятрань», также он вместе с Дмитрием Диденко владеет ООО «Ятрань-
Агро» (оба - Кировоградская обл.). Продукция «Ятрань» и «Ятрань-Агро» реализуется в 14-
ти эко-магазинах сети «ПоплавОк». Ассортимент магазинов насчитывает более двухсот 
единиц - мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, масло, соки, напитки 
собственного производства, минеральную воду, домашние соленья и консервацию. 
Согласно информации на сайте сети «ПоплавОк», собственный мясной цех фермерского 
хозяйства «Ятрань» выпускает более 30-ти наименований колбасных изделий. 

 

Читать полностью >>>  
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Державне підприємство «Чайка» отримало нагороду  
на виставці «АГРО–2018» 

11.06.2018 

З 6 по 9 червня 2018 року на території Національного комплексу 
«Експоцентр України» відбулася XXX Міжнародна агропромислова виставка 
«АГРО–2018». Про це повідомляє прес-служба ДУС. 

Найбільша агропромислова виставка України та Східної Європи, яка є платформою 
для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новацій в усіх 
сферах сільськогосподарського комплексу України та світу, зібрала понад 71 000 
відвідувачів і 1248 учасників з 15 країн. Державне підприємство «Чайка» представило 
велику рогату худобу голштинської породи. Продуктивність корів-чемпіонів становить 
понад 10 000 літрів молока на рік з одної. Підприємство має 4 племінні статуси: племінний 
завод з розведення великої рогатої худоби голштинської породи (європейської селекції), 2 
племінні заводи з розведення великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної 
породи та племінний завод з розведення свиней великої білої породи. Завдяки сформованій 
племінній базі та високому генетичному потенціалу великої рогатої худоби молочна 
продуктивність в господарстві щороку зростає. 

 

Читати повністю >>> 
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В январе-мае украинский экспорт свинины 
обрушился в 3,4 раза 

08.06.2018 

Украина в январе-мае 2018 г. незначительно нарастила экспорт мяса 
птицы и субпродуктов до 124,05 тыс. тонн, сообщило агентство Интерфакс-
Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС). 

При этом, согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции 
увеличился на 20,2% — до $194,2 млн. Импорт мяса птицы и субпродуктов за пять месяцев 
2018 года вырос на 31,6% — до 50,58 тыс. тонн, в денежном эквиваленте — на 36,6%. до 
$20,72 млн. По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января-мая 2018 года 
сократился в 3,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года — до 0,921 
тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $2,13 млн против $6,3 млн за пять 
месяцев 2017 года. Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 6,6 раза — до 5,2 тыс. 
тонн. В страну было ввезено свинины на $9,45 млн против $1,4 млн в январе-мае 2017 года. 
Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2017 году увеличила 
поставки свинины на внешние рынки в 1,6 раза — до 4,92 тыс. тонн, импорт этой 
продукции вырос в два раза — до 5,6 тыс. тонн. Украина в 2017 году увеличила экспорт 
мяса птицы и субпродуктов на 13% — до 271,33 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос 
на 42% по сравнению с 2016 годом — до 118,31 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  
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Україна серед європейських країн посіла перше місце  
з експорту м'яса птиці до ЄС 

04.06.2018 

У січні-травні поточного року Україна експортувала 29,7 тис. тонн 
м'яса птиці в країни Євросоюзу, передає УНН з посиланням на статистичну 
звітність Європейської комісії. 

Таким чином, Україна серед європейських країн отримала пальму першості з 
експорту м'яса птиці до ЄС. Також у списку найбільших експортерів м'яса птиці до країн ЄС - 
Таїланд і Бразилія. Лише за 5 місяців цього року країни експортували 76 тис. тонн та 69 тис. 
тонн м'яса птиці до ЄС. Раніше УНН повідомляв, що Україна потрапила в ТОП-10 світових 
експортерів курятини. Нагадаємо, у березні поточного року місія Генерального 
директорату Європейської комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів 
(DG SANTE) перевірила якість курятини найбільшого експортера країни - компанії 
"Миронівський хлібопродукт". Єврокомісія дійшла висновку, що продукція цієї компанії 
відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food. 

 

Читати повністю >>> 
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Компанія «Овостар» інвестує $15 млн у  
будівництво птахофабрик 

04.06.2018 

Агропромислова група компаній «Овостар Юніон», один з провідних 
виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, планує інвестиційні витрати 
на 2018 рік у розмірі $15 млн. 

У звіті компанії на Варшавській фондовій біржі Зазначається, що в планах компанії 
будівництво двох птахофабрик і двох пташників з відповідною інфраструктурою. «Овостар 
Юніон» - одна з провідних агропромислових компаній України, входить до трійки лідерів 
виробників курячих яєць. Основні напрямки діяльності: птахівництво (батьківське 
поголів’я, інкубація, ремонтний молодняк), виробництво курячих яєць, національна 
дистрибуція (торговельні мережі України, власна фірмова роздрібна мережа), виробництво 
сухих та рідких яєчних продуктів, виробництво соняшникової олії, додаткові види 
діяльності (виробництво комбікормів, шроту та паливних брикетів). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Ваша Ряба: Косюк вивів на ринок  
торгову марку для бідних 

04.06.2018 

Миронівський хлібопродукт» запустив нову торгову марку «Вінницькі 
курчата», яка буде випускатися на «Вінницькій птахофабриці». Про це 
повідомляє портал Delo, передає agroday.com.ua 

Нова ТМ «Вінницькі курчата» функціонує в пілотному режимі та орієнтується на 
низький ціновий сегмент. Обсяг виробництва продукції під нової ТМ становить 250 тонн. 
Реалізація ТМ «Вінницькі курчата» на даний момент відбувається переважно у Вінницькій 
області. Іван Філіппов, керівник напрямку «Управління торговими марками» холдингу МХП, 
зазначив, що дистриб’ютори можуть самостійно приймати рішення про просування нової 
ТМ в інших регіонах, зокрема, в Києві. Також він повідомив, що проект реалізується вже три 
місяці, але його результати оцінювати поки що рано. Нагадаємо, «Миронівський 
хлібопродукт» у 2017 році розпочав будівництво другої лінії Вінницької птахофабрики 
(Ладижин, Вінницька область). В цілому агрохолдинг до 2020 року наростить виробництво 
курятини до 730 тис. тонн на рік. У минулому році «МХП» отримав $176,2 млн чистого 
прибутку, тоді як прибуток у 2016 році склав $69,7 млн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroday.com.ua 
 

Агрохолдинг «Авангард» за первый квартал 2018 г.  
увеличил производство яиц на 36% 

04.06.2018 

Агрохолдинг «Авангард» за первый квартал 2018 г. увеличил 
производство яиц на 36% до 644 млн шт. (I кв. 2017 г. - 462 млн шт.). Об 
этом сообщается в отчете компании. 

Реализация яиц составила 493 млн шт., что по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года рост составил 37% или 360 млн шт.). Средняя цена реализации яиц в первом 
квартале увеличилась на 56% до 1,76 грн ($0,06) без НДС за 1 шт. по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. Также указано, что объем производства сухих яичных 
продуктов вырос до 1,84 тыс. т (1 кв. 2017 г. - 1,1 тыс. т), однако рост объема реализации 
составил 39% (1 кв. 2017 г. - 1,19 тыс. т). В отчете отмечается, что по состоянию на 31 марта 
2018 г. общее поголовье кур составило 13,3 млн голов, что на 5% меньше аналогичного 
периода 2017 г. Также, поголовье кур-несушек увеличилось на 12% (1 кв. 2017 - 10,6 млн 
голов). Напомним, что «Авангард» за первый квартал 2018 г. увеличил выручку от экспорта 
яиц и яичных продуктов на 127% до 17,3 млн или 42% в консолидированной выручке (I кв. 
2017 г. - 7,6 млн или 22% в консолидированной выручке). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

В Киевской области задержаны владельцы птицефабрики  
из-за нелегального скотомогильника 

08.06.2018 

Владельцев известной птицефабрики, которая расположена в 
Киевской области, задержали по подозрению в организации нелегального 
птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. 

В среду, 6 июня проведены 14 обысков. После этого были задержаны владельцы 
агрохолдинга и руководитель структурного подразделения. Им сообщили о подозрении по 
ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил 
экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или 
использования недр). В ближайшее время им будут избраны меры пресечения.суд изберет 
им меру пресечения. По данным ГПУ, ради экономии агрохолдинг, вместо переработки и 
утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных 
участках и создание свалок-могильников, что опасно, поскольку соединения, образующиеся 
от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды. Кроме того, 
сообщается, что предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих 
веществ. В результате нарушений, которые нашли в прокуратуре, окружающей среде 
нанесен ущерб более чем на 200 миллионов гривен. По информации источника 
"Украинской правды", одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и 
владелец предприятия по производству курятины "Гавриловские курчата" Евгений Сигал. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 
 

На українському ринку попит на перепелине  
м'ясо пішов в гору 

13.06.2018 

В Україні поряд із зростанням споживання пташиного м'яса в цілому, 
поновлюється попит і на перепелине м'ясо. Тому в цій області з'являються 
додаткові можливості для бізнесу.  

Як зазначається, загальне пташине поголів'я, за даними Союзу птахівників і 
кормовиробників України, становить 237,3 млн голів. На тлі такої кількості домашньої 
птиці, поголів'я перепелів, яке налічує 2,5-3,3 млн, виглядає не дуже переконливо. 
Основним продуктом перепелиній галузі є яйця. Кожна перепілка дає в рік близько 250-280 
яєць, а загальний обсяг українського виробництва перепелиних яєць становить 500-600 
млн шт. Меншу увагу на вітчизняному ринку приділяється перепелиному м'яса. У рік 
виробляється близько 1,2-1,3 тонни такого м'яса в результаті забою 7-8 тис. Перепелів. Як 
розрахували експерти, вкладення в організацію перепелиній ферми складуть € 45-48 тис. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
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В Одеській області заборонили промисловий  
вилов мідій і креветок 

04.05.2018 

Державне Агентство рибного господарства України встановив 
заборону з початку червня на промисловий вилов креветок, мідій і рапанів 
в Чорному морі. Про це повідомляє glavcom.ua 

В наказі Чорноморського басейнового управління Держрибагентства йдеться про те, 
що заборона буде діяти протягом двох місяців - з 1 червня по 31 липня. При цьому 
дозволяється ловити креветок, мідій і рапанів скребками, сачками, щипцями і руками 
протягом усього року. Також, встановлено терміни заборони на любительський і 
спортивний лов водних біоресурсів: креветки - по 31 серпня; мідії - по 30 серпня. Заборона 
стосується лову в фморе, пов'язаних з ним озерах, затоках і лиманах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

Як зробити бізнес на равликах: експерти  
діляться секретами успіху 

04.06.2018 

Україна має сприятливий клімат для вирощування равликів, 
кращий, ніж у Польщі та Литві. А продаж молюсків є вигідною справою для 
експорту, оскільки попит на цих істот росте.  

«Наша компанія є одним із найбільших виробників та експортерів равликів не 
тільки в Литві, але і у країнах Європи. Це наш сімейний бізнес. Ми вирощуємо равлики 
різновидів «Мюллер» (Helix Aspersa Muller) та Maxima (Helix Aspersa Maxima). І продаємо їх 
не тільки в Литві, але і в інших країнах Європейського Союзу. Також дружимо з фермами, 
розташованими в Франції, Бельгії, Іспанії, Італії, Португалії, Болгарії, Румунії, Хорватії, 
Польщі, Латвії», - розповідає власниця равликової ферми поблизу Вільнюса (Литва) Дайва 
Гірдзюшієне. Нині литовці хочуть налагодити співпрацю з українцями. Фермери 
переконують – равликовий бізнес вигідний – на молюсків завжди гарні ціни. Залежно від 
сорту кілограм можна продати від 2,5 євро до 4 євро. «Початкові витрати - 1 т (або 200 000 
шт.) дитячих равликів коштує €2 тис. Щоб виростити тонну, потрібно витратити на 
годування приблизно €1 тис. Мабуть, це все… Ну, звісно, слід також враховувати витрати на 
воду, електроенергію, заробітну плату працівників, податки. Навесні ви починаєте їх 
вирощувати, восени отримуєте маточне стадо», - розповіла Гірдзюшієне. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroreview.com 
 

Росія захопила близько 90% рибальських  
ресурсів України в Чорному морі 

12.06.2018 

Після анексії Криму Росія захопила до 90% від загальних 
рибальських ресурсів Києва в Чорному морі. Про це заявив заступник 
голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко.  

«До анексії Криму вилов у Чорному морі становив близько 40, до 50 тисяч тонн, але у 
зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на 
території Автономної Республіки Крим. Близько 90% ми втратили в Чорному морі 
промислових запасів – доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на 
анексованій території», – зазначив чиновник коментуючи російські квоти на вилов риби в 
регіоні. Заступник голови Держрибагентства зазначив, що в таких умовах промисел в 
Азовському морі залишається важливим для України: «В Азовському морі в 2018 році наші 
суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тисяч тонн – це досить великий обсяг, 
який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави», – підсумував Кравченко. 
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії 
Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і 
називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно 
оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20.02.2014 р. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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Украина вошла в тройку мировых лидеров 
по экспорту меда 

05.06.2018 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
отмечает, что объемы мировой торговли медом оцениваются в 690,3 тыс. 
тонн, и 10% из этого объема приходится на Украину.  

"Объемы мировой торговли медом за последние пять лет выросли на 18%, 
достигнув в 2017 г. 690,3 тыс. тонн общей стоимостью $2,37 млрд. Китай - бессменный 
лидер среди мировых экспортеров меда с удельный весом в общем объёме экспорта 
равным 19%. С существенным отрывом за Поднебесной следует Аргентина и Украина, с 
практически равной долей – по 10%", - написала консультант ФАО Анна Бурка. При этом в 
денежном исчислении Украина по данному показателю в первую тройку не попадает, так 
как цена на экспортируемый страной продукт невысокая – по данным ФАО, она составила 
$1,98/кг, в то время как у той же Аргентины – $2,61/кг, Бразилии – $4,48/кг, Германии – 
$5,81/кг, Болгарии – $3,63/кг. "На фоне первой десятки экспортеров особо выделяется 
Новая Зеландия. Несмотря на относительно небольшие объемы экспорта меда – всего 11,1 
тыс. тонн, средняя стоимость его превышает $24,32/кг", - сообщает эксперт, отмечая, что 
эта страна поставляет один из самых дорогих видов меда "Мануки". Кроме того, 80% 
уходящего на экспорт новозеландского меда - это фасованная продукция. "В Украине 
практически весь экспортируемый объём "in bulk". При этом конкурирует Украина в 
ценовом сегменте с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной, Индией", - отмечается в сообщении. 
Если говорить о том, кто больше всего импортирует меда, то около половины всего объёма 
закупают страны Европейского Союза, 30% - США. ... 

 
 

Читать полностью >>>  
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У Житомирі пройшла акція за заборону  
хутряних ферм 

10.06.2018 

Під стінами Житомирської ОДА пройшла акція «Житомир проти 
кривавих хутряних ферм», яка зібрала близько сотні людей. Про це 
повідомляє служба новин порталу ukrinform.ua 

Учасники вимагали розірвати підписаний меморандум про будівництво норкової 
ферми у Коростишівському районі. Зооактивісти вважають хутряні ферми не лише 
жорстким явищем через масове вбивство тварин, але й екологічно шкідливим. «Ми 
виступаємо проти рішення ОДА щодо підписання меморандуму та відкриття хутряної 
ферми у Коростишівському районі. Крім того, що це звіряче вбивство тварин, це ще й 
страшна екологічна катастрофа для людей. Щороку при вирощуванні 10 тисяч голів 
залишатиметься близько 800 тисяч кілограмів відходів, які не будуть утилізувати, а 
зливатимуть у ріки й землю», - розповіла співорганізатор акції Юлія Петренко. Активісти 
зібрали підписи проти відкриття зооферми та з вимогою розірвати меморандум з 
інвестором, які передадуть в обласну адміністрацію. Координатор кампанії «Хутрооff», 
посланець доброї волі ОО в Україні Павло Вишибаба каже, що багато європейських країн 
приймають закони, які забороняють функціонування хутряних ферм, а тому є загроза, що 
закордонні інвестори масово перенесуть виробництво в Україну. «Ми звертаємося до 
жителів Коростишівського району підніматися і не дозволити брудне виробництво. 
Великобританія, Австрія Нідерланди, Сербія, Чехія, Боснія і Герцеговина, Македонія вже 
прийняли законодавчі заборони на виробництво хутра. У багатьох країнах триває цей 
процес. То ж підприємці переїжджають в Україну, що загрожує нашій країні засиллям таких 
ферм». Як повідомлялося, 30 травня голова Житомирської ОДА Ігор Гундич підписав з 
данським інвестором меморандум про будівництво норкової ферми у Коростишівському 
районі, який передбачає будівництво ферми на 5 тис. маточних голів. За 5 років інвестор 
планує розширити ферму до 10 тис. тварин. Сума інвестицій становить 800 тис. євро.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 
 КОНЯРСТВО  
 КОНІ. МУЛИ. ОСЛИ 
 

 
 

Симпатичні вінницькі ослиці  
годують Європу 

04.06.2018 

Єдина віслюча ферма в Україні успішно існує у селі Заболотне 
Вінницької області. Тут на території  Заболотненського вищого 
професійного училища № 31 вже налагоджено виробництво сиру з ослиного 
молока.  

На фермі училища утримують 50 осликів (28 ослиць та 12 осликів), десяток малих 
віслючків, а також кіз і овець. Жирність ослиного молока - 11,6%, вище - тільки у лосиного 
(14%). Після того як сир постоїть два-три місяці в холодильній камері з температурою 1-2 
?С, він твердіє й кристалізується - стає, як пармезан. У перспективі директора училища 
Василя Романцова наростити молочне стадо до 50 ослиць. Водночас збільшуватимуть і 
кількість ослів, адже ці тварини - однолюби. «Вигоди віслючого молочного бізнесу 
очевидні: 1 кілограм сиру з віслючого молока коштує 1760 євро, відповідно, 1 літр 
віслючого молока - 58 євро», - розповів директор училища Василь Романцов. ... 

 

Читати повністю >>> 
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В Одеській обл. в підпільному цеху виготовляли продукцію  
"відомих торгових марок" 

14.06.2018 

Правоохоронці викрили в Одеській області підпільний цех, в якому 
виготовлялися продукти харчування та побутова хімія з використанням 
товарних знаків відомих торгових марок. 

Як повідомляється, у ньому здійснювалося кустарне виробництво і розлив оливкової 
олії з використанням відомих торгових марок: Rodis extra virgin olive oil, Antico Frantcic olive 
oil, Latrovalis extra virgin olive oil cold extraction, L`olio De Cecco Classiko, Olimp extra virgin та 
інші. "Також у даному підпільному цеху здійснювалося фасування кави у зернах і прального 
порошку, які також реалізовувалися з незаконним використанням товарних знаків відомих 
іноземних брендів, а саме: кава Lavazza ORO, Lavazza aroma, Lavazza Rossa, пральні порошки 
Ideale, Deox", - розповіли у Нацполіціі. Там зазначили, що дана продукція реалізовувалася як 
в Одеській області, так і в інших регіонах країни. Раніше повідомлялося, що у Кам'янець-
Подільському у підпільному цеху виробляли "брендовий" алкоголь. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Виктор и К"  вышла на шесть 

новых рынков 
06.06.2018 

Частное предприятие "Виктор и К" (Светловодск Кировоградской 
обл., ТМ "Королівський смак") начнет поставки пищевой продукции на 
рынки Германии, Бельгии, Танзании, Кувейта, Гамбии и Гвинеи-Бисау.  

Предприятие продолжает наращивать объемы экспортных поставок в Европе, Азии 
и Африке. Теперь, продукция будет непосредственно поступать на рынки еще и Германии, 
Бельгии, Танзании, Кувейта, Гамбии и Гвинеи-Бисау. "Сегодня наш экспортный портфель 
насчитывает свыше 85 стран, и мы постоянно стремимся к его расширению как в географи-
ческом, так и количественном выражении", - сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, 
что "Виктор и К" начал экспортировать свою продукцию в Финляндию, Литву и Судан. 
Отметим, "Виктор и К" является крупным производителем в регионе. Специализируется на 
выпуске подсолнечного масла и майонезов. Его мощности по переработке составляют 400-
500 тонн семян в сутки, по производству - 170-210 тонн масла в сутки и до 30 тонн 
майонеза за смену, по единовременному хранению на двух элеваторах - 17 тыс. тонн. 
Помимо майонеза и подсолнечного масла, предприятие выпускает кетчупы, горчицу, 
сливочное масло и спреды, уксус, томатные соусы, халву, макаронные изделия, 
консервированный горошек, кукурузу, другую продукцию. По данным Единого 
государственного реестра юридических и физических лиц, владельцем и генеральным 
директором предприятия является Виктор Король. 

 

Читать полностью >>>  
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ДП «Артемсіль» почне реалізацію харчової солі,  
очищеної шляхом фотосепарації 

06.06.2018 

Державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» планує 
найближчим часом почати реалізацію харчової солі, очищеної шляхом 
фотосепарації. Про це повідомляє портал landlord.ua 

Презентація нової продукції відбулася в рамках участі ДП «Артемсіль» в XXX 
Міжнародній виставці «АГРО-2018», передає прес-служба Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. Крім основного асортименту продукції, цього року фахівцями ДП 
«Артемсіль» були презентовані зразки нової продукції, яка вже найближчим часом 
з’явиться на полицях українських магазинів. «Підприємство планує почати реалізацію солі 
кухонної харчової кам’яної вищого ґатунку за ДСТУ 3583:2015, для отримання якої в 
існуючу технологію був інтегрований процес фотосепараціі. З кам’яної солі усунені темні 
включення природного походження, в результаті чого сіль отримала більш привабливий 
зовнішній вигляд і в ній збільшився вміст хлориду натрію (NaCl)», - йдеться у повідомленні. 
Також презентована упаковка  нового зразка вагою 0,5 і 1 кг. Відмічається, що пачка є 
зручною у використанні, продукція в ній не просипається і не злежується.  

 

Читати повністю >>> 
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Компанія "Ензим" вкладе в модернізацію очисних  
споруд близько 2-х млн євро 

14.06.2018 
Компанія "Ензим" встановить нову систему фільтрації, яка ще більше 

поглибить очищення стічних вод підприємства та знизить навантаження на 
міські очисні споруди та довкілля.  

Вартість модернізації власних очисних споруд складе близько 2-х мільйонів євро. 
Зараз на території підприємства триває підготовка до встановлення оновленого 
обладнання для очисних споруд, яке постачає голландська компанія AWT Watertreatment. 
Система MBR забезпечить ще кращу якість очищення стічних вод, аніж SBR, яка діє 
сьогодні. Монтаж обладнання розпочнеться наступного місяця. “Ми готуємося до 
встановлення нового устаткування системи фільтрації на очисних спорудах підприємства, 
що відповідає європейським стандартам та підвищить якість очистки стоків у кілька разів“, 
— пояснив Дік Верстег, представник голландської компанії AWT Watertreatment. Компанія 
використовує біологічні методи очистки стічних вод. Основну роль при аеробному 
очищенні стоків відіграють мікроорганізми, які зменшують кількість органіки, що 
міститься у стічних водах. “Ми встановимо потужний мембранний фільтр, який 
працюватиме цілодобово. Це означає, що  якість очищеної води значно покращиться”, — 
розповів Дік Верстег. Перед тим, як придбати промисловий варіант обладнання, компанія 
протягом трьох місяців випробовувала пілотну установку біологічного мембранного 
реактора,  основним технологічним компонентом якого були ультрафільтраційні мембрани 
виробництва компанії Mitsubishi (Японія),  зазначив Сергій Басараб, майстер дільниці з 
очищення стічних вод “Компанії Ензим”. “Це устаткування показало себе з найкращого боку 
як за надійністю, так і за якістю очищення стоків. У нас вже готовий проект і замовлено 
80% технологічного обладнання, зараз проводимо роботи з програмування, автоматизації і 
найближчим часом розпочнемо монтаж технічного обладнання, яке буде інтегроване в 
схему очисних споруд, — пояснив Сергій Басараб. … 

 

Читати повністю >>> 
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Импорт кокосового масла в январе-апреле  

составил 4 328 тонн 

04.06.2018 

Импорт кокосового масла, пальмоядрового или бабассового в январе-
апреле 2018 г. составил 4 328 тонн на 6 820 тыс. USD. Об этом сообщает 
портал agroperspectiva.com 

Как говорится в информации Государственной фискальной службы, экспорт 
кокосового масла в январе-апреле 2018 года составил 21 тонну на 54 тыс. USD. Как 
сообщала «Агро Перспектива», в 2017 году импорт кокосового масла, пальмоядрового или 
бабассового 8 794 тонны на 15 658 тыс. USD, экспорт - 436 тонн на 867 тыс. USD. 

 

Читать полностью >>>  
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Рынок сыра Украины:  
обзор 

07.06.2018 

Украина по итогам января-мая 2018 года экспортировала 3,25 тыс. 
тонн сыра, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об 
этом сообщает портал marketing.rbc.ua 

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной 
фискальной службой (ГФС), в денежном выражении экспорт возрос на 7,8% - до $12,24 млн. 
В то же время импорт сыров по итогам января-мая 2018 года составил 4,65 тыс. тонн, что 
30,5% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении 
этот показатель возрос в 1,5 раза - до $23,36 млн (за аналогичный период 2017 года - $15,7 
млн). Экспорт сливочного масла из Украины в январе-мае текущего года увеличился в 1,7 
раза - до 14,79 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель увеличился вдвое и 
составил $63,33 млн. Импорт этого товара, по информации ГФС, возрос в 2,8 раза - до 483 
тонн ($3,17 млн). Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-мае- 2018 снизился на 
28,7% раза – до 13,026 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую 
сумму $21,88 млн, что на 31,2% меньше, чем в январе-мае-2017. 

 

Читать полностью >>>  
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Один из крупнейших производителей молока начал  
поставки сливочного масла в Китай 

07.06.2018 

Компания "Милкиленд" при поддержке ООО "Милкиленд 
Интермаркет" заключила первый контракт и начала поставки сливочного 
масла, произведенного украинскими заводами группы, потребителю из КНР.  

Группа также продолжает поставки в Китай сухих молочных продуктов с целью 
развития сети дистрибуции в этой стране. "Этот контракт является важным шагом Группы 
на растущий рынок молочной продукции Китая. Мы продолжим усилия по поиску новых 
клиентов и продвижению новых продуктов на этом рынке", - отметил директора ООО 
"Милкиленд Интермаркет" Сергей Киселев, который цитируется в сообщении. Как 
сообщалось, "Милкиленд" за январь-март 2018 г. увеличила чистую прибыль в 2,1 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 2,38 млн евро. В 2017 г. Группа получила 
чистый убыток в размере 7,35 млн евро, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 г. Его выручка за 
прошлый год сократилась на 4,3% - до 140,41 млн евро. Группа компаний "Милкиленд" - 
один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее 
производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн 
тонн молока в год. В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих 
широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты 
и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". Как 
сообщалось ранее, группа компаний "Молочный альянс" начала экспорт твердых, 
плавленых и мягких сыров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Соединенные 
Штаты Америки (США). Напомним, в июне ГК "Молочный альянс" осуществила первую 
поставку молочной продукции ТМ "Яготинское", "Яготинское для детей" и "Славия" в сети 
грузинских и азербайджанских магазинов "Украинские продукты".  

 

Читать полностью >>>  
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Компанія «Галичина» випустила авторський карпатський  
йогурт за унікальною рецептурою 

14.06.2018 

Молочна компанія «Галичина» розширила лінійку смаків йогуртно-
кефірної продукції та оновила дизайн. У межах ребрендингу випустили 
новинку – карпатський йогурт, виготовлений за особливою технологією і 
рецептурою.   

Новий логотип та стиль «Галичини» краще передає цінності й стратегію та 
подобається молодому споживачеві, зазначають представники компанії. «Покупець 
побачить на упаковці слоган «З чистих Карпат», що означає звідки ми походимо 
територіально і яку ідею несемо. Адже Галичина – це територія чистих Карпат. Основний 
наш меседж – «Чиста краса» доносить ідею того, що «Галичина» не лише чистий продукт, як 
чисте повітря та чиста природа, а й чисті думки та чиста душа. Це Ти, який Ти є - чистий в 
цілому образі», - пояснює Оксана Андрушків, директор з маркетингу молочної компанії 
«Галичина». Разом з візуальним оновленням ТМ «Галичина» розширила й асортимент 
продукції: вперше на ринку з’явиться йогурт без цукру на основі поєднання заквасок. «Ми 
не просто змінили бренд, дизайн, ми створили новий карпатський йогурт, питний та густий 
– чистий кисломолочний продукт. Завдяки розробленій рецептурі наших технологів він має 
ніжну сметанкову нотку, без гостроти, без кислинки, його можна додавати до фруктів, ягід і 
в салати, –  розповідає Оксана Андрушків. – Легкий сметанковий смак забезпечує суміш 
заквасок, які потрібно вносити в молоко в особливій послідовності і при певному 
температурному режимі». Також вся лінійка йогуртів доповнена новими фруктовими 
смаками та містить менше цукру. Нові смаки матиме і кефір, але ця новинка з’явиться на 
полицях згодом. «Для покращення смаку ми збільшили кількість фруктового наповнювача 
та зменшили відсоток цукру. Також для здорового харчування необхідні молочні жири у 
розумних межах, тому наші йогурти не знежирені, а мають 2.2% молочного жиру, що 
підкреслює молочний смак та додає поживності, – зазначає Оксана Андрушків. – Якщо 
говорити про кефірну категорію, то вона буде також доповнена різними новинками. Кефір 
споживає в першу чергу молодь для правильного, здорового харчування, щоб тримати себе 
в хорошій формі. Тому ми думаємо про розширення цієї лінійки, але не забуваємо і про 
лінійку наших густих йогуртів. Сьогодні вони трендові, зручні для використання «на ходу», 
в офісі як перекус». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Компанії «Галичина» 
 

  
 
 

 
 

Бібліотека-архів цифрових документів! 
На сьогодні ми зібрали для Вас десятки файлів-
публікацій: звіти та доповіді органів влади, 
організацій, тощо; аналітичні матеріали та 
огляди ринків різноманітних компаній;та 
багато іншого.  
 
Замовити каталог для ознайомлення, можна 
зв’язавшись з нами зручним для Вас способом: 
 
Анатолій МАРУЩАК, менеджер проекту 
maruschuk.a@gmail.com || 096-158-13-61 || Київ, 
Контрактова пл. 

 
 

 ПЕКАРСЬКО-КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В січні-квітні виробництво сумішей і тіста для 
виготовлення ХБВ зросло на 15% 

29.05.2018 
Згідно з оперативними даними, в січні-квітні п.р. в Україні було 

вироблено 3,2 тис. тонн сумішей і тіста для виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів, що на 15% перевищує результат аналогічного 
періоду роком раніше. 

Серед регіонів за обсягами виробництва зазначеної продукції лідирує Одеська 
область, підприємствами якої було вироблено трохи менше 70% загального випуску 
сумішей і тіста. Варто відзначити, що основні обсяги даної продукції споживаються 
всередині України. Так, за підсумками 2017 р. частка експорту в обсязі виробництва склала 
лише 11%, або близько 1 тис. тонн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Cпілки «Борошномели України»  
 

В Харьковской области построят хлебопекарский  
комплекс за 50 млн евро 

10.06.2018 

Строительство хлебопекарского комплекса мощностью 150 
тонн/сутки продукции стоимостью 50 млн евро началось в Харьковской 
области. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА. 

Согласно сообщению, ввести в эксплуатацию предприятие планируется в І квартале 
2019 года. Площадь нового комплекса составит 12 тыс. кв. м. На хлебопекарском комплексе 
будет установлено 14 производственных линий. Как отмечается на сайте Харьковский ОГА, 
особенностью предприятия станет возможность производить замороженные сорта хлеба и 
полуфабрикаты, что позволит экспортировать хлебобулочную продукцию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Roshen почти на четверть увеличил экспорт  
в страны Евросоюза 

04.06.2018 

Кондитерская корпорация Roshen в І квартале 2018 года 
экспортировала в страны Европейского Союза более 4 тыс. тонн продукции, 
что на 22% больше по сравнению с І кварталом 2017 года. 

Согласно сообщению пресс-службы компании, преимущественно продукция Roshen 
экспортировалась в Румынию, Польшу, Литву, Германию, Болгарию, Венгрию и Испанию. 
"Доля Roshen в І квартале 2018 г. в экспорте украинских производителей сладостей 
составила 37%", - говорится в сообщении. Продукция компании представлена в 35 странах. 
В 2017 г. увеличен объем экспорта в США, Польшу, Болгарию, Венгрию и Испанию. 
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских 
изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские 
фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный 
комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в 
Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti 
Choco (Венгрия). Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: 
шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты 
и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Експорт українського шоколаду буде 
зростати і надалі - прогноз 

12.06.2018 

Переоцінка ринку збуту та збільшення поставок у цілому зумовили 
збільшення експорту українського шоколаду. На думку аналітиків Pro-
Consulting, поставки за кордон будуть і надалі зростати. 

У січні-квітні 2018 р. експорт шоколаду з України склав понад 19 тис. т, що в 
грошовому еквіваленті складає $50 596 тис. За період з 2013 по 2016 р. спостерігалось 
зниження об’ємів експорту українських солодощів, майже на 31% і склало 281,4 тис. т. 
Серед причин є не лише зменшення споживання та закриття деяких підприємств, а також 
зниження експорту до Росії, яка була основним ринком збуту. За минулий рік основними 
споживачами українських солодощів були інші країни СНГ: Казахстан, Білорусь, Молдова, а 
також збільшилась доля експорту до країн ЄС та США. Польща відіграє важливу роль як 
транзитер. Український шоколад також починає заходити на азіатський ринок, який 
складає перспективний напрямок з урахуванням росту чисельності населення та 
платіжоспроможного попиту. Якість українських солодощів у світі оцінюють досить високо. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com  

 
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Після заборони виставляти сигарети на вітрини 
закриються 7000 точок 

31.05.2018 

Антитютюнові активісти та окремі парламентарії з новою силою 
приступили до лобіювання законопроекту № 4030а. Про це повідомляє 
служба новин порталу agroday.com.ua 

Мета ініціативи - запобігти курінню серед дітей, заборонивши видиме розміщення 
сигарет у місцях їх продажу. Однак цієї проблеми законопроект не вирішить. Замість цього 
він призведе до зростання нелегальної торгівлі і створить проблеми для рітейлу, вважає 
Гінтаутас Диргела, директор відділу корпоративних питань і комунікацій JTI Україна. 
Фахівець звертає увагу, що сигаретна пачка не впливає на поширення куріння. Згідно з 
результатами соцопитування Eurobarometer 385, який проводився у 27 країнах ЄС, вплив 
оточення – найпоширеніша причина, через яку люди починають палити. Приблизно 79% 
курців пристрастилися до цього, тому що курять їх друзі. На другому місці серед причин – 
куріння батьків (21%). 19% європейців почали палити тому, що їм подобався запах чи смак 
тютюну. І тільки 3% курців привабила пачка сигарет. У той же час, заборона на викладку 
призведе до зростання тіньового ринку. Таке вже спостерігалося в Австралії, Росії, Норвегії, 
Хорватії, зазначає Диргела в своєму блозі на «НВ Бізнес». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroday.com.ua 
 

 
 

http://marketing.rbc.ua/news/07.06.2018/9296
https://delo.ua/business/odin-iz-krupnejshih-proizvoditelej-moloka-nachal-postavki-slivoc-343437/
https://www.galychyna.com.ua/
http://ukrmillers.com/ukrajina/v-sichni-kvitni-virobnitstvo-sumishej-i-tista-dlya-vigotovlennya-khbv-zroslo-na-15
https://delo.ua/business/v-harkovskoj-oblasti-postrojat-hlebopekarskij-kompleks-za-50-mln-343372/
https://delo.ua/business/roshen-pochti-na-chetvert-uvelichil-eksport-v-strany-evrosojuza-343316/
https://kurkul.com/news/12068-eksport-ukrayinskogo-shokoladu-bude-zrostati-i-nadali
https://agroday.com.ua/2018/05/31/pislya-zaborony-vykladky-sygaret-v-ukrayini-zakryyetsya-7000-torgovyh-tochok/
http://ukrhlibprom.org.ua/
http://www.milkiland.nl/ru
https://www.galychyna.com.ua/
http://roshen.com/


 

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

 

Замгенпрокурора передав справу по «Тедісу» в одеське СБУ після  
закриття проваджень по кільком фігурантам 

01.06.2018 

З грудня 2017 р. гучне кримінальне провадження стосовно 
цигаркового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» розслідує Управління СБУ в 
Одеській області. Про це «Нашим грошам» повідомили у ГПУ у відповідь на 
офіційний запит. 

Заступник генпрокурора 19 грудня 2017 року визначив підслідність кримінального 
провадження №32015210000000119 від 22.12.2015 за слідчим управлінням УСБУ в 
Одеській області. Провадження ведеться за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.209 (легалізація доходів, 
одержаних злочинним шляхом), ч.1,2 ст.364 (зловживання владою), ч.1 ст.258-3 (сприяння 
діяльності терористичної групи) КК, зазначили у ГПУ. До передачі розслідування 
здійснював т.зв. Департамент «Кононенка-Грановського» (Департамент з розслідування 
особливо важливих справ у сфері економіки) Генпрокуратури. При цьому у Генпрокуратурі 
вказали, що 2 листопада 2017 року із основного провадження №32015210000000119 було 
виділено матеріали відносно директора Дирекції ТОВ «Тедіс Україна» Івана Бея за 
№42017000000003485 за ознаками ухилення від сплати податків (по ч.3 ст.212 КК). У 
подальшому 5 грудня суд за клопотанням прокурора звільнив Бея від кримінальної 
відповідальності «у зв’язку із добровільною сплатою до держбюджету 58,22 млн грн, тобто 
суми, на яку ТОВ «Тедіс Україна» ухилився від сплати податків». Разом з тим у ГПУ не 
згадали про ще одне виділення з основного провадження, яке сталося у той же день – 2 
листопада. Йдеться про виділення матеріалів стосовно одеського бізнесмена Олександра 
Грановського (не плутати з народним депутатом) та Левона Багдасаряна (виділеному щодо 
них провадженню присвоєно номер №42017000000003483). Це виділене провадження 
прокурор ГПУ закрив 16 листопада. Незважаючи на те, що провадження закрито і його 
відомості більше не становлять таємниці, у ГПУ не відповіли, на яких підставах відбулося 
закриття. Відзначимо, що Грановському ГПУ по цій справі оголосило підозру 24 травня 
2017 року. Крім того, після усіх виділень і зміни підслідності не зрозуміло, чи фігурують і у 
якій якості у справі посадові особи Антимонопольного комітету. В одній із судових ухвал є 
інформація про те, що раніше слідством було встановлено, що прикриття протиправної 
діяльності у схемах ТОВ «Тедіс Україна» здійснювали, зокрема, голова АМКУ Юрій 
Терентьєв та двоє державних уповноважених АМКУ. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

ДФС скасувала 200-мільйонний штраф  
великій тютюновій компанії 

14.06.2018 

Державна фіскальна служба (ДФС) скасувала штраф на суму майже 
200 млн грн міжнародній тютюновій компанії British American Tobacco 
(BAT).Такі дані повідомили в Раді бізнес-омбудсмена 

Компанія подала скаргу на початку цього року. Справа стосувалася звинувачень у 
заниженні податкових зобов'язань на суму понад 180 млн грн. "В кінці 2016- го та 2017 
років рр. Верховна Рада підвищила акциз на тютюнові вироби на 40% і майже 30% 
відповідно. Як правило, для кінцевих покупців це означає пропорційне зростання вартості 
продукції. Однак, за словами скаржника, щоб різко не підвищувати ціни, він запланував 
поступове збільшення вартості готової продукції. При цьому витрати на оплату акцизу на 
цей перехідний період на початку року він брав на себе. Таким чином, на початку 2017 го і 
2018 рр. виробник реалізував сигарети за ціною нижче собівартості", - пояснили в раді. ДФС 
визнала ці дії неправомірними, оскільки дані операції, на думку відомства, не відносилися 
до звичайної господарської діяльності, а були спрямовані на заниження власних 
податкових зобов'язань. Відповідно, на всю партію реалізованих сигарет податкова 
донарахувала ПДВ і штраф - на загальну суму майже 200 млн грн. Як наголошується в 
повідомленні, інспектор Ради бізнес-омбудсмена звернув увагу ДФС на те, що 
законодавство дозволяє здійснювати збиткові господарські операції, якщо вони мають 
належну ділову мету. "У цьому випадку виробник відмовився від різкого підвищення ціни і 
пішов на короткочасну втрату маржі для збереження частки ринку. Надалі компанія 
поступово підняла ціни, що дозволило зберегти прибутковість", - відзначили в Раді. В 
результаті ДФС скасувала донарахування і штраф майже в повному обсязі, справа була 
закрита на початку квітня. У прес-службі British American Tobacco підтвердили факт 
скасування штрафу, однак відмовилися уточнити загальну суму претензій. British American 
Tobacco (BAT) - велика міжнародна тютюнова компанія. В Україні їй належить Тютюнова 
компанія В.А.Т.-Прилуки, заснована в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. В 
Україні компанія виробляє і продає марки сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, 
Lucky Strike, Capri, Прилуки Особливі, Козак. Експортує продукцію в Білорусь, Вірменію, 
Грузію, Молдову, Азербайджан, Сінгапур. 

 

Читати повністю >>> 
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Специалистам "ИнтерХима" присуждена госпремия 2017 г. 
в области науки и техники 

05.06.2018 

Госпремия за создание и производство отечественных 
лекарственных средств нейротропного и иммунотропного действия 
присуждена специалистам фармацевтической компании ОДО "ИнтерХим" 
(Одесса). 

Согласно указу президента Украины №138/2018, обнародованному на главы 
государства сайте 19 мая, премия присуждена кандидату химических наук, гендиректору 
фармкомпании Анатолию Редеру, его заместителю, кандидату химических наук Дмитрию 
Позигуну, кандидату химических наук, директору по производству Игорю Стельмаху, а 
также доктору медицинских наук, научному консультанту Евгению Никитину. Кроме того, 
за работу по созданию и производству лексредств нейротропного и иммунотропного 
действия премия присуждена ученым Физико-химического института им. А. В. Богатского 
Национальной академии наук Украины Николаю Головенко, Виктору Павловскому, Алле 
Егоровой и Тамаре Карасевой. ОДО "ИнтерХим" - один из ведущих украинских 
производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 
Производство сертифицировано на соответствие стандартам GMP (Надлежащей 
производственной практики). Ассортиментный портфель фармкомпании включает восемь 
фармацевтических субстанций, более 80 номенклатурных ед. готовых лексредств, в том 
числе четыре оригинальных препарата "Феназепам", "Гидазепам", "Амиксин", "Левана". 
"Амиксин" и "Гидазепам" входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных 
лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет около 45%. "ИнтерХим" 
входит в ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). 

 

Читать полностью >>>  
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В 2019 году Минздрав расширит программу 
"Доступные лекарства" 

08.06.2018 

МОЗ Украины хочет в 2019 г. расширить программу реимбурсации 
лекарственных средств "Доступные лекарства" препаратами, входящими в 
перечень закупок за средства государственного бюджета.  

"Рабочая группа должна тщательно изучить действующую номенклатуру 
государственных закупок и выделить лекарства, которые соответствуют параметрам 
включения в программу возмещения. Впоследствии будет разработан четкий механизм 
передачи препаратов и предложен календарный план расширения программы, который 
будет базироваться на приоритетности заболеваний", - уточнили в ведомстве. В настоящее 
время в экспертную группу, созданную для реализации расширения программы, входят 
представители Государственного экспертного центра, экспертного комитета по отбору 
основных лекарственных средств, а также специалисты министерства, курирующие 
централизованные государственные закупки, и технические эксперты проекта SAFEMed 
("безопасные и доступные лекарства"). Предложения, разработанные экспертным 
комитетом, будут переданы Минздраву и Минфину на согласование. Как сообщалось, 
программа возмещения стоимости лекарств по сердечно-сосудистым заболеваниям, 
бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 г. 
Отметим, из госбюджета на 2018 г. выделено 1 млрд грн на финансирование программы 
реимбурсации. Напомним, что в начале февраля список бесплатных лекарственных средств 
по программе "Доступные лекарства" расширили до 47 препаратов. Об этом сообщает 
Министерство здравоохранения Украины. Всего в новом реестре препаратов, участвующих 
в программе "Доступные лекарства", насчитывается 239 торговых названий, из них 47 - 
бесплатных. Ранее в программе участвовали 198 препаратов.  

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Фармак" выплатит акционерам  
более 40 млн грн дивидендов 

13.06.2018 

ПАО "Фармак" (Киев), входящее в тройку лидеров фармацевтической 
отрасли Украины, выплатит акционерам 41,820 млн грн дивидендов за 2017 
год. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, опубликованному 11 июня, соответствующее 
решение было принято собранием акционеров компании 19 апреля. Срок выплаты 
дивидендов с 12 июля по 27 сентября 2018 года. Первая часть – 20,910 млн грн будет 
выплачена до 25 июля, вторая – с 10 августа по 27 сентября. Срок составления перечня лиц, 
которые имеют право на получение дивидендов - до 25 июня. Как сообщалось, по итогам 
2017 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 22% по сравнению с 2016 годом – до 839 
млн грн. Продажи компании выросли на 19%, объем экспорта в общих продажах - на 23%, 
его доля составила 25,1%. "Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле 
компании 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых 
препаратов. ПАО "Фармак" - член Ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ). 
Бенефициаром компании является глава Наблюдательного совета ПАО Филя Жебровская.  
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Борщаговский ХФЗ подал в суд на фарма- 
цевтическую компанию "Дарница" 

13.06.2018 

БХФЗ подал в Хозяйственный суд Киева с требованием признать 
недействительными биржевые торги по продаже акций БХФЗ и 
соответствующий контракт купли-продажи.  

"Рассмотрев материалы искового заявления, суд признал их достаточными для 
принятия искового заявления к рассмотрению, открытия производства и рассмотрения 
дела", - сообщается в тексте решения хозсуда, обнародованного в Едином реестре судебных 
решений. В свою очередь, "Фармацевтическая фирма "Дарница" подала встречный иск к 
БХФЗ о признании ее прав собственности на акции завода. Кроме того, еще один иск в 
Хозсуд Киева с такими же требованиями против фармфирмы "Дарница", а также против 
департамента коммунальной собственности Киевсовета подали четыре лица. Напомним, 
что 20 марта 2015 г. состоялся несколько раз отмененный аукцион, на котором Киев за 
171,844 млн грн продал фармфирме "Дарница" принадлежащий ему 30%-ный пакет акций 
БХФЗ. Акции приобрела компания "Куб", представляющая интересы фирмы "Дарница". 
Торги проводились на бирже "Перспектива". Первоначальная цена пакета составляла 143 
млн грн. В январе 2016 года АМКУ разрешил фармфирме приобрести более 50% акций 
БХФЗ. В "Фармацевтической фирме "Дарница" заявили о планах вступить в переговорный 
процесс с мажоритарными акционерами БХФЗ. В свою очередь, завод рекомендовал своим 
акционерам не принимать предложение фармирмы "Дарницы" и заявил, что не ведет 
переговоры о продаже контрольного пакета акций.  "Дарница" неоднократно покупала 
незначительное количество акций БХФЗ. В середине 2017 года химфармзавод заявлял о 
незаконных попытках завладеть его акциями. Как сообщалось, БХФЗ, входящий в топ-20 
крупнейших фармпроизводителей Украины, в 2017 году получил 104,4 млн грн чистой 
прибыли, что на 12% меньше по сравнению с 2016 годом. По итогам 2016 года предприятие 
увеличило чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом — до 118,702 млн грн. 
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Міжнародні фармвиробники підтримують  
законопроект МОЗ про рекламу 

15.06.2018 

Заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик зустрівся з 
представниками Асоціації AIPM Ukraine, аби обговорити їхні пропозиції 
щодо законопроекту МОЗ України про рекламу лікарських засобів. 

Фармацевтична спільнота детально ознайомилася з текстом законодавчих змін та 
висловила свою підтримку. Асоціація міжнародних фармвиробників запропонувала 
декілька технічних змін, щоби врегулювати питання розповсюдження реклами ліків серед 
медичних працівників. Зокрема, представники фармацевтичного бізнесу запропонували 
визначити основні позиції, за якими здійснюватиметься промоція лікарських засобів серед 
лікарів на рівні закону. “Наша мета – чітко врегулювати процес реклами на законодавчому 
рівні. Пацієнти повинні отримувати правдиву інформацію, лікарі – інноваційну та 
достовірну. Реклама ліків є в багатьох розвинутих країнах світу, натомість такого 
катастрофічного показника самолікування там немає. Тобто конкретні, зрозумілі правила, 
належний фаховий контроль та дієва система санкцій за порушення реклами мають 
працювати ефективно”, - зауважив Роман Ілик. Він зазначив, що Міністерство розгляне усі 
пропозиції, які надійшли під час громадського обговорення законопроекту та презентує 
оновлену версію законодавчої ініціативи наступного місяця під час круглого столу, у якому 
візьмуть участь лікарі, фармвиробники та пацієнтські організації. … 
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Інформація про галузевий бізнес-форум у форматі «УКРЛЕГПРОМ:  
промисловий діалог урядом» 

07.06.2018 

У Львові за ініціативою Львівської ОДА й Асоціації «Укрлегпром» 
відбувся галузевий бізнес-форум у форматі «УКРЛЕГПРОМ: Промисловий 
діалог УРЯДОМ». Про це повідомляє прес-служба Асоціації. 

В заході взяли участь понад 70 керівників підприємств різних підгалузей легкої 
промисловості з 10 регіонів України, представники галузевих закладів освіти всіх рівнів 
акредитації, громадських організацій, експерти, науковці, а також Голова Львівської ОДА 
О.Синютка, заступник Міністра економічного розвитку Ю.Бровченко, очільник ДФСУ 
М.Продан, гендирекор Директорату профосвіти Міносвіти І.Шумік, представники інших 
центральних і регіональних органів виконавчої влади у сфері: податкової, митної, 
соціальної та промислової політики, економічного розвитку та торгівлі, охорони праці і 
екології. Мета заходу - продовження дієвого діалогу B2G, обговорення актуальних питань 
та бізнес-ініціатив щодо відкриття нових можливостей розвитку легкої промисловості, 
модернізації існуючого виробничого потенціалу, створення робочих місць, підготовки 
кадрів, освоєння нових ринків, розвитку економіки регіонів тощо. Зокрема, було 
представлено «ЛЬВІВЩИНУ ЯК ГАЛУЗЕВОГО ЛІДЕРА», що має унікальне значення для 
розвитку легкої промисловості, як західний форпост, через який здійснюється п’ята 
частина українського зовнішньоторговельного обороту галузевими товарами (торік 700 
млн.дол.США). Регіон лідирує за обсягами виробництва (14,8%) й експорту (22,1%) 
галузевої продукції за 2017 рік. В області зосереджено понад дві сотні підприємств, що 
виготовляють різні види текстильного і трикотажного одягу, іграшок, взуття, інші товари; 
сконцентровано швейні підприємства з багаторічним досвідом виготовлення одягу на 
замовлення відомих світових брендів, а також значна кількість галузевих навчальних 
закладів. Згідно з Програмою форуму було обговорено ряд актуальних питань. Модератор 
діалогу – президент Асоціації «Укрлегпром» Т.Ізовіт поінформувала про сучасні тенденції 
розвитку легкої промисловості, що вдалося реалізувати за результатами двох попередніх 
секторальних зустрічей з Урядом, перспективні напрямки роботи Асоціації для 
впровадження стратегії. Особливий інтерес в учасників викликала інформація керівника 
ДФСУ щодо необхідності запровадження фіскалізації економіки завдяки нещодавно 
представленій системі «E-Receipt», адже нині від усієї кількості суб’єктів господарювання 
лише 3% юридичних осіб та 4% ФОП застосовують РРО. Говорити про рівні умови 
конкуренції (а це один з ключових чинників ефективного розвитку легкої промисловості, 
та й економіки держави) за таких умов – неможливо! При цьому підприємства галузі 
забезпечують 5% бюджетних надходжень, хоча в обсягах промвиробництва частка легкої 
промисловості – лише 1%! … 
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На Львівщині відкрили нові виробничі потужності  
компанії ТзОВ «Бадер Україна» 

08.06.2018 
В четвер, 7 червня, у с. Кожичі Яворівського району відкрили нові 

виробничі потужності компанії ТзОВ «Бадер Україна». Про це повідомили у 
Львівській обласній державній адміністрації. 

Участь у відкритті взяли заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України Юрій Бровченко та голова Львівської обласної державної адміністрації Олег 
Синютка. "Відкриття третьої черги компанії "Бадер Україна" дає нам можливість створити 
на Львівщині додатково п’ять сотень робочих місць. А те, що тут будуть вироблятись 
сидіння для компанії Mercedes говорить про якісь продукції. Я переконаний, що на такі 
виробництва будуть повертатися люди, що поїхали працювати за кордон. Повертатися 
назад до своїх сімей та родин. У таких виробництвах перспектива нашої області",- зазначив 
Олег Синютка. Основний вид діяльності підприємства - виробництво шкіри та шкіряних 
виробів, їх переробка, виробництво шкіряних елементів та пошиття шкіряних сидінь для 
автомобілів АУДІ та БМВ. Відтак, з метою розширення фабрики запустили новий цех з 
пошиття чохлів. "Ми всі побачили високотехнологічну і високоінтелектуальне 
виробництво, де люди мають комфортні умови праці, відповідний заробіток. Це 
високотехнологічне виробництво, яке задовольняє регіон, яке працює на користь нашої 
країни. Я бажаю продовжувати у тому ж напрямку, адже створення робочих місць це вкрай 
важливо не лише для Львівської області, але й усієї країни", - наголосив Юрій Бровченко. 
Зазначимо, сума залучених інвестицій у новозбудований цех - 132 млн гривень. У цеху 
працюють 660 робітників та відкрили понад 500 додаткових вакансій. Також, нещодавно 
компанія підписала контракт із Mercedes. Відтак, підприємство невдовзі шитиме 
автомобільні чохли для автомобілів Mercedes-Benz S-класу та Maybach. Вже у 2019 році 
працівники компанії “Бадер Україна” щоденно шитимуть 200 комплектів салонів до цих 
автомобілів. Нагадаємо, ТзОВ “Бадер Україна” є українською філією німецької компанії 
БАДЕР Гмбх” - одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-
сегменту. ТзОВ “Бадер Україна” заснували у 2006 р. у м. Городок Львівської області. 
Підприємство володіє виробничими підрозділами у м. Городок та у с. Кожичі Яворівського 
району Львівської області. Завод у Городку забезпечує роботою 1900 працівників, а 
фабрики Кожичі 1 та Кожичі 2 - 1760 працівників. 

 

Читати повністю >>> 
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Суд запретил заводу «Фанплит» осуществлять  
экологически опасную деятельность 

01.06.2018 

Жители столичного ЖК «Комфорт Таун» совместно с активистам 
«Стоп коррупции» борются с деятельностью завода «Фанплит», который 
выбрасывает свои отходы от производства просто в атмосферную среду.   

Так,  Административный апелляционный суд Киева своим решение запретил заводу  
осуществлять подобные действия. Об этом сообщает издание TradeMaster.UA ссылаясь на 
информационный портал «Стопкор». Что бы снова функционировать, заводу нужно 
получить новое разрешение от Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 
Активисты не раз обращали внимание на грубые нарушения «Фанплитом» украинского 
законодательства в сфере охраны окружающей среды, в частности, атмосферного воздуха.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Шведский подход к бизнесу в Карпатах, или как в  
Большом Бычкове делают мебель IKEA 

05.06.2018 

В поселке Великий Бычков Раховского района работает предприятие, 
которое уже десятилетиями производит мебельную продукцию для IKEA – 
всемирно известного шведского концерна-гиганта. 

Сейчас, к примеру, ООО "ВГСМ" ежемесячно поставляет в Европу до 40 000 всем 
знакомых икеивських кухонных стульев или комплектующих к ним. Руководитель 
компании Ирина Мацепура скромно говорит, что предприятие не имеет такой большой 
яркой истории успеха, интересной читателю. Потому что фактически работает под 
зонтиком IKEA, а это значит, что шведский концерн обеспечивает предприятие как 
технологическими чертежами, так и системой транспортировки и сбыта. "Наше 
предприятие - это больше история производства, история работы", - говорит Ирина 
Александровна. Производство было создано еще в 1992 году для выполнения заказов 
шведского концерна IKEA - одиного из крупнейших мебельных концернов мира. С тех пор в 
разных организационно-правовых формах предприятие так и работает для IKEA. В 2008 
году закончило свое существование предприятие "Сведвуд Украина" - наш 
предшественник. Причин закрытия было несколько, но одна из основных - невозмещения 
государством НДС. Поскольку IKEA категорически запрещает различные коррупционные 
действия, а для получения возмещенного НДС нужно давать откат в сумме от 30%, то 
предприятие прекратило свое существование и более 700 работников оказались на улице. 
Через полтора года предприятие выкупил румынский инвестор, который также много лет 
работает для IKEA. Работа продолжилась, но, если предыдущее предприятие выпускало 
только мебельный щит, то у нас уже более широкий ассортимент продукции. Это буковые и 
дубовые стулья, буковый, дубовый и березовый мебельный щит, а также малыми сериями 
другая мебель, в том числе кухонная группа. Мощности производства - более 40 000 штук 
стульев в месяц, а наша продукция представлена ??в ведущих европейских супермаркетах 
мебели. Сейчас на ООО "ВГСМ" 400 работников. Предприятие перерабатывает 40 000 
кубометров древесины кругляка, а производство организовано в двухсменном режиме. 
Предыдущие годы была возможность перерабатывать до 50 000 кубометров древесины. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Украинские конструкторы Ugears будут  
продаваться в магазинах Disney 

29.05.2018 

Украинская компания Ugears в сентябре этого года поставит 
первую партию своих деревянных конструкторов компании Disney. Об 
этом Delo.UA рассказал сооснователь компании Геннадий Шестак. 

Конструкторы Ugears будут продаваться в 700 фирменных магазинах Disney уже в 
ноябре 2018 г. "Мы разработали для Disney пять моделей (четыре уже утвердили с Disney, - 
Ред.). Они дали образцы, а мы разработали механику моделей", - рассказал Delo.UA 
Геннадий Шестак. По его словам, Disney сам обратился к украинской компании с 
предложением о сотрудничестве. Переговоры длились восемь месяцев, а Ugears пришлось 
пройти жесткий аудит. "Проверяли все - финансовую отчетность компании, рабочие места, 
проводили интервью с сотрудниками без присутствия линейных руководителей. 
Необходимо было соответствовать примерно 400 требованиям для прохождения аудита. И 
мы его прошли без единого замечания. Аудиторы сами, мягко говоря, удивились", - 
поделился Шестак. Он при этом отметил, что Ugears - первая компания, чей бренд за 
последние 22 года Disney согласился оставить на упаковке рядом со своим. "Мы даже 
пожертвовали частью прибыли. Для узнаваемости нашего продукта и нашей страны это 
очень важно", - уточнил Геннадий Шестак. 

 

Читать полностью >>>  
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Международная выставка WorldBuild Kyiv – объединила  
главных игроков строительного рынка 

04.06.2018 

С 15 по 18 мая в МВЦ столицы состоялась Международная 
строительная выставка WorldBuild Kyiv 2018. Это знаковое событие для всей 
строительной отрасли не только в Украине, но и далеко за ее пределами.  

Выставка объединила 182 компаний-производителей, поставщиков строительных, 
отделочных материалов, инструментов, оборудования и техники из 14 стран, которые 
представили посетителям полный комплекс лучших решений строительного рынка. В 
тематических разделах участники продемонстрировали  широкий спектр предложений: 
строительных материалов, оборудования, металлопроката, кровли, изоляции, фасадов, 
окон, решений пожарной и общей безопасности, интерьеров, отделочных и лакокрасочных 
материалов, ландшафтной архитектуры и дизайна, а также другие актуальные решения 
строительного рынка. География представленных стендов включила: Австрию, Индию, 
Иран, Италию, Китай, Германию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Турцию, Тайвань, 
Украину, Финляндию и Чехию. Производители и дистрибьюторы из Индии и Германии 
были представлены на выставке объединенными национальными стендами. В очередной 
раз выставка WorldBuild Kyiv подтвердила свою репутацию – главной международной 
площадки для встреч ведущих игроков строительного рынка, демонстрации новых идей и 
технологий.Посетили выставку 5202 специалиста отрасли, среди которых собственники и 
топ-менеджеры крупнейших строительных компаний, инвесторы, организации 
подрядчиков, дизайнеры, архитекторы, строители, представители профильных 
государственных структур и общественных организаций. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Геннадій Зубко розповів про  
нові норми забудови 

04.06.2018 

Державні будівельні норми, і в першу чергу планування забудови 
територій, не переглядалися в Україні з 2000 р. Про це повідомив Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. 

Практично, 18 років країна, яка живе в дуже динамічному світі, де проводяться 
реформи, змінюються підходи і вимоги, залишалася з радянською системою нормування в 
будівництві. Сьогодні ми докорінно змінюємо це, наближаючи будівельне законодавство до 
європейських норм з метою створення комфортних умов проживання для кожного 
українця. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За його словами, 
Мінрегіон розробив ДБН, який в забудові вводить такі поняття як «блакитна лінія» — щодо 
висотності забудови, «зелена лінія» — щодо збереження зелених зон і «жовта лінія» — 
щодо унеможливлення перекриття шляхів евакуації у разі руйнування будівель. До 
розробки нового ДБН, існувало лише поняття «червоної лінії», яка позначала землі 
загального користування, призначені для прокладки інженерних і транспортних 
комунікацій, пішохідних зв’язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць тощо. ...  

 

Читати повністю >>> 
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Мінрегіон запроваджує незалежний інженерний  
контроль у будівництві 

08.06.2018 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України працює над впровадженням в Україні 
професії незалежного інженера-консультанта, зокрема, врегулювало 
питання оплати його послуг.  

Відповідні зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 
набрали чинності з 1 червня 2018 року. Про це повідомив заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. 
«Інженер-консультант – ключова фігура для реалізації інвестиційних проектів, і його 
професія користується попитом у більшості високорозвинених країн світу. Віднедавна 
Україна не виключення. Для нас це можливість впроваджувати якісні проекти 
європейського рівня завдяки незалежному контролю за якістю робіт та ефективному 
використанню коштів. Тому ми маємо створювати всі належні умови для їх роботи в 
Україні. Так, днями відповідними змінами до ДСТУ було врегульоване питання оплати 
послуг інженерів-консультантів», - сказав він. Відповідно до зазначених змін замовники 
будівництва всіх форм власності отримали можливість включати кошти в розмірі до 3% на 
залучення суб’єктів господарювання (фізичних або юридичних осіб), які надаватимуть 
замовникам інженерно-консультаційні послуги у будівництві. Нагадаємо, 8 серпня 2017 
року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України за погодженням з 
Міністерством соціальної політики, спільним представницьким органом роботодавців, 
об’єднань профспілок за участю Профспілки працівників будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів України затвердило своїм наказом кваліфікаційні характеристики 
нової професії у будівництві – інженера-консультанта. 

 

Читати повністю >>> 
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Китайська компанія зацікавлена в будівництві  
технопарку і цементного заводу 

31.05.2018 

Китайська компанія «Anhui Conch Cement Company Limited» 
зацікавлена в будівництві цементного заводу, технопарку будівельних 
матеріалів і інвестуванні в туристичну сферу. 

Як повідомила прес-служба Одеської облради, ці питання обговорювалися на 
зустрічі голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського з представниками 
китайського бізнесу. Делегація китайської сторони була представлена торговим консулом 
Генконсульства КНР в Одесі, представниками Anhui Conch Cement Company Limited і 
української філії ТОВ "Китайська металургійна будівельно-інжинірингова корпорація" 
(China Metallurgical Construction Engineering Group Co., Ltd). Зі свого боку Одеська обласна 
рада висловила готовність розглянути всі інвестиційні пропозиції китайських бізнесменів у 
форматі наданих бізнес проектів. "Китайська металургійна будівельно-інжинірингова 
корпорація" - одна з найбільших компаній Китаю. Займається будівництвом промислових і 
цивільних об'єктів на території Китаю і за кордоном.  

 

Читати повністю >>> 
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ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка» отримала  
відзнаку «Кращій експортер 2017 року» 

05.06.2018 

Компанія ПрАТ «СБК», що є одним з провідних підприємств 
виробничого кластеру, отримала нагороду "Кращий експортер року". Про це 
повідомляє прес-служба ПрАТ. 

Нагорода була визначена Київською торгово-промисловою палатою за результатами 
фінансово-господарської діяльності підприємства у 2017 р. Нагородження відбулось під час 
виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві». 
Конкурс серед експортерів Києва був запроваджений з метою стимулювання розвитку 
експортноорієнтованого виробництва у місті Києві, сприяння підвищенню престижу 
київських виробників на світовому ринку, збільшенню обсягів експорту, підвищення якості 
та конкурентоздатності експортної продукції. Подія відбулась під патронатом Міжнародної 
торгової палати і за підтримки Кабінету Міністрів України. Щодо тенденцій розвитку, 
хочеться окремо підкреслити зміну полярності в експортних продажах. Якщо раніше увага 
СБК була зосереджена на Східних ринках, то з 2014 року ми вийшли та почали активне 
просування цегли СБК на ринки Західної Європи, і якраз в минулому році були отримані 
перші результати тих значних та довготривалих зусиль. Але це тільки перші кроки, ми 
розвиваємо і плануємо рухатися в цьому напрямку і надалі.» - поділився враженням з 
приводу отримання нагороди провідний спеціаліст СБК з експорту, Ігор Герей-Запопадний. 

 

Читати повністю >>> 
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Завод "Николаевцемент" изменил тип акционерного 
общества с публичного на частное 

12.06.2018 

Завод "Николаевцемент" (Николаев, Львовская обл.), входящий в 
холдинг Cement Roadstone Holdings (CRH, Ирландия), изменил тип 
акционерного общества с публичного на частное.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку во вторник, соответствующее решение приняло 
общее собрание акционеров компании 25 апреля. Как сообщалось ранее, "Николаевцемент" 
по итогам 2017 г. получил чистую прибыль в размере 120,3 млн грн против убытка в 69,3 
млн грн в 2016 г. Активы "Николаевцемента" за 2017 году увеличились на 9% и составили 
1,08 млрд грн. ПАО "Николаевцемент" создано в 1995 году на базе цементного завода, 
открытого в 1950г. Производит цемент энергоемким "мокрым" способом, выпускает и 
реализует клинкер. На заводе производственной мощностью 1,4 млн тонн цемента в год 
действуют четыре вращающиеся печи. Основным акционером АО, согласно данным 
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 21 марта 2018 года являлась 
"СиАрЭйч Николаев Холдинг" (99,3%, CRH Mykolaiv Holding, Вамбреши, Франция). Уставный 
капитал ПАО "Николаевцемент" составляет 39,2 млн грн. CRH вышла на рынок Украины в 
1999 году путем покупки ПАО "Подольский цемент" (с. Гуменцы, Каменец-Подольский р-н, 
Хмельницкая обл.) и 51% ООО "Цемент" (Одесса). Также CRH является собственником 
производителя бетона и железобетонных изделий ООО "Львовский бетон" (Львов). 

 

Читать полностью >>>  
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В Україні запустили новий мобільний  
асфальтобетонний завод 

15.06.2018 

Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада ввела в 
експлуатацію завод з виробництва асфальтобетону в селі Червоне у 
Вінницькій області. Про це йдеться в прес-релізі компанії.  

Мобільний асфальтобетонний завод змонтували на території колишньої ферми села 
Червоне за півтора місяці. "Всю готову продукцію з асфальтобетонного заводу 
постачатимуть одразу на 2 ділянки міжнародної траси М-12 (неподалік Немирова та с. 
Писарівки), де наразі Автострада проводить ремонтні роботи. Це частина міжнародного 
коридору", - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що дорожнє покриття має 
термін експлуатації не менш ніж 10 років. Автострада працює на ринку автодорожнього 
будівництва з 2016 року. У 2017 році компанія виконала ремонт ділянки автомобільної 
дороги М-12 від виїзду з Вінниці до села Лукашівка. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Интергал-Буд" в 2018 планирует построить 
в полтора раза больше жилья 

08.06.2018 

Строительная компания "Интергал-Буд" планирует в 2018 году 
нарастить объем жилого строительства в 1,5 раза - до 250 тыс. кв. м. Об этом 
сообщила коммерческий директор компании Анна Лаевская. 

"Суммарно в 2018 г. планируем ввести около 250 тыс. кв. м жилья. В 2017 г. у нас 
было фактически введено в эксплуатацию 170 тыс. кв. м. В этом году планируем запуск 
минимум пяти новых объектов, которые в основном расположены в прицентральных 
районах и в Голосеевском районе столицы. Это ЖК "Выставковый", ЖК "Лукьяновский 
каскад", еще несколько объектов, которые находятся на стадии проектирования и начала 
строительства", - сообщила она. По словам Лаевской, в этом году компания намерена 
завершить строительство столичных ЖК "Парковые озера", "Яскравый", "Отрадный", 
"Демеевка". По данным коммерческого директора "Интергал-Буда", цены по многим 
объектам за пять месяцев 2018 года выросли на 10-12% в долларовом эквиваленте. "Если в 
прошлом году цены в целом выросли на 8%, то в этом году - уже на 10%. Если не будет 
серьезных кризисов в экономике, цены продолжат расти. Есть компании, которые 
демпингуют цены, - новые игроки на рынке без репутации, они могут конкурировать либо 
концепцией, либо ценой. За счет этого получается, что средняя цена по рынку за год-
полтора практически не колеблется. Но по крупным компаниям цены растут", - объяснила 
ситуацию Лаевская. По ее словам, за первое полугодие-2018 в структуре продаж жилья 
сократились покупки по 100%-ной оплате и увеличился процент договоров рассрочки и 
кредитования. "За последние месяцы пять-шесть раз выросло количество кредитных 
договоров компании. Сейчас соотношение на рынке является следующим: примерно 60% - 
стопроцентная оплата, до 40% - рассрочка и кредитование. Раньше показатель 100%-ной 
оплаты был немного выше - на уровне 70%", - сообщила коммерческий директор 
"Интергал-Буда". В то же время, несмотря на рост цен, темпы продаж компании в 2018 году 
выросли более чем на треть по сравнению с 2017 годом, отметила Лаевская. ... 
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Крупный украинский девелопер купил здание возле  

Софийского собора за $4 млн 

08.06.2018 

Одна из крупнейших девелоперских компаний в Украине UDP 
приобрела на аукционе у департамента коммунальной собственности 
Киевской городской госадминистрации (КГГА) нежилое здание. 

Речь идет об историческом здании расположеном в проулке Георгиевский, 9 (а, а2) в 
Шевченковском районе Киева за 102,5 млн грн (около $4 млн). Как отмечается в ответе 
департамента коммунальной собственности КГГА, данное здание площадью 3,8 тыс. кв. м 
было включено в перечень объектов, находящихся в коммунальной собственности 
территориальной общины Киева и подлежащих приватизации. Согласно данным Единого 
госреестра, владельцем 99,7% уставного капитала компании Глобал Инвест принадлежит 
КУА Юдп Эссет Менеджмент, которое действует от своего имени и за счет ПЗНВИФ 
Миськый квартал (по состоянию на 8 июня компания также владеет 67,3% в уставном 
капитале компании Юкрейниан Девелопмент Партнерс (UDP). По данным департамента 
коммунальной собственности, на аукционе также было продано нежилое здание по ул. 
Хрещатик, 44а компании Вакус-Инвестментс за 32,3 млн грн.. Кроме того, по результатам 
аукционов компанией Вердис было приватизировано здание площадью 435 кв. м по ул. 
Бассейная 1/2-а за 4,3 млн грн, а Кронкер Груп приобрело за 5,9 млн грн здание площадью 
460 кв. м по ул. Трухановская, 3а. Глобал Инвест создано в 2004 г., занимается строитель-
ством жилых и нежилых зданий. Конечным бенефициаром выступает экс-гендиректор UDP 
Валерий Кодецкий. В конце 2017 г. компания объявила о выходе В.Кодецкого из состава 
UDP и решении сконцентрироваться на развитии компании City One Development. UDP – 
одна из крупнейших девелоперских компаний в Украине, работает на рынке c 2002 года и 
реализовала 11 проектов общей площадью 3 млн кв. м. Среди наиболее известных – 
развитие аэропорта Киев, строительство ТРЦ Ocean Plaza и ЖК RiverStone, Паркове мисто. 
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Компания InCo home входящая в промышленно-строительную группу 
"Ковальская", в конце мая изменила собственников 

12.06.2018 

Компания InCo home (ООО "КУА Инвест-Консалтинг"), входящая в 
промышленно-строительную группу "Ковальская", в конце мая изменила 
собственников, сообщила пресс-служба компании.  

"Сделка завершилась в конце мая, в ее результате ООО "КУА "Инвест-Консалтинг" 
была приобретена Романом Беликом и Богданом Серотюком (доли по 50% - ИФ). 
Изменения связаны с целью создания прозрачной и понятной структуры собственности 
компании, провести консолидацию активов бизнес-группы, привести капитал компании в 
соответствие с требованиями украинского и европейского законодательства", - указано в 
сообщении компании. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей 
на 2017 год, собственником 100% КУА "Инвест-Консалтинг" являлся Олег Гук. По 
информации пресс-службы, изменение владельцев также связано с долгосрочной 
стратегией развития группы. "Мы намерены внедрить в "Инвест-Консалтинг" подходы, 
соответствующие современной международной культуре ведения инвестиционного 
бизнеса. Это позволит реально представлять украинский инвестиционный бизнес на 
международном рынке, привлечь дополнительные инвестиции в отечественные проекты", 
- отметил совладелец компании Роман Белик. Компания, в частности, планирует внедрить 
европейскую директиву MIFID2, которая регулирует рынки финансовых инструментов. 
Уставный капитал ООО составляет 13,4 млн грн. По данным компании, в ее управлении 
находится 17 фондов финансирования строительства в Украине. В начале 2018 года 
компания получила Генеральную лицензию НБУ на осуществление валютных операций. 
ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году и ведет свою деятельность на рынке выпуска 
товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года. ПСГ "Ковальская" как ассоциация 
объединяет 17 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных 
материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по 
обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные 
компании, которые выступают заказчиками строительства. В состав группы входят ПАО 
"Завод железобетонных конструкций им.С.Ковальской", ООО "Бетон Комплекс" (бывшее 
ОАО "Завод ЖБИ №5"), ООО "Бетон Сервис", ЧАО "Терминал-М", ООО "Автобудкомплекс-К", 
ПАО "Будиндустрия" (Чернигов), ООО "Емельяновский карьер" (Житомирская обл.), ООО 
"Ковальская-Проект", ООО "Ковальская-Житлосервис", ООО "КУА "Инвест-Консалтинг". 
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Никонов: Я бы уменьшил количество строек  

в Киеве раза в три 

13.06.2018 

Цена на недвижимость в Киеве "достигла дна", заявил бывший первый 
замглавы Киевской горгосадминистрации, основатель девелоперской 
компании KAN Development Игорь Никонов. 

Объемы строительства в Киеве нужно уменьшить в три раза, сказал бывший первый 
замглавы Киевской горгосадминистрации, основатель компании KAN Development Игорь 
Никонов в интервью. "Если бы была моя воля, я бы уменьшил количество строек в Киеве 
раза в три", – отметил он. Никонов добавил, что имеет в виду и те проекты, которыми 
занимается его компания. "Мы убиваем рынок. Грубо говоря, мы создаем большое 
количество проектов", – сказал бизнесмен. Он подчеркнул, что цена пока не падает, так как 
"ей уже некуда". "Мы достигли дна, когда рентабельность от себестоимости – плюс-минус 
10–12%", – заявил Никонов. В отчете о финансовой стабильности, который опубликовал 12 
июня Национальный банк Украины, отмечается, что в 2017 году объем введенного в 
эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Украине вырос на 13% в годовом 
измерении и составил 5,9 млн м?. По количеству построенных квартир на 1000 человек 
населения в прошлом году Украина опередила ЕС. Более 43% принятого в эксплуатацию 
жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область. На втором и 
третьем местах – Одесская и Львовская области. Отмечается, что на рынке коммерческой 
недвижимости новое предложение незначительно, хотя спрос растет. В прошлом году в 
Киеве в сегменте торговой недвижимости было введено в эксплуатацию всего 8 тыс. м?. 
Это наименьший объем с 2008 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 
 

 
 

 

 

 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 
 

 
 

Прокуратура повернула землю в  
історичній частині Києва 

07.06.2018 

Прокуратура Києва через суд домоглася повернення з незаконної 
оренди в комунальну власність земельної ділянки площею 0,15 га вартістю 
понад 4 млн. грн, розташованої на вул. Сирецькій, 33 у Подільському районі.  

Цю землю Київрада передала в оренду приватній структурі без проведення 
земельних торгів та без внесення змін до Генерального плану Києва. Землю передали в 
довгострокову оренду на 10 років. Своє рішення міськрада обґрунтувала переходом до 
підприємства права власності на нерухоме майно загальною площею 68 кв. м. У той же час, 
Київрада надала приватній структурі в оренду ділянку площею, яка в 22 рази перевищує 
площу розташованого на ній нерухомого майна. 
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 БУДІВЛІ 

Прокуратура у Верховному Суді відстояла повернення  
будівель військового комісаріату на Подолі 

14.06.2018 

Верховним Судом прийнято рішення про повернення у власність 
територіальної громади столиці двох будівель – пам’яток архітектури на 
вул. Петра Сагайдачного, 20/2 у Подільському районі столиці. 

Зазначені будівлі площею 2,5 тис. кв. м збудовані у ХІХ сторіччі. Упродовж 60 років 
вони використовувались для розміщення військового комісаріату, який проводив 
організацію та забезпечував чергові призови на строкову військову службу громадян та 
мобілізацію транспортних ресурсів на території Подільського району. У 2008 році рішенням 
Київради та укладеної на її підставі незаконної угоди пам’ятку передали у власність МПП 
«Аквадон» – підприємству, зареєстрованому на той час у м. Донецьку. Установлено, що 
відчуження майна відбулось без погодження Міністерства культури України, поза 
приватизаційною процедурою та без проведення реконструкції об’єкту. У зв’язку з цим, 
прокуратура м. Києва звернулась до суду з позовом про повернення об’єкту нерухомості у 
власність територіальної громади столиці. Справа розглядалась судами неодноразово. Суди 
першої та другої інстанцій, погоджуючись з правовою позицією прокуратури щодо 
незаконного вибуття майна з комунальної власності, відмовляли у задоволенні позову 
через строки позовної давності.  Вказані судові рішення прокуратура м. Києва оскаржила до 
Верховного Суду, який 13.06.2018 задовольнив касаційну скаргу прокурора та постановив 
повернути  пам’ятку архітектури у власність територіальної громади столиці. Рішення 
Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва 
 
 

 ЖИТЛОВА 

 
Проект будівництва 184 гуртожитків для військовослужбовців- 

контрактників набирає обертів щодня 

04.06.2018 

Триває проект будівництва 184 гуртожитків поліпшеного типу для 
військовослужбовців військової служби за контрактом. Про це повідомляє 
Міністерство оборони України. 

Наразі будівництво  ведеться у таких населених пунктах і містах: Миколаїв, 
Кропивницький, Бердичів, Хмельницький, Очаків, Подільськ, Яворів, Ужгород, Кременчук, 
Житомир, Десна, Чугуїв, Кам’янець-Подільський, Новоград-Волинський, Чернігів, Біла 
Церква, Броди, Львів, Старичі, Рівне, Дачне, Мирне, Глухів, Конотоп, Гончарівське, 
Стецьківка, Гуйва, Охтирка, Кайдаки, Крихівці. З кожним днем кількість будівельних 
майданчиків зростає. Сьогодні ця цифра становить понад 90 майданчиків. Усі закупівлі 
проводяться виключно через систему державних закупівель ProZorro. Нагадаємо, що 
проект з будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-
контрактників впроваджується в рамках плану реалізації доручення Президента України з 
будівництва гуртожитків для Збройних Сил України. 

 

Читати повністю >>> 
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 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА 

 
Бизнес-центр класса «А» - «Парус» в Киеве 

сменил владельца 

10.06.2018 

Столичный девелопер Вагиф Алиев продал бизнес-центр экс-
регионалу и депутату Верховной Рады Вадиму Столару, которого называют 
теневым куратором многих процессов при столичном мэре Кличко.  

Эту информацию подтвердили несколько независимых экспертов в сфере 
недвижимости и арендаторы БЦ «Парус». БЦ «Парус» переходит из рук в руки уже не 
первый раз. Крупный киевский девелопер Вагиф Алиев начал строительство этого бизнес-
центра в 2004 году. В 2007-м продал долю в объекте компании Дмитрия Фирташа 
«Передовые технологии плюс». В 2016 году он выкупил 50% «Паруса» у Фирташа. 
«Продавать «Парус» сейчас, когда оживление на рынке еще только намечается, но цены 
находятся, мягко говоря, далеко не на высоком уровне, с коммерческой точки зрения - 
далеко не самое умное решение. Допускаю, что новый и прежний собственники этот объект 
просто «перебросили» из одних рук в другие. Возможно, в счет каких-то договореностей», - 
рассказал аналитик компании SV Development Сергей Костецкий. По его оценкам, средняя 
рыночная стоимость БЦ «Парус» может составлять порядка $5 тыс. /кв.м. Ранее другие 
эксперты оценивали этот объект приблизительно в $80-100 млн. «Арендные ставки в 
«Парусе» колеблются в районе $35-50 за квадратный метр, но меньше 800 кв.м 
практически не сдается», - рассказала руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 

Девелопер "Мандарин Плаза" разместит облигации 
на 1,65 млрд грн. 

11.06.2018 

ЧАО "Мандарин Плаза" решил разместить именные необеспеченные 
облигации серии F на сумму 1 млрд 650 млн грн для погашения 
задолженностей и проведения ремонтов на своих объектах недвижимости. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решения принял собственник ЧАО – частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "Стадсис АБ" (Мальмо, Швеция). По информации компании, размещение 
ценных бумаг состоится через организатора торговли без привлечения андеррайтера. 
Согласно сообщению, владельцы облигаций смогут их продавать и предоставлять бумаги в 
залог. Кроме того, покупатели облигаций имеют право получить их номинальную 
стоимость при наступлении строка погашения и процентный доход на номинальную 
стоимость бумаг. Более миллиарда привлеченных средств "Мандарин Плаза" планирует 
направить на погашение задолженностей: кредитов на 516,3 млн грн, привлеченных в 
банках "Райффайзен Банк Аваль" и "Кредит Европа Банк", а также 593,1 млн грн долгов 
перед ООО "Инвестбуд Гарант", ПАО "ЗНВКИФ "Рентал", ООО "ТРЦ Лавина" и ООО "Ковчег". 
Конечным бенефициаром трех первых компаний является бенефициар "Мандарин Плазы" 
Томс Пер Андрес (Швеция). Остальные 540,6 млн грн, привлеченных через облигации, 
девелопер планирует использовать на ремонтные работы по модернизации инженерных 
систем и паркинга в собственных объектах коммерческой недвижимости. Стоимость 
размещаемых облигаций превышает уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" в 76 раз. 
ЧАО "Мандарин Плаза" (до 2011 года – ЗАО) создано в 2000 году. Занимается девелоперской 
деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных центров. 
Компания реализует, в частности, услуги по сдаче в аренду торгово-офисных помещений в 
БЦ "Мандарин Плаза" и "Парус". Как сообщалось, ЧАО "Мандарин Плаза" по итогам 2017 
года вышло на чистую прибыль в размере 126,9 млн грн, тогда как годом ранее компания 
получила 19,5 млн чистого убытка. Уставный капитал компании на июнь 2018 года 
составлял 21,7 млн грн. Согласно данным НКЦБФР, единственным акционером 
предприятия является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
"Стадсис АБ" (100%, Мальмо, Швеция). Конечным бенефициаром ЧАО указан гражданин 
Швеции Томс Пер Андерс. Ранее бенефициаром компании являлся бизнесмен Вагиф Алиев. 

 

Читать полностью >>>  
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Шулявський міст за 600 млн ремонтуватиме 
фірма помічника нардепа 

08.06.2018 

Переможцем тендеру на проведення реконструкції київського 
Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ "Північноукраїнський 
будівельний альянс", яка належить помічнику народного депутата Максима 
Микитася. 

Тендер на "реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з 
вул. Гетьмана" провело КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". 
Переможця оголосили 7 червня. Серед 4 учасників, які подали заявки, до аукціону 
допустили 2 компанії – ТОВ "СПЕЦБУД-ПЛЮС" та ТОВ "Північноукраїнський будівельний 
альянс". "Пропозиції ТОВ "Мостобудівельне Підприємство "Мостострой" тендерний комітет 
відхилив через невідповідність документації тендерним вимогам. ТОВ "АЛЬТІС СПЕЦБУД" 
також не була допущена до аукціону нібито через відсутність у працівників потрібної 
кваліфікації та їхню недостатню кількість", – повідомляють "Схеми". Переможець тендеру – 
"Північноукраїнський будівельний альянс" – отримає майже 600 мільйонів гривень на 
реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту. "Схеми з'ясували, що ця фірма існує з 
2007 року. Єдиним її власником зі статутним фондом у 46 000 гривень є Андрій Якусевич. 
Згідно з даними офіційного порталу Верховної Ради, Андрій Якусевич є помічником-
консультантом на громадських засадах народного депутата Максима Микитася. Максим 
Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником 
державної корпорації "Укрбуд". Найскандальніший проект "Укрбуду" – житловий комплекс 
"Сонячна Рів’єра" на лівобережжі Києва. У 2015 році на будмайданчику тривали серйозні 
сутички зі стріляниною, адже будівництво розгорнулося у межах водозахисної смуги і 
рекреаційної зони, хоча за генпланом тут мав бути парк. Проти "Рів’єри" виступили також 
представники Української греко-католицької церкви, бо на стінах їхнього храму, 
розташованого неподалік від будівництва, почали з’являтися тріщини. Заступники 
міського голови Києва тоді визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із 
порушенням Водного кодексу. Водночас сам мер Віталій Кличко неодноразово виступав на 
захист як "Сонячної Рів’єри", так і корпорації "Укрбуд". У серпні 2017 року "Схеми" 
зафіксували, як Микитась разом із Кличком поверталися з Неаполя на чартерному літаку. 
Але Микитась не вбачає у цьому факті конфлікту інтересів.  

 

Читати повністю >>> 
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Северный мост в Киеве хотят отремонтировать 
за 288 млн гривен 

11.06.2018 

КП “Киевавтодормост” объявило тендер на ремонт Северного моста и 
моста через Десенку в Киеве. Об этом KV стало известно из объявления 
электронной системы публичных закупок ProZorro. 

Ожидаемая стоимость ремонта составляет 288 млн 397,379 тыс. гривен. Ремонт 
должен быть выполнен до 31 декабря 2019 года. КП “Киевавтодормост” 30 мая 2018 года 
объявило тендер на ремонт тротуаров с заменой покрытия, гидроизоляции прохожей 
части, в том числе в местах зоны ограждений, водоотводных лотков, перил и креплений 
перильного ограждения. Обжаловать условия тендера можно до 26 июня, а подать 
предложения – до 30 июня. Аукцион запланирован на 6 августа 2018 года. В соответствии с 
техзаданием, подрядчик должен предоставить следующие гарантийные сроки: покрытие 
проезжей части и тротуаров - от 5 лет; гидроизоляция - от 5 лет; защита от коррозии - от 10 
лет; барьерное ограждение (оцинкованное) - от 10 лет; перильное ограждение 
(оцинкованное) - от 10 лет. Напомним, КП "Киевавтодормост" объявило тендер на 
изготовление и замену герба Киева на Северном мосту столицы, на что планируется 
потратить 4 млн гривен. Примечательно, что столица использует два варианта гербов, и ни 
один их них не соответствует нормам геральдики. С 31 июля 2017 года исполняющим 
обязанности начальника КП “Киевавтодормост” является Дмитрий Котлубей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kievvlast.com.ua 
 

Китайцы захотели строить платные  
дороги в Украине 

15.06.2018 

Китайские компании готовы в ближайшие год-два вкладывать 
средства в строительство в Украине платных дорог, появление которых 
теперь разрешает закон. Об этом заявил министр инфраструктуры. 

"Китай серьезно наконец-то расценивает Украину как место для строительства 
платных автобанов, и они готовы сюда вкладывать средства", – заявил министр 
инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Радио НВ". По словам министра, во время его 
недавнего визита в Китай были заключены договоренности с несколькими компаниями. 
"Мы договорились с несколькими компаниями, что они сейчас проведут оценку и, думаю, 
что уже в следующем году мы сможем уже более менее предметно говорить о том, что эти 
автобаны могут начать строиться", – рассказал Омелян. В первую очередь, это будет 
составляющая проекта Go Highway, который соединит Балтику и Черное море, а также 
автобаны, которые соединяются с морскими портами, уточнил министр. Платные дороги в 
Украине будут строиться за средства инвесторов. "Мы сегодня уже полностью готовы к 
концессионным дорогам, чего ранее никогда не было в Украине", – отметил Омелян. 

 

Читать полностью >>>  
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ) 
 

 
 

В Винницкой области строят мусоро- 
сортировочный завод 

01.06.2018 

В 2017 году из Винницкого областного бюджета выделили 4 
миллиона гривен на возведение мусоросортировочной линии в городе 
Козятин. Об этом сообщает портал trademaster.ua 

Мощностей данного предприятия будет хватать на переработку бытовых отходов 
как самого города, так и населенных пунктов в районе. Об этом сообщает TradeMaster.UA 
ссылаясь на Build Portal. На данный момент завод на начальном этапе: заложен фундамент 
и проводятся работы по укладке пола для транспортировочной ленты. Также, местные 
власти профинансировали приобретение мусоровоза и евроконтейнерой. В Винницкой 
области пока предусматривается построить шесть станций по сортировке отходов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Американська делегація обговорила будівництво  
сміттєпереробного заводу 

06.06.2018 

До Борисполя вкотре завітала американська делегація, аби 
обговорити питання будівництва сміттєпереробного заводу. Про це 
повідомляє служба новин порталу tvboryspil.com 

Цього разу зустріч відбулася за круглим столом у міській раді. Єдине чого не 
вистачає для початку будівництва заводу – це кошти. Тому головне питання – стадія 
проекту фінансування. Про що американський партнер затвердив, хвилюватися немає 
підстав. Усі питання, які стосуються будівництва заводу, вирішені та готові до запуску. 
Також американці повідомили: завод у Борисполі буде більш екологічний та технічно 
оснащений, аніж у центрі Відня. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tvboryspil.com 
 

Оголошено конкурс на будівництво сміттє- 
переробного заводу у Львові 

10.06.2018 

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" оголосило 
конкурс на будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів у 
Львові. Про це повідомляє портал epravda.com.ua 

Відповідне оголошення розміщене на сайті Європейського банку реконструкції та 
розвитку, який фінансує проект. Потенційні учасники повинні мати середній річний оборот 
не менше 38 млн євро за останні три роки і як мінімум два успішно реалізованих проекти, 
які відповідають предмету тендеру. Також, повинен мати місце факт успішної експлуатації 
аналогічного комплексу, побудованого аплікантом, протягом мінімум двох років. Згідно з 
оголошенням, заявки приймають до 9 липня, переможця визначать у жовтні 2018 року. Як 
зазначено в оголошенні, завод проектною потужністю по переробці 240 тисяч тонн відходів 
на рік повинні побудувати за 24 місяці. Нагадаємо, 1 червня мер Львова Андрій Садовий 
підписав кредитну угоду з ЄБРР про виділення 35 млн євро. Пакет фінансування буде 
включати в себе 13-річний кредит ЄБРР у ??розмірі 20 млн євро і 5 млн євро кредиту від 
Фонду чистих технологій на будівництво сміттєпереробного заводу, інвестиційний грант в 
розмірі до 10 млн євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та 
навколишнього середовища на рекультивацію Грибовицького полігону. 
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Польша провела пробные контейнерные перевозки по новому  
транзитному маршруту через Украину 

31.05.2018 

Пока Соединенные Штаты и Европа решают вопрос возможного 
возобновления санкций против Ирана, железнодорожники Польши 
выполнили пробные контейнерные перевозки по транспортному коридору 
«Юг – Запад». 

Контейнерный поезд начал движение со станции Славкув (Польша), откуда по 
ширококолейной железной дороге проследовал по территории Украины в Черноморск. 
Далее на пароме контейнерный поезд пересек Черное море, и далее через Грузию и 
Азербайджан проследовал до конечной точки в Иране – приграничной станции Астара. 
Железнодорожные контейнерные перевозки из Польши в Иран заняли 9 дней. Обратный 
путь из Ирана в Польшу контейнерный поезд преодолел чуть медленнее – за 13 дней. Как 
отметили в компании PKP LHS , которая организовывала железнодорожные контейнерные 
перевозки, тестовый поезд показал очень неплохой результат по времени. Но главное – он 
доказал, что эти мультимодальные перевозки отвечают всем процедурным и техническим 
требованиям. Кроме того, тестовый поезд позволил выявить проблемные вопросы, 
которые необходимо решить перед запуском регулярных перевозок. Транспортный 
коридор «Юг-Запад» – это проект пяти стран – Польши, Украины, Грузии, Азербайджана и 
Ирана, который призван создать новый маршрут, чтобы обеспечить грузоперевозки из 
Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу и в обратном направлении. Общая 
длина маршрута – 7654 км, это почти на 1000 км короче, чем другой сухопутный маршрут, 
который проходит через территорию Российской Федерации. ...  
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Велике плавання: чи здатні українські порти  
повернути вантажі 

05.06.2018 

У січні-березні 2018 року порти України обробили 193,6 тис. TEU, 
порівняно з минулим роком цей показник зріс на 14,4%, йдеться у 
повідомленні порталу cargo-ukraine.com. 

Водночас завантаженість українських контейнерних терміналів залишається дуже 
низькою – всього 22,6% за сумарної потужності всіх контейнерних терміналів у портах 
України 3,1 млн TEU щорічно. Учасники ринку цю ситуацію пояснюють дуже просто – війна 
з Росією призвела до розриву економічних відносин. Тож, було припинено основний 
транзит через українські порти. «Сама Росія від цього також страждає, бо в неї немає таких 
потужних контейнерних терміналів на Чорному морі, як є в Чорноморську чи Одесі, в 
Южному», – відмічає Юрій Губанков, директор і власник компанії Бруклін-Київ. Щоб 
розв’язати проблему падіння обсягів перевалки, держава спробувала провести дерегуляцію 
галузі. Про це йдеться у сюжеті економічного щотижневика Перша Шпальта. Завдяки цьому 
в рази зменшився час для оформлення судна і тому для суб'єктів морського бізнесу ці 
заходи відчутні, каже Володимир Шемаєв, начальник відділу стратегічного розвитку та 
планування Адміністрації морських портів України. Утім, щоб повернути потік в Україну, 
треба змінити тарифи. «Основна проблема все-таки, це методологія портових зборів. Їх 
досить багато, їх потрібно уніфікувати і потрібно зменшити загальну вартість портових 
зборів», – впевнений Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури. А без цього наші 
порти в Чорноморському басейні сьогодні найдорожчі. Відповідно, Україна втрачає вантаж, 
який іде в Румунію, на болгарські порти, йде на балтійські порти Клайпеда та Рига. 
Законопроект Про концесії, за який Верховна рада  проголосувала в першому читанні цього 
року, має поліпшити ситуацію в портовій галузі. ...  
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США запровадили санкції проти української авіа- 
компанії за співпрацю з Іраном 

06.06.2018 

Сполучені Штати Америки внесли українську авіакомпанію «Дарт» до 
списку санкцій через співпрацю з Іраном. Про це повідомляє Федеральний 
реєстр США, передає radiosvoboda.org 

Як ідеться в поясненні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), такі 
дії вжиті «за надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, 
технологічної підтримки або фінансових чи інших послуг на підтримку іранської Caspian 
Air». Офіційно санкції проти української компанії набирають чинності 7 червня. У 2017 році 
дві українські авіакомпанії потрапили під санкції США проти Ірану. Тоді Міністерство 
фінансів США заявило, що «Хорс» і «Дарт» винаймали свої літаки авіакомпаніям із Ірану, що 
перебувають під американськими санкціями, і тому зазнали покарання й самі. 
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Второй самолет украинской авиакомпании 
SkyUp начал полеты 

06.06.2018 

Украинская авиакомпания SkyUp поставила на выполнение 
чартерной программы второй самолет Boeing 737-800. Об этом сообщает 
avianews, передаел служба новостей портала .ua 

 Второй борт с регистрацией UR-SQB прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) из 
Стамбула ночью 2 июня, а 3 июня приступил к выполнению чартерных полетов из Киева и 
региональных аэропортов Украины на курорты Турции и Египта. Воздушное судно уже 
окрашено в полную ливрею авиаперевозчика. Тогда как первый борт Boeing 737-800 с 
регистрацией UR-SQA авиакомпания SkyUp получила в мае и поставила на маршрут 19 мая 
без своей фирменной ливреи. Оба самолета поступили в компоновке на 189 кресел. 
Самолеты выпущены в 2013 г., оснащены салонами Sky Interior, ранее эксплуатировались 
Malaysia Airlines. Как отмечают в avianews, на первом самолете частично сохранена ливрея 
предыдущего эксплуатанта. Авиаперевозчик решил досрочно вернуть борт с перекраски, 
которая должна была проходить в Братиславе, чтобы раньше запустить полеты, которые 
начали выполняться с задержкой в несколько недель от первоначально объявленных 
планов. Третий самолет Boeing 737-700, 2004 года выпуска прибудет в Украину 
ориентировочно в начале июня 2018 года. Как уточнили в авиакомпании, штат 
насчитывает 149 сотрудников. Основателями авиакомпании SkyUp являются собственники 
одного из крупнейших в Украине туроператоров JoinUp Татьяна и Юрий Альба. 
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На Ukrainian Ports Forum-2018 презентовали самые перспективные  
инвестпроекты в портах Украины 

07.06.2018 

Впервые на одной площадке - Ukrainian Ports Forum-2018 - были 
представлены наиболее перспективные и готовые к реализации 
инвестиционные проекты в портах Украины. 

«На форуме мы собрали всех менеджеров, курирующих ведущие инвестиционные 
проекты в портах. В этом и состоит уникальность нашего мероприятия – одновременно 
адресная и масштабная работа с потенциальными инвесторами. Наиболее интересные 
кейсы презентовали с детальным описанием этапов, сроков реализации, работ, которые 
предстоит выполнить и преимуществ для инвесторов. Это самая прикладная часть нашего 
мероприятия, максимум конкретики, цифры и проекты, которые уже сегодня ждут своих 
инвесторов – приходи и развивай свой бизнес в украинских портах», - прокомментировал 
руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Олег Кудашов, старший специалист по инвестициям 
отдела транзакции ГЧП Международной финансовой корпорации (МФК), представил два 
пилотных концессионных проекта – ГП «Херсонский морской торговый порт» и ГП 
«Стивидорная компания «Ольвия». В их реализации помогает МФК и ожидается, что уже в 
конце текущего года будет объявлен первый тендер, а сама процедура по выбору 
концессионера завершится в феврале 2019 г. По словам главы Проектного офиса SPILNO, 
Тараса Бойчука, согласно проекта Закона о концессии (принят в первом чтении) есть два 
возможных сценария – это концессионный тендер и конкурентный диалог. … 
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В январе-мае морпорты сократили перевалку грузов  
на 2,1% до 54,3 млн тонн 

14.06.2018  

В январе-мае морские порты Украины сократили перевалку грузов 
на 2,1% до 54,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об 
этом говорится в сообщении Администрации морпортов. 

"Снижение грузооборота произошло из-за уменьшения перевалки 
зерновых (-4,9 %), вызванного неблагоприятными ценами на эти грузы на мировом рынке 
в указанный период, а также снижения грузооборота руды (-15,5 %), которое связано со 
снижением добычи руды горно-обогатительными комбинатами", - сказано в нем. При этом 
за 5 месяцев перевалка импортных грузов выросла на 16% (по сравнению с январем-маем 
2017 года) и составила 9 млн тонн, в том числе было переработано 3 млн тонн руды 
(+17,8%) и 2,4 млн тонн (+4,1%). Перевалка экспортных грузов составила 39,7 млн тонн, что 
на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший 
прирост показали черные металлы (+18%) 6,8 млн тонн, из них: 4,1 млн тонн - 
металлопрокат (+4,1%) и 1,3 млн тонн - чугун (+85,5%). Грузооборот транзитных грузов 
вырос на 11,2% до 4,8 млн тонн. Всего с начала 2018 года морские порты Украины 
обработали 4 855 судов, что на 248 единиц или 5,4% больше аналогичных показателей 
2017 года. Также сообщается, что в январе-мае было перевезено 107 613 пассажиров 
(внутренние перевозки - 89 974 пассажира и иностранные перевозки - 17 639 пассажиров). 
Как сообщали Українськi Новини, в январе-марте морские порты Украины увеличили 
переработку грузов на 1,1% до 32,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года. В 2017 году морпорты увеличили переработку грузов на 0,9% до 132,9 млн тонн.  
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Укрзалізниця открыла доступ к своим  
финансовым данням 

07.06.2018 

Укрзалізниця будет публиковать информацию о финансовых 
транзакциях на портале Є-data. Об этом сообщает пресс-служба компании со 
ссылкой на и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова. 

Таким образом, Укрзалізниця станет первой государственной компанией в Украине, 
которая будет полностью раскрывать всю информацию о своих финансовых транзакциях, 
отметил Кравцов. По его словам, УЗ самостоятельно обратилась в ГУ "Открытые публичные 
финансы" по разработке сервиса для демонстрации своих финансовых операций. Теперь 
благодаря Є-Data клиенты, партнеры, инвесторы, представители СМИ и все желающие 
смогут отслеживать информацию о транзакциях Укрзалізниці на сайте spending.gov.uа, 
добавили он. Планируется, что компания в течение 2018 года опубликует 100 тыс. 
транзакций на общую сумму более 10 млрд грн. На первом этапе в УЗ хотят загрузить 21 
тыс. транзакций за первый квартал текущего года, стоимостью в 2,3 млрд.  
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Украина подписала меморандум с Hyperloop  
Transportation Technologies 

14.06.2018 

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о 
сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в 
сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине. 

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны документ подписал 
министр инфраструктуры Владимир Омелян, а со стороны HTT - главный исполнительный 
директор Дирк Альборн. "С компанией, которая является наибольшим разработчиком 
технологии Hyperloop подписан меморандум. Одним из итогов этого визита является 
намерение совместно работать по разработке этой технологии. Согласно меморандуму, мы 
будем совместно разрабатывать технологию, мы договорились о совместном поиске 
инвесторов для этого проекта. Этот проект должен быть коммерчески успешным. Я 
надеюсь, что мы сможем создать совместный центр в Украине. Локация будет или в Киеве, 
или в Днепре", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что в 
ближайшее время может быть создан RND-центр и дата-центр в Украине, который будет 
заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми 
составляющими компонентами современных транспортных технологий. Как сообщал 
УНИАН, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в 
следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для 
внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных 
инвесторов. Hyperloop - это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри 
которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. 
Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час. 
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

В Киеве перезапускается конкурент  
Uber и Uklon 

15.06.2018 

Одна из европейских платформ для заказа поездок Taxify планирует 
инвестировать в дальнейшее расширение своей деятельности в Украине. Об 
этом говорится в официальном пресс-релизе компании. 

Она начинает с перезапуска сервиса в Киеве и планирует развиваться в других 
крупных городах в 2018 году. Генеральный директор и сооснователь Taxify Маркус Виллиг 
отметил, что за прошлый год количество поездок, организованных с помощью Taxify, 
выросло в десять раз. Кроме того, сегодня более десяти миллионов человек пользуются 
сервисом во всем мире. Компания Taxify привлекла 175 млн долларов инвестиций, причем 
лидером среди инвесторов стал автомобильный концерн Daimler, в который входит 
Mercedes-Benz. В компании заявили, что будут использовать инвестиции для дальнейшего 
развития своего онлайн-сервиса в городах Европы и Африки. Одним из ключевых рынков 
для расширения будет Украина. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА. ЛОГІСТИЧНИЙ БІЗНЕС & 3PL ОПЕРАТОР 
 

 
 

Ин Тайм откроет 70 отделений и установит  
100 почтоматов до конца года 

01.06.2018 

Генеральный директор логистической компании Ин Тайм Сергей 
Грачов рассказал о том, как компания развивает направление e-commerce и 
на каких задачах сфокусируется до конца года. 

На встрече с журналистами топ-менеджер рассказал об изменениях в компании, 
которые стали результатом инвестирования в IT-инфраструктуру и редизайн отделений, 
перестановке кадров в управленческой структуре Ин Тайм. По итогам 2017 года общий 
объем отправлений компании по сравнению с 2016 годом вырос на 26%. Гораздо активнее 
росла доставка до двери и в отделение - на 39,6% и 22,4% соответственно. Долю компании 
на рынке оценить сложно, поскольку последнее исследование делала компания Украинская 
ассоциация директ-маркетинга в 2015 году. По данным УАДМ, в 2015 году рынок почтовой 
логистики составлял 5,30 млрд грн. Доля Ин Тайм в 2015 году выросла с 2,3 до 2,5%. .. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.ua 
 

За підтримки ЄІБ відбудеться тендер на модернізацію  
логістичної мережі Укрпошти 

06.06.2018 
Укрпошта та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розпочинають 

новий етап модернізації логістичної мережі Укрпошти. Про це повідомляє 
прес-служба національного оператора поштового зв'язку. 

Проект охоплює реструктуризацію логістичної системи Укрпошти та побудову нової, 
оновленої, яка відповідатиме нинішнім вимогам. ЄІБ, який став партнером проекту, 
розпочав тендер на залучення міжнародних консультантів для реалізації цього амбітного 
проекту. «У спадок від радянської пошти ми отримали величезні площі сортувальних 
центрів, що у більшості областях розташовані в центрі міст – аби потрапити на сортування 
пошта стоїть у корках великих міст, а вже потім роз’їжджається до отримувачів. До того ж 
ми маємо утримувати всі ці приміщення, а вони, м’яко кажучи, не в дуже задовільному 
стані. Зараз ми плануємо в рамках 5-річної стратегії трансформації Укрпошти замінити 35 
сортувальних центрів на 5-7», – відзначив в. о. генерального директора Укрпошти. Він 
додав, що для масштабної перебудови компанія вже вкладає власні кошти – вже почали 
будівництво сортувального центру у Львові, а також залучає міжнародних інвесторів…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ПАТ «Укрпошта» 
 

Крмпанія Автолюкс експрес пошта  
відзначає 20-річчя 

11.06.2018 

Цього року, піонер вітчизняного бізнесу, компанія «Автолюкс 
експрес-пошта», відзначає свій ювілей. Уже два десятиліття компанія 
являє собою приклад стабільності та уважності до потреб клієнтів. 

Компанія «Автолюкс експрес пошта» 20 років тому першою запропонувала 
альтернативу державному монополісту у сфері поштово-логістичних послуг і згодом стала 
еталонним взірцем якості та швидкості послуг. Ось уже два десятиліття компанія являє 
собою приклад стабільності та уважності до потреб клієнтів. Почавши діяльність з 
організації поштових перевезень рейсовими автобусами в якості додаткової послуги, 
компанія Автолюкс сформувала ринок поштових послуг та швидко стала провідним 
оператором ринку. Відносно діяльності компанії дуже часто можна застосувати слово 
"вперше": Автолюкс був першою приватною компанією, що почала надавати поштові 
послуги, в форматі відділення-відділення; першою компанію, яка охопила послугами всю 
Україну; Автолюкс першим створив власний автопарк спеціалізованого автотранспорту; 
послуги кур’єрської доставки та суперекспрес-доставка за 8 годин вперше в Україні 
реалізовані саме Автолюксом. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.liga.net 
 

Компания "Нова Пошта" открывает мини-отделения  
в известной сети гипермаркетов 

12.06.2018 

Компания "Нова Пошта" открывает во всех 26 гипермаркетах "Ашан 
Украина" мини-отделения, оснащенные почтоматами последнего 
поколения. Об этом сообщает портал cfts.org.ua 

В свою очередь, данная торговая сеть через упомянутые почтоматы будет выдавать 
своим клиентам заказы на непродовольственные товары, заранее оформленные через 
электронный канал продаж. Отделения в гипермаркетах, по мнению логистического 
оператора, смогут обеспечить быстрый сервис и предоставят возможность 
самообслуживания. Они должны быть удобны для ритейлеров, которые получат новые 
возможности расширения и обновления принятых бизнес-моделей, для посетителей 
супермаркетов. Ранее сообщалось, что в текущем году логистический оператор "Нова 
Пошта" намерен открыть еще четыре сотни новых отделений во всех регионах Украины. 
"Компания продолжает наращивать сеть. В этом году мы планируем открыть 400 новых 
отделений, 400 отделений наших партнеров и порядка 200 имеющихся отделений переедут 
в новую локацию", - проинформировал ЦТС совладелец "Новой Пошты" Вячеслав Климов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
 

Отмена мобильного рабства: услуга MNP  
почти на финише 

06.06.2018 

Журналист LIGA.net решил выяснить, на каком этапе сейчас 
находится проект и когда абоненты смогут сохранять свой мобильный 
номер при переходе к другому оператору. 

История со злополучным MNP-тендером тянется еще с начала 2016 года, когда 
Украинский государственный центр радиочастот объявил его победителя. Им стала 
компания Диалинк с ценовым предложением 71,8 млн грн. При этом киевский интегратор 
Эс Ай Центр в партнерстве со словенской IT-компанией Teletech предлагали запустить MNP 
в Украине за гораздо меньшие деньги - 39,5 млн грн. Начались долгие разбирательства в 
АМКУ и судах. Так как спустя некоторое время результаты первого тендера были 
отменены, был проведен второй, в котором победила компания Эс Ай Центр. Но победитель 
первого тендера не угомонился и и начал заваливать суды новыми исками. Лишь в января 
2017 года Киевский апелляционный суд признал заключенным договор между УГЦР и Эс 
Ай Центром. Но и на этом все не закончилось. Диалинк снова подал жалобу в суд и Фемида 
отменила решение о заключенном договоре между УГЦР и Эс Ай Центром. Она направила 
дело на новое рассмотрение. Из-а этого УГЦР решил, что лучше будет провести новый 
конкурс. Но на него вообще никто не пришел. Тем временем компания Эс Ай Центр 
поставила заказчику серверную часть. А УГЦР заплатил компании часть денег. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В компании "Vodafone Украина" 
кадровые рокіровки 

06.06.2018 

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" назначил 
директором по корпоративному управлению и контролю Ольгу Дейнегу 
вместо Олега Проживальского.  

В мае "Vodafone Украина" провела два новых назначения: Проживальский назначен 
советником гендиректора по вопросам стратегии и государственного регулирования 
отрасли, Дейнега - на пост директора по корпоративному управлению и контролю. "Новые 
назначения связаны с организационными изменениями и позволяют перераспределить 
ряд стратегических задач по направлениям", - уточнили в компании. Ранее Дейнега 
возглавляла регион "Центр" в компании "Vodafone Украина" (работает в компании с 2006 
г). До этого работала в компании life=), "Лукойл", а ранее - в департаменте речного и 
морского транспорта Минтранса Украины. Проживальский ранее занимал должность 
главного исполнительного директора "Vodafone Украина", генерального директора "МТС 
Украина", замгендиректора по корпоративному управлению и контролю "МТС Украина".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам internetua.com 
 

 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ 
 

 
 

ЕИБ может финансово помочь Украине расширить  
узкие места в транспортных сетях 

05.06.2018 

ЕИБ рассматривает возможность выделение кредитной линии в 50 
млн евро, чтобы помочь «Укрзализныци» и «Укравтодору» ликвидировать 
узкие места в европейских транспортных сетях 

Как сообщается, речь идет о проектах малой транспортной инфраструктуры 
объемом до 20 млн евро. Инвестиции предназначены для улучшения взаимодействия в 
рамках Восточного соседства и обеспечивают существенную поддержку для небольших по 
размерам, но локально значимых проектов. Предполагается также, что такое 
финансирование улучшит безопасность дорожного движения. В документе ЕИБ 
указывается, что общая стоимость этого рамочного проекта составляет примерно 110 млн 
евро, однако другие источники софинансирования не уточняются. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Украина является важным направлением инвестиций для ЕБРР  
и мощной площадкой реализации крупных проектов 

14.06.2018 

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринг считает, что Украина является важным 
направлением инвестиций для ЕБРР и мощным площадкой реализации 
крупных проектов. 

"Я в должности первого вице-президента ЕБРР всего 9 недель. И тот факт, что сейчас 
я с визитом в Украине, говорит о важности вашей страны в нашем портфеле проектов. Для 
нас Украина - это не только направление инвестиций, но и важная площадка 
сотрудничества по целому ряду проектов, который реализуем совместно с другими 
международными партнерами", - сказал Ю.Ригтеринг на встрече с премьер-министром 
Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг. В свою очередь, В.Гройсман отметил, 
что сотрудничество Украины и ЕБРР имеет потенциал к увеличению. "Банк является одним 
из крупнейших инвесторов в экономику Украины. И сейчас мы говорим об усилении 
взаимодействия и повышение ее эффективности", - подчеркнул премьер. Первый вице-
президент ЕБРР также напомнил, что сейчас Банк обрабатывает пятилетний план работы в 
Украине, который предусматривает в том числе увеличение финансирования и 
углубленное сотрудничество по конкретным направлениям - прежде всего по работе 
государственных банков и развития энергосектора. По словам В.Гройсмана, правительство 
Украины заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ЕБРР по модернизации ГТС, а 
также в привлечении средств для увеличения добычи природного газа и развития 
"зеленой" энергетики. 

 

Читать полностью >>>  
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 БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
Банк «Аркада» реорганизовался из  

ПАО в ЧАО 

06.06.2018 

Банк "Аркада" (Киев) реорганизовался из публичного акционерного 
общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО). Об этом говорится в 
сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР 

Государственная регистрация ЧАО "Банк "Аркада" осуществлена 5 июня. Данное 
решение принято на собрании акционеров банка 25 апреля. Как сообщалось, конечным 
бенефициаром банка "Аркада" является Константин Паливода.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Банк "Восток" увеличил капитал  
до 523,1 млн грн 

12.06.2018 

Банк "Восток" (Киев) увеличил уставный капитална 17,6% до 523,1 
млн гривен. Об этом говорится в Едином государственном реестре 
юридических лиц, передает портал fixygen.ua 

Капитал банка увеличен с 445,042 млн гривен до 523,109 млн гривен. Решение об 
увеличении капитала было принято в апреле. Банк "Восток" контролируется Владимиром 
Костельманом и Владимиром Мороховским - совладельцами Fozzy Group. Напомним, 29 
января 2018 г. в офисе банка состоялось подписание договора, в рамках которого Банк 
"Восток" получил $8 млн сроком на 10 лет от финансовой компании World Business Capital. 
Кредит обеспечен гарантией американской правительственной организацией OPIC 
(Overseas Private Investments Corporation - Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций), 
которая осуществляет поддержку инвестиций частного бизнеса США за рубежом. 
Назначение кредита - финансирование малого и среднего бизнеса. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

Креди Агриколь Банк принял решение о выплате  
428 млн грн дивидендов 

13.06.2018 

Креди Агриколь Банк (Киев) принял решение о выплате 428,025 млн 
грн дивидендов ($16,36 млн по курсу НБУ на дату принятия решения - ИФ), в 
том числе 700 грн по привилегированным акциям.  

Соответствующее решение утвердило общее собрание акционеров 7 июня. Выплата 
на одну акцию, как обыкновенную, так и привилегированную, составляет 0,35 грн. Датой 
составления реестра владельцев привилегированных акций назначено 31 января 2018 
года, обыкновенных - 22 июня 2018 года. Выплата дивидендов по привилегированным 
акциям стартовала 8 июня, по обыкновенным начнется с 23 июня 2018 года, но не ранее 
полного расчета с владельцами привилегированных акций. Креди Агриколь Банк (ранее - 
Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole 
S.A. (Франция). Согласно данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 января 
2018 года по размеру общих активов занимал 10-е место (30,946 млрд грн) среди 84 
действовавших в стране банков. Креди Агриколь Банк (Киев) в 2017 году увеличил 
прибыль на 37% - до 1,11 млрд грн. Национальный банк Украины на фоне улучшения 
ситуации на валютном рынке в марте текущего года ослабил ограничения относительно 
репатриации дивидендов иностранным инвесторам. Центробанк, в частности, разрешил 
репатриировать дивиденды по корпоративным правам и акциям, начисленные за 2017 год, 
тогда как ранее можно было перечислять только за период до 2016 года включительно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

ПроКредит Банк намерен увеличить уставный капитал почти  
на 350 млн грн - до 1 млрд 443 млн грн. 

13.06.2018 

ПАО "ПроКредит Банк" намерено увеличить уставный капитал 
почти на 350 млн грн - до 1 млрд 443,269 млн грн, сообщило 
финучреждение в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Соответствующее решение внесено в повестку внеочередного собрания акционеров, 
назначенного 27 июня 2018 г. Согласно решению, ПроКредит Банк выпустит 734,075 тыс. 
обыкновенных акций номиналом 476,79 грн. Другим вопросом акционеры намерены 
отменить аналогичное решение, утвержденное во время общего собрания 24 апреля 2018 г. 
Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос о смене типа общества на частное из публичного 
и соответственно об изменении наименования банка на АО "ПроКредит Банк". По 
состоянию на 8 июня – дату составления реестра владельцев акций банка – уставный 
капитал ПроКредит Банка состоял из 2 млн 292,98 тыс. акций, в том числе 149,611 тыс. 
привилегированных. Номинал одной акции составляет 476,79 грн. ПроКредит Банк (ранее – 
Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. Его прямыми акционерами по состоянию на 
3 января 2018 года являлись ProCredit Holding, которому принадлежало 89,3226% акций, и 
KfW Reconstruction Credit Institute (оба - Германия) с долей 10,6774%. В свою очередь, 80% 
акций KfW и 14,52% ProCredit Holding принадлежат правительству Германии.  

 

Читать полностью >>>  
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В Україні намітилося злиття  
двох банків 

14.06.2018 

Одеський МТБ Банк (раніше – Марфін Банк) вирішив приєднати до 
себе київський банк Центр. Про це повідомила прес-служба банку, передає 
служба новин порталу biz.nv.ua 

"На тлі посилення вимог регулятора до комерційних банків України і приведення їх 
фінансового та правового стану до європейських стандартів, приєднання невеликих банків 
до більших є природним процесом і слугує посиленню фінансового сектору країни", – 
пояснили в МТБ Банку. Зазначається, що в результаті реорганізації МТБ Банк стане 
правонаступником всіх прав і обов'язків банку Центр щодо його клієнтів, партнерів, 
контрагентів, а статутний капітал МТБ Банку збільшиться до 635 млн грн. Крім того, в 
розпорядження МТБ Банку перейде картковий процесинговий центр, що підтримує роботу 
з національною платіжною системою Простір. "Надалі на цій основі планується розширення 
зони обслуговування процесинговим центром міжнародних карткових систем, що значно 
розширить можливості фінансових сервісів банку", – уклали в МТБ. МТБ Банк (раніше – 
Марфін Банк, Морторгбанк, Морський транспортний банк) засновано в 1993 р. Нагадаємо, 
що влітку 2017 року компанія Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, кінцевим бенефіціаром якої 
була Республіка Кіпр в особі міністра фінансів, продала контрольний пакет акцій Марфін 
Банку. Новим власником стала компанія Saggarko Limited, а кінцевими бенефіціарами в 
результаті угоди – громадяни України Михайло Партікевіч і Ігор Згуров. Зокрема, Згуров 
обіймає посаду радника виконавчого директора з економічних питань Одесагазу. У жовтні 
2017 го працівників Марфін Банку запідозрили у виведенні з банку близько 300 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 

 
ТАСкомбанк решил присоединить 

VS Банк 

14.06.2018 

ТАСкомбанк (Киев) решил присоединить VS Банк (Львов). Об этом 
говорится в протоколе общего собрания акционеров ТАСкомбанка от 22 
мая, передают Українські Новини.  

Согласно ему, акционеры разрешили присоединить VS Банк к ТАСкмбанку. Кроме 
того, акционеры банка утвердили план реорганизации путем присоединения VS Банка, а 
также сроки проведения реорганизации и договор о присоединении VS Банка к 
ТАСкомбанку. Также была создана ревизионная комиссия в количестве 6 человек для 
проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете VS 
Банка. Отмечается, что с момента получения разрешения Национального банка на 
реорганизацию ПАО "VS Банк" к комиссии по реорганизации перейдут полномочия по 
управлению делами банка. Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является 
владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа 
представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС. В декабре 2016 года Тигипко 
завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. В 
течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных 
Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

Фонд рассказал, как ему мешают ликвидировать  
банк «Юнисон» 

14.06.2018 

В Фонд гарантирования вкладов поступило определение 
Ржищевского городского суда Киевской области, которое запрещает 
совершать действия по ликвидации банка «Юнисон». 

Определением, несмотря на прямой запрет законодательства, приняты аналогичные 
меры обеспечения иска, как и Франковским районным судом Львова, который в январе 
2017 г. также запретил начинать процедуру ликвидации банка «Юнисон». В Фонде 
отметили, что со дня начала процедуры вывода банка с рынка такие «обеспечения иска» о 
запрете ликвидации ПАО «Банк «Юнисон» приходят к ним уже в шестой раз (до этого три 
раза «обеспечение» возникало в Харькове, раз в Черкассах и Львове и теперь в Киевской 
области). «Очевидно, что такие меры принимаются исключительно в интересах акционеров 
с целью установления их контроля над активами банка и вопреки интересам его 
кредиторов, а также порядка вывода неплатежеспособного банка с рынка», - считают в 
Фонде. Фонд гарантирования возмущен беспределом, который творится в судейских 
кабинетах и будет предпринимать действия по выяснению обстоятельств совершения 
выявленных фактов с целью привлечения виновных лиц к ответственности.  

 

Читать полностью >>>  
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Страховщики Украины в І кв. увеличили сбор чистых  
премий на 26,7%, валовых - на 6,6% 

08.06.2018  

Страховые компании Украины в январе-марте 2018 г. собрали чистые 
премии на сумму 8,119 млрд грн, что на 26,7% больше, чем за аналогичный 
период годом ранее, сообщается на веб-сайте Нацкомфинуслуг. 

По данным Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка 
финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), объем валовых страховых премий, собранных 
страховщиками за указанный период, составил 11,619 млрд грн (на 6,6% больше). 
Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем 
видам страхования: автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") - на 461,2 млн грн, 
или 20,7%; страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 1,046 млрд 
грн, или 41%; страхование ответственности перед третьими лицами - на 365 млн грн, или 
72,2%; страхование кредитов - на 224,8 млн грн, или в 3 раза; страхование жизни - на 193,8 
млн грн, или 30,6%; страхование от несчастных случаев - на 163,6 млн грн, или 65,9%; 
медицинское страхование - на 143,8 млн грн, или 18,9%; страхование медицинских затрат - 
на 69,9 млн грн, или 40,3%. Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых 
премиях за І квартал 2018 года увеличилась на 11,1 п. п. к показателю І квартала 2017 года 
и составил 69,9%. В январе-марте текущего года страховщики выплатили 3,099 млрд грн 
чистых страховых выплат, что на 37,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 
Уровень чистых выплат увеличился с 35,3% до 38,2%. По данным Нацкомфинуслуг, 
валовые страховые выплаты возросли на 35,1% - до 3,167 млрд грн. Уровень валовых 
выплат увеличился с 25,5% до 27,3%. Высокий уровень валовых и чистых страховых 
выплат наблюдается по медицинскому страхованию - 54,4% и 56,1% соответственно; по 
видам добровольного личного страхования - 36,9% и 41,2%; по видам негосударственного 
обязательного страхования - 48,8% и 49,4%. Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции 
исходящего перестрахования за І квартал 2018 года уменьшились на 20,9% - до 4,349 млрд 
грн, в том числе за счет уменьшения перестрахования внутри страны - на 22% (989,5 млн 
грн), до 3,499 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов - на 15,5% (156,3 млн грн), до 
849,5 млн грн. Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов увеличились 
на 11,2% - до 9,9 млн грн.. Регулятор также отмечает, что за указанный период объем 
сформированных страховых резервов вырос на 9,4% - до 22,222 млрд грн. При этом 
технические резервы выросли на 10,5% - до 13,911 млрд грн, резервы по страхованию 
жизни - на 7,7%, до 8,311 млрд грн. Вместе с тем, при увеличении общих активов 
страховщиков на 1,6%, объем активов, определенных законодательством для 
представления средств страховых резервов, вырос на 2% - до 38,871 млрд грн. Объем 
уплаченных уставных капиталов сократился на 3,9% - до 12,364 млрд грн. Регулятор также 
сообщает, что в І квартале 2018 г. количество договоров страхования (кроме обязательного 
страхования от несчастного случая на транспорте) выросло на 4,9% - до 18,871 млн грн. 
Кроме того, количество договоров страхования с физическими лицами увеличилось на 
2,7% - до 17,751 млн грн. По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых 
компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2018 года сократилось на 15 и составляло 
292, в том числе СК life - 32 (в І кв.-2017 - 39) и 260 non-life (307). 
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Як українські торгові мережі нарощують частку  
власних торгових марок 

31.05.2018 

Частка власних торгових марок в українському ритейлі хоча й 
повільно, але зростає. Що може стимулювати пришвидшення збільшення 
обсягів private label вже найближчим часом? 

На відміну від інших країн, в Україні власні торгові марки (ВТМ, private label) ще не 
користуються великою популярністю у покупців. За даними компанії Nielsen, торік в 
грошовому вираженні їхня частка в деяких категоріях складала 11,7%. Тоді як, наприклад, в 
Європі 2016 р. частка private label склала 31,4% і постійно зростає. За даними аналітиків, 
ситуація, схожа до української, де наявні великі можливості для розвитку приватних марок 
торговельних мереж, спостерігається в країнах Латинської та Північної Америки і в країнах 
Тихоокеанського регіону, де частка ВТМ поки нижче за 20%. “Ринок сучасного роздробу в 
нашій країні досить молодий, і логічно, що йому ще потрібен час для досягнення тих 
показників, які вже є в Центрально-Східній Європі й інших країнах”, — зауважує Ігор Гугля, 
директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine. Начальник відділу розвитку ВТМ 
мережі “АТБ-Маркет” Дар’я Бахматова також зазначає, що в Європі розвиток private label 
почався значно раніше, ніж в Україні, тому європейські споживачі вже звикли до ВТМ та 
встигли сформувати певну довіру до продукції такої категорії. За даними Володимира 
Граніна, директор департамента ВТМ лінії магазинів EVA, частка private label в Україні 
становить 5-6%, тоді як в Європі сягає 50%. Наприклад, в food-мережах Великобританії та 
Німеччини в загальному асортименті мережі товари під власними ТМ досягають рівня 
представленості до 80%. За його словами, такий контраст обумовлений відсутністю 
сировинної та виробничої бази в Україні, а також тим, що галузь молода, — їй немає й 10 
років. “Виробництво ВТМ можуть собі дозволити лише національні учасники ринку, які 
мають широку мережу магазинів. У локальних мережах, що об’єднують до 100 торгових 
точок, розвивати ВТМ невигідно”, - підкреслює пан Гранін. Також він каже, що зараз його 
компанія працює з понад 90 фабриками в Україні та виробниками в 15 країнах. Це - Італія, 
Франція, Чехія, Польща, Туреччина, ОАЕ, Китай та інші держави. “Щомісяця приймаємо 40 
контейнерів з товарами private label з різних країн”, - говорить представник EVA. За 
підсумками I кварталу 2018 р. кожен третій товар, який продається в даній мережі, - це 
товар ВТМ. Що стосується виробничої бази в Україні, то справа не завжди у відсутності 
потужностей, зазначають інші експерти. “Одним з обмежень, з якими стикаються мережі, є 
продуктивна здатність бренда, - пояснює Юрій Ліщук, директор по роботі з роздрібними 
мережами компанії Nielsen в Україні. - Часом мережам складно знайти партнера, готового 
виробляти товари приватної марки в потрібному обсязі. У більшості випадків бренди готові 
і мають необхідну продуктивну потужність. Дилема в тому, виробляти чи ні конкуруючу 
марку в портфелі бренда. Тому важливо розвивати малих і середніх виробників, які будуть 
зацікавлені у виробництві ВТМ для мереж”. …. 
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Как украинские продуктовые сети конкурируют  
за кошелек потребителей 

31.05.2018 

Портал Новое Время проанализировал: как именно и насколько 
успешно игроки рынка FMCG борются за внимание потребителей, что 
учитывают украинцы в первую очередь при выборе места для покупок.  

Оборот розничной торговли в Украине за первые четыре месяца этого года вырос на 
7%, информирует Госстат. Но при этом заработки населения больше не стали. В 
Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей отмечают: доход большинства 
украинцев колеблется в пределах 4000-4500 грн. Из которых еще нужно заплатить за 
коммунальные услуги, связь, проезд в транспорте и т.д. Выбор покупателя во многом 
зависит от цены. А эта информация проходит мимо всех производителей и импортеров. Из-
за чего подсознательно или нет, но на качество обращается все меньше внимания. «Так что 
главный фактор – это цена, качество – второстепенно», – говорит Алексей Дорошенко, 
директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей. Потребитель в Украине 
сегодня не только беден, но и переборчив, ведь есть множество возможностей и вариантов, 
где именно потратить собственные деньги. Чтобы подготовиться к праздникам или 
сделать крупную покупку, украинцы ездят в гипермаркеты. Также для покупателей 
действуют акции и различные дни скидок. В обычные будние дни потребители ходят в 
небольшие магазины у дома. Торговые сети активно промотируют себя благодаря низким 
ценам. Но этого бонуса покупателю уже стало мало. Ритейлерам приходится придумывать 
различные стратегии, чтобы убедить потребителя зайти именно в их супермаркеты. 
«Тенденции постоянно меняются, у покупателей становится все меньше времени, они 
хотят тратить свое время не на то, чтобы покупать хлеб, а на приятные развлечения с 
семьей», — отмечает Виктория Луценко, генеральный директор Ашан Ритейл Украина. В 
Ашан утверждают: акцент на цену должен отойти в прошлое. Покупатели и в дальнейшем 
смогут найти в их сети несколько наименований товаров по низкой цене. Но, кроме того – 
приобрести дорогие товары и отдохнуть всей семьей. «За то время, пока кто-то покупает то, 
что ему хочется, другой член семьи может поиграть, протестировать, продегустировать 
что-то. А женщина даже может сделать макияж», – подчеркивает Луценко. Для некоторых 
торговых сетей цена будет оставаться весомым преимуществом в погоне за покупателем. 
«Если говорить о нашем бизнесе, то наша стратегия – иметь лучшие цены. И если кто-то 
хочет в этом бросить нам вызов, мы с радостью его примем», – отмечает Мартин Шумахер, 
генеральный директор Metro Cash&Carry Ukraine. Такой вызов Мetro могут бросить 
небольшие магазины-дискаунтеры. Они делают ставку на низкие цены и удобное 
расположение. В этом они схожи с немецкими компаниями Aldi и Lidl. Кстати, именно с 
ними Metro приходится конкурировать на родном немецком рынке. «Наши цены на 10-15% 
ниже среднерыночных за счет минимизации затрат, совершенствования процессов и 
внедрения инноваций», – отмечает Сергей Кобзар, управляющий магазином АТБ Маркет. 
На самом деле маленьким магазинам не всегда удается предлагать низкие цены из-за того, 
что крупные сети могут экономить за счет больших объемов. Но главное преимущество 
магазинов-дискаунтеров – расположение. Формат – типичный для многих городов по всей 
Украине: обычно – рядом с домом. Именно это и дает большой бонус – постоянных 
клиентов, для которых крупные сети недоступны. Низкие цены и расходы на 
дополнительные услуги, конечно же уменьшают доходы сетей. Поэтому некоторые 
компании используют дополнительный инструмент лояльности для гостей. Продают 
товары под собственной торговой маркой или private label. По словам Максима Барабухи, 
руководителя департамента качества Fozzy Group, это позволяет сети получать на 
продукции собственных торговых марок немного большую прибыль, чем на обычных 
товарах, а покупателю приобрести то, чего нет у других. За счет собственного производства 
– сети пытаются экономить. Например, АТБ это делает благодаря собственным мощностям 
в Украине, международные компании используют глобальные связи. Сейчас ситуация на 
рынке нормализовалась. Люди возвращаются к брендам …. 
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Учасники ринку електронних аукціонів  
координують свої зусилля 

11.06.2018 
В четвер, 07 червня відбулась зустріч учасників Асоціації “Біржові  та 

електронні майданчики”, до складу якої входять понад 30 членів, в т.ч. 
майданчики системи Прозорро.Продажі. 

Головними порядку були: стан розслідування АМКУ щодо монопольного становища 
ДП СЕТАМ на ринку реалізації арештованого майна; прийняття Постанов КМУ що 
регулюють питання малої приватизації; незрозумілі дії та порядок ФГВФО щодо 
формування та реалізації пулів активів збанкрутілих банків; питання підвищення розміру 
винагороди електронних майданчиків на різних ринках, з метою покращення ефективності 
продажу та фінансування загальних проектів. “В результаті засідання учасниками Асоціації 
обговоренні кроки спільної дяльності щодо вирішень проблемних питань по зазначеним 
напрямкам, що в кінцевому результаті повинні забезпечити рівні та справедливі умови 
функціонування всіх учасників ринку” – зазначив Олег Падалка, Директор Асоціації 
“Біржові та електронні майданчики”.  
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Сильпо устанавливает кассы  
самообслуживания 

01.06.2018 

Сеть супермаркетов «Сильпо» установила зоны самообслуживания в 
двух киевских супермаркетах. Один магазин на Виноградаре оборудовали 5-
ю «роботизированными» кассами.  

Во втором - в самом центре столицы, у ст. м. Дворец Спорта – установили 8 
устройств. Следует отметить, что Сильпо далеко не первый киевский сетевой ритейлер, 
который начал устанавливать кассы самообслуживания на своих объектах. Сеть "Велика 
Кишеня" запустила аналогичный проект еще в 2013 г., подобные зоны активно использует 
"Novus". Невзирая на это, в "Сильпо" все еще не уверены, что время магазинов без кассиров 
в Украине наступило. И пока не собираются расширять проект на остальные свои 
супермаркеты. «Это пилотный проект. При его разработке мы выбирали магазины в 
разных районах: спальный и центр. Так мы сможем понять, как люди реагируют на 
«Самокассы», насколько им удобен такой формат, и где лучше в будущем нам открывать 
кассы самообслуживания», - объяснили в Сильпо. ... 
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Торговая сеть «Копейка» открывает новый 

магазин в Николаеве 

06.06.2018 

Торговая сеть «Копейка» открывает новый супермаркет в Николаеве 
на улице Слободской, 48б. Это третий магазин торговой сети в Николаеве.  
Площадь новой “Копейка” составляет 413 м2.   

Для обслуживания покупателей установлено четыре кассы. Магазин предоставит 25 
рабочих мест. Новая “Копейка” предложит своим соседям широкий ассортимент товаров по 
доступным ценам. Визитная карточка сети супермаркетов «Копейка» – собственное 
производство. Сеть обещает ежедневно радовать своих посетителей свежим хлебом 
собственного выпекания, а посетители супермаркета отметят собственную выпечку и 
кондитерские изделия. Вкусная кулинария по традиционным рецептам предлагает 
готовые обеды и ужины как на развес, так и в упаковках в газомодифицированной среде. 
Торговая сеть «Копейка» развивает выпуск товаров собственных торговых марок: «0,01», 
«MULTICO», «Unico» и «Пані Цінна», а также продукцию собственного импорта.  Эти товары 
также будут представлены в новом магазине. В супермаркете действуют все акционные 
предложения сети. Справка ТМ: Торговая сеть “Копейка” была создана в 2001 году в Одессе. 
На сегодняшний день компания объединяет более 70 магазинов двух форматов – 
супермаркеты и минимаркеты. Сеть представлена на Юге Украины - в Одесской, 
Херсонской и Николаевской областях. Большая часть магазинов находится в Одессе и 
Одесской области. В компании работает более 3 тысяч человек.  
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Девелопер Immochan в рамках ребрендинга  
изменил название на Ceetrus 

07.06.2018 

Новое имя компании отражает эволюцию компании от девелопера 
коммерческой недвижимости в мультинаправленого девелопера 
недвижимости. Об этом сообщает портал malls.ua 

Процесс изменения названия в Украине продлится до сентября, после чего компания 
будет осуществлять деятельность под новым названием «Ситрас Украина». Компания 
будет правопреемником компании «Иммошан Украина» по всем ранее заключенным 
договорам. Адрес компании и ответственные лица останутся без изменений. «Имея 393 
торговых центра по всему миру, «Ситрас» начал свою деятельность в прочном партнерстве 
с гражданами и территориями жилых пространств, сочетающие в себе розничную 
торговлю, жилье, офисы и городскую инфраструктуру. Создавая устойчивые, умные и 
живые пространства, миссия «Ситрас» заключается в создании и развитии социальных 
связей, которые вдохновят жизни в город завтрашнего дня – «With Citizens for Citizens», – 
прокомментировали изменения в компании. Название «Ситрас» сочетает слова «город» 
(city), то есть место для отдыха, «видеть» (see) – наблюдение за потребностями граждан и 
способность отвечать на них, «доверять» (trust) – доверие и надежность, и «мы» (us) все 
вместе в совместном строительстве. 
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Борги великої української мережі супермаркетів 
продали з 70% знижкою 

12.06.2018 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав борги 
мережі Велика Кишеня, що входить у холдинг Retail Group, на 670 млн грн з 
дисконтом 72%. Про це пише finbalance. 

Відзначається, що 11 червня відбувся "голландський" аукціон з продажу прав 
вимоги Дельта Банку, банку Форум і Київська Русь на 682 млн грн за низкою кредитних 
угод з компаніями, пов'язаними з мережею Велика Кишеня. Переможцем аукціону стала 
компанія Маркет-Сервіс з пропозицією 191 млн грн, зараз очікується підписання протоколу. 
Також повідомляється, що в заставі за кредитами - в т.ч. центр підготовки товарів 
сільгосппризначення площею 24,34 тис. кв. м; земельні ділянки для будівництва та 
обслуговування центру площею 16 га (Київська обл., Бориспільський р-н) нежитлова 
будівля в Харкові площею 15,9 тис. кв. м; а також товари в обороті в супермаркетах "Велика 
Кишеня і Велмарт. У квітні ФГВФО продав фінансової компанії Інвестор на голландському 
аукціоні борги п'яти компаній, що входять в холдинг Retail Group.  
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Retail Group открывает новый магазин  
в формате «магазин у дома» 

15.06.2018 
Для жителей столицы обновленный супермаркет «ВК Експрес» 

откроет свои двери 16 июня и будет работать в новом формате — «магазин у 
дома». Об этом сообщает портал TradeMaster.UA 

Супермаркет находится по адресу: ул. Л. Руденко, 9-а. Его торговая площадь составит 
550 кв. м. Совершать покупки можно будет круглосуточно. В день открытия на территории 
торгового зала пройдут дегустации колбасных изделий, сыров, пиццы и выпечки 
собственного производства. Первые 100 покупателей с чеками на сумму свыше 199 грн 
получат подарки от «ВК Експрес». Новый супермаркет представит покупателям 
расширенный ассортимент, который будет состоять из товаров украинских 
производителей, всемирно известных брендов, собственного импорта, а также продукции 
торговых марок сети - «Хит продукт», «№1», Delisse, Day-by-day. Кроме того, в супермаркете 
появится пицца собственного производства, а также классический тандыр с широким 
ассортиментом свежего хлеба и хлебобулочных изделий. Горячую пиццу можно будет 
приобрести навынос, время ее приготовления - 7 минут. А благодаря установленной 
профессиональной швейцарской кофемашине FRANKE посетители супермаркета смогут 
насладиться правильно сваренным свежемолотым кофе сорта арабика, бленд которого 
разработан бариста Specialty Coffee Association Украина специально для «ВК Експрес». 
Холдинг Retail Group управляет торговыми сетями «ВЕЛМАРТ», «Велика Кишеня», ВК 
SELECT, «ВК Експрес» в Украине, а также сетью супермаркетов Green Hills Market и торговой 
сетью Velmart в Молдове общей площадью более 206 тыс. кв. м. В холдинге работает более 
8  тыс. человек — в Украине и Молдове.  «ВК Експрес» — это 14 торговых площадок в Киеве. 
Сеть работает в формате «магазин у дома» с площадью супермаркета в среднем 2500 кв. м и 
ассортиментом около 3100 SKU.  В магазинах сети ежедневно совершают покупки порядка 
300 000 покупателей. 
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Крупнейшая сеть магазинов drogerie в Украине  

открыла 10 новых магазинов 

05.06.2018 

Сеть магазинов EVA открыла 10 магазинов в мае 2018 года. Всего сеть 
объединяла 685 магазинов drogerie в Украине. Об этом сообщает пресс-
служба компании, передает delo.ua 

Новые торговые точки сети появились в Сумах, Славянске (Донецкая обл.), Хотине 
(Черновицкая обл.), Рокитном (Ровенская обл.), Константиновке (Донецкая обл.), 
Владимир-Волынском (Волынская обл.), Заречном (Донецкая обл.), Авдеевке (Донецкая 
обл.), Дружковке (Донецкая обл.) и Новоднестровске (Черновицкая обл.). Общая площадь 
новых магазинов составила 1 200 кв. м. До 2020 года компания планирует вырасти до 1000 
магазинов. Напомним, в 2017 году чистый доход сети вырос на 36,3%, превысив 6,6 млрд 
грн. В 2016 году чистый доход ЕVA от реализации продукции составил более 4,84 млрд грн, 
что на 25,4% больше, чем в 2015 году. ЕVA — национальная сеть магазинов формата 
drogerie, созданная в 2002 году. Ассортимент сети — косметика, парфюмерия, средства 
личной гигиены, бытовая химия, товары по уходу за детьми, бижутерия и аксессуары. 
Магазины компании представлены во всех областях Украины. Общая торговая площадь 
сети составляет более 70 000 кв. м. Развивает сеть парфюмерно-косметических магазинов 
ЕVA компания "Руш" (Днепр). Уставный капитал "Руш" составляет 10 млн грн. В компании 
работает более 7,6 тыс. человек. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей по состоянию на 16 января 2018 года, конечными бенефициарами 
компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Cеть магазинов Isei открыла два магазина  
в крупных областных центрах 

08.06.2018 

Cеть магазинов красоты Isei продолжает активное преобразование 
своих бутиков и открытие новых торговых точек в крупных областных 
центрах. Об этом сообщает портал rau.ua 

Сейчас сеть насчитывает 72 магазина. А за последний месяц реализовала два 
стратегически важных проекта в регионах – открытие нового магазина в Харькове и 
релокацию бутика в Черкассах. Как сообщила RAU пресс-служба компании, новый бутик Isei 
в Харькове открыли на улице Отокара Яроша, 21. Это уже 13-ый магазин сети в этом городе 
и 8-ой в формате стрит ритейла. Локацию выбирали основательно и осмысленно, 
ориентируясь, в первую очередь, на большой трафик потенциальных клиентов. Рядом с 
магазином находятся комплексы элитного жилья и крупные бизнес-центры, а напротив – 
популярный в городе торговый центр «Движение». Новый магазин — это стритритейл, 
отличающийся от остальных магазинов подобного формата в этом городе расширенным 
ассортиментом линеек корейского бренда Beyond. В остальном ассортиментная сетка 
совпадает с наполнением других харьковских бутиков, где главные позиции среди 
уходовых линеек занимают бренд Missha и его «младшая сестра» A’PIEU. Что касается 
магазина в Черкассах, то здесь Isei сменил локацию на более выгодную, переехав ближе к 
центру города. Теперь торговая точка располагается по адресу ул. Шевченко, 187. ...  
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Логистическим партнером турецкого бренда Koton  
в Украине стала Denka Logistics 

05.06.2018 

В мае известный турецкий бренд Koton открыл первый магазин в 
Украине общей площадью 1550 кв. м в торгово-развлекательном центре 
Lavina Mall. Об этом сообщает портал retailers.ua 

В Украине компания планирует к 2020 году открыть 15 магазинов. Логистичсекими 
партнерами Koton в Украине стали Arkas и Denka Logistics. Менеджер Koton Ирфан Докдок, 
отвечающий за развитие в Украине, отметил, что перед выходом на рынок компании 
детально изучили запросы украинских потребителей и пришли к выводу, что есть спрос на 
демократичные марки одежды. В интервью Ирфан Докдок  отметил, что последние два 
года были временем становлением устойчивой экономики и улучшения отношений 
Украины и Европейского Союза. Это является важным фактором для выбора рынка с точки 
зрения топ-менеджмента сети. Как уже ранее писал Retailers появление новых арендаторов 
усиливает конкуренцию на украинском рынке, в результате чего потребитель получает 
более широкий ассортимнет товаров по низким ценам. Первый магазин бренда открылся в 
киевском Lavina Mall, на очереди открытие в Skymall. К 2020 году Koton намерен расширить 
сеть до 15 объектов.  Сеть Koton насчитывает 506 магазинов по миру, 303 из которых 
открыто в Турции.  Учитывая большие площади магазинов и массовый сегмент, ритейлеру 
необходима своевременная доставка одежды с производства и до магазина. ...  
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Маркет "Всі.свої" открывают  
еще один магазин 

07.06.2018 

Крупнейший магазин одежды и обуви украинских брендов "Всі.Свої" 
откроет новый тематический магазин предметов для дома и декора в центре 
столицы. Об этом пишет delo.ua 

Как сообщает пресс-служба компании, магазин будет находиться по ул. Крещатик, 
34, а откроется он в середине лета. В трехэтажном магазине общей площадью 1500 м? будет 
расположено около 120 брендов, которые будут продавать посуду и керамику, кухонные 
принадлежности, текстиль для спальни и кухни, пледы и подушки, освещение, мебель, 
декор для дома, канцелярию и сувениры. Акцентной группой магазина станет керамика. 
Анализируя большой интерес аудитории, в этом году проект "Всі.свої" стратегически 
отделил керамику в специализированный маркет. В магазине планируют собрать 
керамистов и гончаров со всей Украины: уже зарегистрировалось более 50 участников. 
Будут представлены различные гончарные школы и стили. Стоит отметить, что в апреле 
магазин украинских брендов "Всі.Свої" запустил свой собственный онлайн-магазин, он 
доступен по адресу https://vsisvoi.ua/. Напомним, маркет украинских производителей 
"Всі.Свої" открыл постоянно действующий магазин украинских брендов в 2016 году. Это 
новый формат украинского масс-маркета, где в постоянном режиме будут представлены 
около 150 брендов. Торговый объект открылся в помещении, где раньше находилась Grand 
Gallery, по адресу: ул. Крещатик, 27.  
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H&M откроет свой первый магазин  
в Украине уже этим летом 

12.06.2018 

Один из крупнейших международных и крупнейший в Европе 
ритейлер H&M (Hennes & Mauritz) в августе откроет свой первый магазин в 
Украине. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера в Украине. 

Магазин будет открыт в киевском торговом центре Lavina Mall. Площадь составит 
2,9 тыс. кв. м. Магазин предложит как одежду бренда, так и товары для дома H&M Home. 
"Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин… Также мы очень 
гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для 
украинского рынка", - цитирует пресс-служба генерального директора H&M в Украине 
Доминик Фантачино. Напомним, что осенью 2017 г. H&M подписал контракт об открытии 
магазина с ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева. А в начале этого года ритейлер начал поиск 
персонала для работы в Украине. Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - 
основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По 
данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. 
магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество 
сотрудников составляет более 171 тыс. человек. Кроме H&M в группу компании входят 
такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET. 
По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд шведских крон. 
По данным исследования компании GfK Ukraine, лидерами среди международных сетей, 
которых не хватает украинцам, оказались магазины товаров для дома IKEA (46,8% 
проголосовавших) и одежды H&M (39,4%). 
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 H&O  

Датская сеть товаров для дома JYSK открыла  
магазин в ТРЦ Атмосфера 

01.06.2018 

В последний день весны украинское подразделение датского бренда 
товаров для дома и уюта JYSK открыло свой очередной магазин. Об этом 
сообщается на официальном сайте ритейлера.  

Новый объект находится в столичном ТРЦ Атмосфера по адресу Столичное шоссе, 
103 и занял 1200 кв. м. В торговой точке представлен широкий ассортимент товаров для 
дома и дачи: мебель для спальни, детской, гостиной и офиса, домашний текстиль, товары 
для сна, декоративные предметы интерьера, а также садовая мебель, светильники, 
шезлонги и многие другие товары для активного отдыха летом. Очередной магазин JYSK 
станет 14-м в Киевской области и 39-м в Украине. JYSК – международная розничная сеть, 
предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Первый магазин был открыт в 1979 
году в Дании Ларсом Ларсеном. Сейчас сеть насчитывает более 2400 магазинов в 44 странах 
мира, преимущественно в Европе. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года.  
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Крупнейшая торговая сеть IKEA ищет  
партнеров в Украине 

07.06.2018 

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и 
товаров для дома - шведская группа компаний IKEA ищет партнеров в 
Украине для производства своей мебели.  

"14 июня в городе Киев в рамках Украинско-шведского бизнес-форума 
представители шведской компании IKEA готовы встретиться для налаживания 
сотрудничества с украинскими производителями продукции", - говорится в сообщении 
Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономразвития и торговли Украины. 
Отмечается, что среди обязательных требований компании IKEA - значительные 
производственные мощности на территории Украины и ежегодный денежный оборот 
свыше 2 млн евро. "Письма о желании сотрудничества с контактными данными можно 
отправлять до 11 июня 2018 года", - говорится в сообщении. Напомним, вице-премьер-
министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что известные 
шведские бренды IKEA и H&M (Hennes & Mauritz) выйдут на украинский рынок в 2018 году.  
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По материалам strana.ua 
 
 Т&Е  

Новый Citrus.UA: почему, зачем и как  
сеть перезапустила сайт 

07.06.2018 

Сайт Citrus.UA 6 июня переехал на новую платформу. E-сommerce 
директор сети Вячеслав Волоха поделился стратегией запуска нового сайта. 
Об этом передает портал rau.ua 

Новый проект отличается улучшенным функционалом: скоростью, более точным 
поиском, наличием акций с удобным подбором товара, комфортными и быстрыми 
фильтрами в разделах, бренд-страницами, где можно выбрать все товары, 
сгруппированные по категориям, понятной и удобной системой рейтинга товаров и 
отзывов, персонализированной выдачей товаров и прочими наработками. О смене 
платформы стало известно из поста топ-менеджера на Facebook. «Это не просто интернет-
магазин, это комплексный IТ-проект со сквозной системой управления для адаптивного 
веб-сайта, нативных iOs и Android версий. Теперь все маркетинговые активности будут 
везде идентичны», - написал на своей странице Вячеслав Волоха. Переезду предшествовала 
большая работа, поскольку аудитория проекта достигала 10 млн пользователей, а для 
переезда пришлось перенастроить более 50 000 уникальных редиректов … 
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 

 
Изменение стратегии принесла столичному  

ЦУМу рост продаж на 50% 

31.05.2018 

Новая стратегия киевского ЦУМ в 2018 году, подобно опыту 
международных универмагов, – это усиление сотрудничества с 
арендаторами и расширение собственных закупочных сетей. 

Так, сезон весна-лето текущего года пополнился 70-тью новыми брендами от 
закупки ЦУМ, среди которых есть всемирной известный McQ от Alexander McQueen. А к 
новому сезону предусматривается так же закупка 50-ти брендов, среди которых Giorgio 
Armani и Lonchamp. Результаты нововедений принесли положительную тенденцию: 
посещаемость торгового центра увеличилась на 36%, а рост продаж на 50%. Генеральный 
директор ЦУМ Брайан Хендли отметил: "Новая стратегия ЦУМ основывается на лучшем 
клиентском опыте. Мы разработали новый подход к закупкам - ЦУМ стал напрямую 
работать с топовыми мировыми модными домами. Это позволяет нам контролировать 
матрицу и качество брендов, а также предлагать эксклюзив по европейским ценам".  
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Заграница нам поможет: Нацбанк поручит продажу 
ТРЦ Республика «иностранцам» 

01.06.2018 

Фонд гарантирования вкладов физлиц 30 мая снова не смог продать на 
аукционе за 1,1 млрд грн права требования по кредитам банка Надра с 
залогом имущественных прав на недостроенный ТРЦ Республика 

Теперь Национальный банк, как залогодержатель, рассматривает возможность 
поручения организации торгов по данному лоту аккредитованным Фондом компаниям. В 
этот перечень входит четыре компании с инностранными корнями: «Дебтекс Украина» 
(The Debt Exchange, Inc.), «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (First Financial Network, 
Inc.), «КПМГ-Украина» (KPMG), «Эксито Партнерс и Коэн Украина». «Такая опция 
рассматривается, поскольку у «иностранцев» есть сразу три группы покупателей на 
данный объект. Это покупатели из России, Китая и Турции», – рассказал собеседник 
агентства. В случае если продать ТРЦ Республика не удастся, Нацбанку придется взять на 
баланс этот объект, отмечает издание. Напомним, строительство ТРЦ Республика, 
инвестиции в который оценивались в $350 млн, началось в 2012 году, а сдача объекта в 
эксплуатацию планировалась в 2014-м. Проект строительства ТРЦ был приостановлен в 
2015 году решением собственника. Инвесторами проекта выступали Дмитрий Фирташ и 
Вагиф Алиев. Общая площадь недостроенного ТРЦ должна была составить 298 000 кв. м, 
что позволило бы ему стать на тот момент третьим по величине в Европе.  
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В киевском ТРЦ Retroville появится самый  
большой фудкорт в Украине 

04.06.2018 

В STOLITSА GROUP завершили реконцепцию зоны фудкорта и 
ресторанов в проекте ТРЦ Retroville, сообщили в пресс-службе девелопера. 
Площадь посадки была увеличена на 1000 кв.м. 

Зона фуд кортов и ресторанов выросла с 800 кв.м в первоначальном варианте 
проекта до 1800 кв.м за счет торговых площадей. Такое решение соответствует мировым 
трендам развития торговой недвижимости, пояснили в международной компании Colliers 
International, которая является эксклюзивным брокером ТРЦ RETROVILLE. "Одной из 
последних тенденций девелопмента ТРЦ является увеличение зоны общественного 
питания. Совместно с девелопером мы запустили тендер по подбору операторов и уже 
отобрали около 15 якорных арендаторов, включая McDonald’s", - сообщила директор 
департамента торговой недвижимости Colliers International (Украина) Наталья Кравец. 
Гендиректор ТРЦ Retroville Рената Якубчениене пояснила, что при разработке новой 
концепции были проанализированы ТРЦ Киева, особое внимание было уделено ошибкам, 
допущенным девелоперами при планировании зон фудкорта и размещения ресторанов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 

Російський олігарх планує продати київський  
ТРЦ Ocean Plaza – ЗМІ 

04.06.2018 

Компанія “ТПС Недвижимость”, що належить підсанкційному 
російському олігарху Ігорю Ротенбергу, веде переговори про продаж 
київського торговельного центру Ocean Plaza.  

“Переговори знаходяться на заключній стадії. Потенційний покупець наразі шукає 
кредиторів, що потребує певного часу, оскільки у місцевих банків існують проблеми із 
ліквідністю”, — йдеться у повідомленні. Зокрема, наразі переговори про продаж тривають з 
українською інвестиційною компанією Dragon Capital. Вартість торговельного комплексу 
оцінюють приблизно у $270-315 млн. Напередодні Dragon Capital відзначилась купівлею 
торговельних центрів у Львові, Києві та інших містах України. Торгівельно-розважальний 
центр Ocean Plaza відкрили у 2012 р. Його площа складає 165 тис. м², а вартість будівництва 
оцінювалась на рівні $300 млн. Примітно, що 45-річний Ігор Ротенберг є сином Аркадія 
Ротенберга - наближеного до російського президента  Володимира Путіна мільярдера, 
власника будівельної компанії "Стройгазмонтаж". Аркадій Ротенберг потрапив під 
американські санкції 20 березня 2014 р., через 3 тижні після початку перших захоплень 
збройними сепаратистами державних установ в Донецькій і Луганській областях України. 
Нагадаємо, з 6 квітня 2018 року Ігор Ротенберг серед інших 26 осіб з РФ потрапив під 
санкції США згідно із законом “Про протидію противникам США за допомогою санкцій”, 
який президент США Дональд Трамп підписав в серпні 2017 року. Dragon Capital заснована у 
2000 році в Києві. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє Goldman Sachs, 
один з найбільших світових банків. Кінцевим бенефіціаром Dragon Capital в держреєстрі 
зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала. У 
листопаді 2015 року компанія запустила новий фонд прямих інвестицій Dragon Capital New 
Ukraine Fund, якірним інвестором якого став Ukrainian Redevelopment Fund LP, приватний 
інвестиційний фонд, який діє в інтересах Soros Fund Management, що належить 
американському фінансисту Джорджу Соросу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Днепровский «МОСТ-сити»  
проводит реновацію 

06.06.2018 

ТРЦ «МОСТ-сити» проводит реновацию. Торговый центр откроет 
новый кинотеатр в стиле фьюжн со своим кафе и летней террасой, 
капитально обновит центральный атриум и расширит фуд-корт 

Напомним, что в 2016 году в МОСТ-сити появился полностью обновленный семейно-
развлекательный комплекс «Most Playland» и крупнейший в городе боулинг-центр на 19 
дорожек и рестораном «Madison» с открытой террасой площадью 128 кв.м над ул. Глинки. В 
2017 году в атриумном пространстве МОСТ-сити установили первый в городе внутренний 
медиафасад протяженностью 100 метров. LED экран стал  ультрасовременным решением и 
в сфере рекламной архитектуры Днепра. Важной составляющей обновления МОСТ-сити 
станет открытие первого кинотеатра в стиле фьюжн «Мост-Кино» со своим кафе и летней 
террасой, выходящей на улицу Коцюбинского. Кинотеатр общей площадью 3000 кв.м  с 
посадочным парком до 1000 мест откроет свои двери уже в этом году. Проектом 
предусмотрены: передовая технология объемного звука Dolby Atmos; акустические 
виброкресла с тактильным восприятием звука Touch Sound; интеллектуальный лазерный 
проектор, который обеспечит высокую четкость изображения, отвечающую по качеству 
требованиям киноассоциации DCI; инновационные «парящие экраны» Fly Screen. 
Обновление сейчас ожидает атриумное пространство с реконструкцией фонтана и главного 
кафе комплекса, а также зону зону Food court, со значительным её расширением. Будет 
проведена не только внутренняя реконструкция, но также изменится фасад здания, к 
которому пристроят летнюю 60-ти метровую террасу над ул. Харьковская. В связи с такими 
активными преобразованиями инвесторами было принято решение реконструировать и 
центральный вход МОСТ-сити. ... 

 

Читать полностью >>>  
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Киевский ТЦ «Магелан» перешел в  
собственность «Сбербанка» 

08.06.2018 

Дочернее предприятие Край Проперти бизнесмена Анатолия 
Юркевича задолжало Сбербанку $68 млн, залогом по кредиту выступил ТЦ 
Магеллан. Об этом сообщили ЭП в пресс-службе банка. 

"ТЦ Магеллан, право собственности, на который с декабря 2017 года принадлежит 
банку, ранее был оформлен на одно юридическое лицо – ДП Край Проперти. Компания 
задолжала Сбербанку около $68 млн", - отметили в финучреждении. Однако реализовать 
свои права собственности не дали две меры обеспечения, завили в Сбербанке. "Этими 
мерами обеспечения банк был ограничен в пользовании своим имуществом: он не мог не 
только непосредственно пользоваться объектом, но и подписывать любые договоры, а все 
платежи от арендаторов незаконно получал предыдущий владелец. При этом все риски, 
связанные с работой ТЦ - пожарные, налоговые и другие – нёс банк. Более того, одним из 
вышеуказанных обеспечений сотрудникам банка был запрещен доступ на территорию ТЦ 
Магеллан", - пояснили в пресс-службе. Согласно данным Единого госреестра судебных 
решений, 25 мая 2018 года Верховный Суд Украины отменил решение Киевского 
апелляционного хозсуда (от 13.03.2018) и Хозяйственного суда Киева (от 29.12.2017) о 
запрете Сбербанку пользоваться помещением в ТЦ Магеллан. При принятии залоговых 
объектов в залог Сбербанк погасил часть задолженности по цене стоимости этих объектов, 
отмечает издание. По данным Сбербанка, структуры, связанные с бизнесменом Юркевича, 
еще должны выплатить по своим обязательствам приблизительно $45 млн.  

 

Читать полностью >>>  
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Как выглядит новый ТРЦ Woodmall  
в Хмельницком 

09.06.2018 
Якорными арендаторами стали супермаркет Таврия В, 7-зальный 

кинотеатр SmartCinema, магазин датской сети товаров для дома JYSK, а также 
ресторан Royal Hamburger. 

Новый торгово-развлекательный центр Woodmall, общей площадью 10 000 кв. м, 
начал свою работу 30 марта в Хмельницком на улице Трудовая, 6а. Девелопер проекта — 
строительная компания Ukrainian Building Capital. Одним из якорных арендатором ТРЦ 
выступил супермаркет Таврия В, ставший уже шестым торговым объект ритейлера в 
Хмельницком и единственный в новом формате. На площади 940 кв. м реализованы новые 
дизайнерские решения с радиусными угловыми элементами и низким стеклом и 
установлено современное оборудование. Линия пристенных витрин супермаркета 
дополнительно оснащена рекламными лайт-боксами. В 7-зальном кинотеатре SmartCinema, 
размещенном на втором этаже ТРЦ Woodmall, шесть залов рассчитаны в среднем на 70 
мест. Вместительность VIP-зала — до 20 зрителей. Залы оснащены экранами SilverScreen с 
серебряным покрытием, что позволяет добиться более качественной цветопередачи … 
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Киевский ТРЦ Lavina Mall решил выпустить облигации  
серии В на сумму 961 ,7 млн грн 

14.06.2018 

Компания "ТРЦ Лавина", которая управляет торгово-развлекательным 
центром Lavina Mall в Киеве, решила выпустить облигации серии В в 
количестве 961 700 штук на сумму 961 ,7 млн грн. 

Из общей суммы привлеченных от размещения облигаций средств 461,7 млн грн 
компания направит на погашение кредитов. Еще 500 млн грн будут направлены на 
финансирование строительства 2-й очереди ТРЦ Lavina Mall. Как сообщалось, ТРЦ Lavina 
Mall в Киеве открылся для посетителей 1 декабря 2016 г. Общая площадь комплекса 
составляет 170 тыс. кв. м. Комплекс находится по адресу ул. Берковецкая, 6Д. 
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 HORECA 
 МЕРЕЖЕВІ ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

 
 

McDonald's в Киеве начал обслуживать  
за столиками 

06.06.2018 

Компания McDonald's Ukraine ввела обслуживание посетителей за 
столиками. Это революция в McDonald's, поскольку сеть ресторанов 
быстрого питания всегда была заведением самообслуживания.  

"Отныне в McDonald's по ул. Кольцевая дорога 14В в Киеве можно заказать блюда на 
кассе или терминале самообслуживания, а затем подождать заказ за столиком, куда 
сотрудник принесет блюда", - отметили в компании. Сейчас в Украине работает два 
заведения с подобной услугой - в Киеве и в Черкассах (бульв. Шевченко, 208/1). Кроме того, 
появятся терминалы самообслуживания и разделение на 2 части кассовой зоны - на зону 
приема заказов и зону выдачи блюд. Напомним, 10 апреля был последний день работы 
McDonald's, возле метро "Печерская", где он находился 15 лет. Это первое заведение, 
которое международный оператор закрыл в Украине. Тогда в пресс-службе сети пояснили 
произошедшее окончанием срока договора аренды и экономически невыгодной новой 
предложенной ставкой. В 2018 г. McDonald's планирует открыть 4 новых ресторана. За 2017 
г. сеть заведений быстрого питания открыла 2 ресторанные точки в Киеве (ТРЦ Lavina Mall 
и возле ст. метро "Минская") и обновила дизайн 3 заведений в Одессе, Харькове и Днепре. 
"Всего таких расширений и ребрендингов должно произойти пять до конца текущего года. 
В следующем году продолжим этот процесс", - отметил гендиректор компании. Согласно 
данным, в 2017 году компания инвестировала в развитие сети в стране 136 млн грн. Таким 
образом, к концу следующего года сеть McDonald's увеличится до 89 заведений. 
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Компания Реста Саввы Либкина проводит ребрендинг  
и внедряет систему HACCP 

08.06.2018 

Реста проведет ребрендинг и будет называться «Рестораны Саввы 
Либкина», а также внедрит систему менеджмента безопасности пищевых 
продуктов c расширенным модулем по HACCP. 

 «Для нас это важный этап развития и очередная точка роста. Наша компания 
«Рестораны Саввы Либкина» - это компания, рожденная в Одессе. Мы развиваем рестораны 
разных направлений, собственное производство еды, а также центр обучения профессиона-
лов ресторанного бизнеса. Основные ценности: гастроинтеллект – высокое качество еды; 
долгосрочные отношения с гостем; гостеприимство и наша «одесскость». Мы - первая 
ресторанная компания, которая системно внедряет стандарты качества ІSO в 
приготовлении еды и обслуживание наших гостей. Качество и профессионализм - именно 
такой вектор развития избран на ближайшие годы», - прокомментировала ребрендинг СЕО 
компании Инна Дворская. В свою очередь основатель компании Савва Либкин подчеркнул, 
что нынешние изменения – лишь начало нового этапа работы ресторанной группы. «В 
компании есть долгосрочная стратегия развития, поэтому нынешний ребрендинг - это 
начало нового этапа работы компании. Мы ставим амбициозные цели, одна из них - 
познакомить с одесской кухней всех от Лиссабона до Тбилиси. С нынешней командой, 
уверен, у нас все получится», - сказал ресторатор. В пресс-службе также уточнили, что новая 
визуальная идентичность бренда «Рестораны Саввы Либкина» задумана как гармоничная 
система из символа-монограммы и надписей. Созданная вручную надпись «Savva Libkin» 
задает смысл и форму символу, в котором сочетаются буквы S и L, сливаясь в своей 
начальной и конечной точках. При этом вертикальная ось символа наклонена вправо, что 
придает символу динамику и парусную легкость. ...  
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 ПОСЛУГИ B2C 

 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)  
 

 
 

Черноморские порты Украины договорились о возрождении 
круизного судоходства в ближайшие три года 

10.06.2018 

Черноморские порты Украины подписали план действий по 
возрождению круизного судоходства на ближайшие три года. Об этом 
говорится в сообщении Администрации морских портов Украины. 

План получил поддержку президента ассоциации "Медкруиз" Айрана Пастора, а 
также главы по Черноморскому региону Теодора Патричи. План предусматривает 
совместное обращение Черноморских портов к круизным линиям с целью сообщения о 
безопасной ситуации в Черноморском регионе и готовности принимать пассажирские суда, 
проведение рабочих встреч и конференции Черноморских портов в 2019 году, включение 
Черноморского региона в маркетинговый план "Медкруиза" на следующий год и так другие 
действия. "Развитие пассажирского и круизного сообщения является одним из наших 
приоритетов. АМПУ реконструирует пассажирские комплексы и морские вокзалы для того, 
чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и сервиса для пассажиров. Активная 
позиция по маркетингу украинских портов за рубежом необходима для привлечения 
круизных судозаходов. Мы считаем, что возвращение круизного судоходства в Одесский 
порт состоится в ближайшее время, так как иностранные туристы действительно 
заинтересованы в украинском туристическом продукте, о чем свидетельствует увеличение 
количества судозаходов речных круизных судов в украинские порты (Одесса, Усть-Дунайск, 
Измаил)", – прокомментировал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. 
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 WELLNESS & HEALTH (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)  
 

 
 

В Ровно построят бизнес-центр с  
фитнес-клубом Sport Life 

08.06.2018 

В Ровно состоялась церемония закладки капсулы, посвящённая 
началу строительства современного офисно-спортивного центра от 
компании «Реноме» и лидера фитнес-индустрии Sport Life. 

В торжественном событии приняли участие представители группы компаний Sport 
Life, Генеральный директор группы компаний «Реноме», руководство городской власти, а 
также ведущие национальные и региональные СМИ. «Мы осуществляем первый шаг к 
реализации нового микрорайона. Он точно будет отличаться на фоне существующих 
комплексов своей скандинавской архитектурой. Нам важно сформировать среду для жизни, 
работы и отдыха его жителей. Поэтому мы предусмотрели размещение в новом бизнес-
центре коммерческой площади недвижимости класса «А» офисов по технологии «Open 
Space», спортклуба с тремя бассейнами и большой и удобной парковки», - рассказала о 
планах Надежда Гладкевич, генеральный директор группы компаний «Реноме». Также 
Надежда Гладкевич отметила: «Мы работаем только с лучшими представителями своей 
отрасли. Поэтому флагманским арендатором офисного центра cтал именно спортклуб Sport 
Life, который займет 3,4 тыс.кв.м нашей площади. Это было "голубой мечтой" - привести в 
Ровно лидера в области фитнес-индустрии сеть Sport Life. На меньшее мы были не 
согласны. И сегодня группа компаний «Реноме» и Sport Life закрепили свои общие 
стратегические цели в капсуле времени». Для сети фитнес-клубов «Sport Life» это событие 
также стало знаковым. Директор по региональному развитию сети фитнес-клубов Sport Life 
Анна Ковальчук отметила: «Сегодня мы закладываем 60-й клуб сети Sport Life! Наша 
компания делает все для того, чтобы спорт стал доступным, а также активно поддерживает 
молодых спортсменов. За 12 лет успешного опыта работы в фитнес-индустрии Украины, с 
миллионами наших клиентов по всей стране мы можем с уверенностью сказать - это 
лучший клуб сети! Итак, лучший в Украине и, возможно, лучший в Восточной Европе. Здесь 
будет собрано лучшее из сферы фитнеса: ультрасовременные американские тренажеры, 5-
ти уровневая система очистки воды во всех 3 бассейнах аквазоны, а групповые программы 
будут представлены более 150 направлениями и классами». ... 
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НСК «Олімпійський» отримав сертифікат-підтвердження  
статусу арени класу еліт 

04.06.2018 

Головна спортивна та культурна арена країни – НСК 
«Олімпійський» – 26 травня приймала справжнє футбольне свято – 
фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 років. 

Матч  пройшов на найвищому рівні та отримав схвальні відгуки як від 
вболівальників, так і від представників УЄФА: "Організація була зразковою настільки, 
наскільки це взагалі було можливо. Чудове забезпечення рівня безпеки, дуже гостинні 
дружні люди, надзвичайно красивий Київ… — сказав Александер Чеферін, президент УЄФА, 
— НСК «Олімпійський» є одним із найвеличніших стадіонів у Європі, і він велично прийняв 
фінал Ліги чемпіонів УЄФА». Також по завершенню  матчу представники УЄФА вручили 
керівництву НСК «Олімпійський» сертифікат: Союз європейських футбольних асоціацій 
підтверджує цим сертифікатом, що НСК «Олімпійський» класифікується в переліку 
стадіонів УЄФА класу еліт, - йдеться у відзнаці. З цією знаковою подією привітати колектив 
головної арени країни прийшов Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов: "Я дякую 
всьому колективу НСК «Олімпійський» - ми разом зробили гарне футбольне свято. Надання 
стадіону цього сертифікату свідчить також про найвищу якість підготовки та ремонтних 
робіт, які були проведені командою Мінмолодьспорту та наших підприємств напередодні 
цієї події. Запевняю – ми  завжди сприятимемо розвитку головної арени країни. Вірю, що 
тут відбудеться ще не один десяток подій високого рівня". 
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ДАК «Укрвидавполіграфія» працює успішно, щороку  
збільшуючи розмір чистого прибутку 

05.06.2018 

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко взяв участь у нараді  
керівників корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», на 
якій були присутні всі члени правління компанії, голови правлінь та 
директори 21 корпоративних підприємств, незалежні члени наглядових рад. 

Перший заступник голови правління АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Оксана Саєнко 
зазначила, що за підсумками роботи 2017 року корпоративними підприємствами АТ «ДАК 
«Укрвидавполіграфія» отримано доходів на суму 265,9 млн грн. Загальний розмір чистого 
прибутку склав 956 тис. грн, що вдвічі більше, ніж позаторік. Прибутково спрацювали 16 
підприємств компанії. Корпоративні підприємства сплатили податків на суму 31,2 млн грн. 
В системі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати. Голова правління АТ «ДАК 
«Укрвидавполіграфія» Василь Продан повідомив, що відповідно до змін чинного 
законодавства були затверджені нові редакції статутів корпоративних підприємств та на 
конкурсній основі були обрані незалежні члени наглядових рад. Керівники корпоративних 
підприємств  поінформували про результати роботи та про проблеми своїх підприємств. 
Зокрема, вкрай гостро стоїть питання сплати земельного податку, розмір якого на свій 
розсуд встановлюють місцеві органи влади. Голова правління ПрАТ «Харківська книжкова 
фабрика «Глобус» Євген Нестеренко розповів, що підприємство окрім книжкової продукції 
освоює й інші види друкованої продукції. За останній час фабрикою було придбано 
поліграфічне обладнання на суму 16,9 млн грн. У своєму виступі Голова Держкомтелерадіо 
Олег Наливайко  відзначив позитивну динаміку в  роботі більшості підприємств АТ «ДАК 
«Укрвидавполіграфія»: основні показники стратегічного плану розвитку 2017 року були 
виконані, проводиться технічне переозброєння підприємств. Він акцентував увагу 
присутніх на тому, що одним із важливих завдань підприємств, які знаходяться в додатку 
№2 до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації», є збереження майна. Також Олег Наливайко подякував працівникам 
акціонерної компанії за організований спільно з Держкомтелерадіо збір книжок для бійців 
ССО ЗСУ, військових шпиталів, переселенців, дитячих будинків, навчальних закладів 
Луганської, Донецької та інших областей України. Станом на травень 2018 року загальна 
кількість переданих книжок вже перевищує  33 тис. примірників.  
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Forbes задумався про повернення на  
український медіа ринок 

13.06.2018 

Forbes Media LLC продовжує вести переговори з потенційними 
ліцензіатами в Україні. Про це повідомило агентство Be-it. Об этом сообщает 
служба новостей портала biz.nv.ua 

"Forbes є одним з найпотужніших медійних і маркетингових брендів у світі, і ми 
продовжуємо вести переговори з потенційними ліцензіатами в Україні, які втілять у життя 
наші фірмові журналістику, маркетинг та події, – зазначив Том Вольф, старший радник з 
міжнародних справ Forbes Media. – Ми раді, що Апеляційний суд м. Києва підтримав 
міжнародне арбітражне рішення, яке захищає нашу торговельну марку в регіоні", - зазначив 
старший радник з міжнародних справ Forbes Media Том Вольф. Крім того, наголошується, 
що 31 травня Апеляційний суд Києва виніс рішення про те, що Forbes Media діяв 
правомірно, розірвавши угоду з Українським медіахолдингом (УМХ). Це рішення доповнило 
ряд обов'язкових до виконання міжнародних рішень, які протягом кількох років були 
винесені на користь Forbes Media, говориться у повідомленні. Відзначимо, що це вже 
четвертий суд виніс рішення про правомірність дій щодо розірвання ліцензійної угоди з 
медіа-холдингом УМХ. Згідно з низкою рішень, УМХ і пов'язаним з ним структурам 
забороняється публікувати журнал Forbes в Україні, підтримувати сайт і здійснювати інші 
дії на будь-якій платформі, яка включає торгову марку, логотип або контент Forbes. Forbes 
Media володіє товарними знаками Forbes в Україні та інших країнах. "Ми раді, що 
Апеляційний суд м.Києва підтримав міжнародне арбітражне рішення, яке захищає нашу 
торгову марку в регіоні", - додав Вольф. Forbes - американський діловий журнал, одне із 
найавторитетніших і найвідоміших економічних друкованих видань у світі. Заснований у 
1917 році Бертом Форбсом. Нагадаємо, на початку серпня 2015 року американський уряд 
застосував санкції проти власника УМХ Сергія Курченка, відмовивши в доступі до ТМ 
Forbes, його контенту і домену. Українському Forbes довелося переїхати на тимчасовий 
домен forbes.net.ua. Тоді в УМХ порахували, що Forbes Media порушило їх права за чинним 
договором - ліцензія, за даними українськго холдингу, сплачена до кінця 2018 року. Вже 13 
січня інтернет-версія українського Forbes повернулася на старий домен forbes.ua. Таке 
рішення було прийнято Садгірським судом Чернівців ще в грудні 2015 року. При цьому в 
Forbes Media заявили, що не в курсі ситуації з поверненням УМХ домену ua. Однак вже 
незабаром американці заблокували сайт forbes.ua спеціальним "антивандальним" 
пристроєм і редакція знову повернулася до forbes.net.ua. У квітні 2016 року суд США 
заборонив холдингу Курченка використовувати бренд Forbes. У липні 2016 року УМХ 
оскаржив арбітражне рішення в окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, який 
також виніс рішення на користь Forbes Media і підтримав попереднє рішення Міжнародного 
арбітражу. У березні 2017 року друковане  та електронне видання української версії 
американського журналу Forbes припинили співпрацю з Українським Медіа Холдингом. … 
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IV Національний експортний форум у Торгово-промисловій  
палатІ України відкрив Kyiv Export Week 

04.06.2018 
Форум зібрав понад 150 учасників, серед яких близько 20 гостей із 14 

країн світу, таких як Німеччина, Польща, Угорщина, Хорватія, Словаччина, 
Литва, Білорусь, Грузія, Молдова, Італія, Австрія, ОАЄ, Канада, Нігерія. 

Крім того, нинішній Національний експортний форум вперше проводиться в рамках 
серії заходів на підтримку вітчизняного експорту під загальною назвою «Київський 
експортний тиждень 2018» (Kyiv Export Week 2018), який започатковано спільними 
зусиллями Торгово-промислової палати України та Київської міської державної 
адміністрації. В рамках Kyiv Export Week вже 5 червня розпочне роботу Міжнародна 
виставка-презентація промислової продукції київських виробників «Зроблено у Києві». 
«Національний експортний форум за чотири роки свого існування став унікальним 
майданчиком для обговорення актуального стану та перспектив розвитку експортного 
потенціалу держави, а також дієвим механізмом прямого діалогу у форматі «влада – бізнес». 
Український експорт впевнено демонструє позитивну динаміку зростання. Як свідчать дані 
статистики, у 2017 році він зріс на 16%, причому ріст спостерігався в усіх галузях 
промисловості. Торгово-промислова палата України, членами якої є понад 8 тис. 
підприємств із усіх регіонів України, розглядає підтримку зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних компаній як одне із своїх головних завдань. На сьогодні ми надаємо понад 40 
різноманітних послуг у сфері підтримки експорту і продовжуємо розробляти унікальні 
продукти для українських компаній», – зазначив Геннадій Чижиков, президент ТПП 
України. Серед провідних тем заходу – глобальні виклики українського експорту, оцінка 
результатів реалізації Національної експортної стратегії, нові можливості на зовнішніх 
ринках для аграрної промисловості. Особливу увагу приділено розвитку транспортної 
інфраструктури та логістики для міжнародної торгівлі. Зокрема, як зазначають самі 
експортери, в умовах активної диверсифікації ринків збуту актуальним стає вирішення 
проблем розвитку морських портів і залізничної інфраструктури. «Експорт – це двигун 
економіки, половина ВВП країни формується за його рахунок. Нині наше Міністерство 
працює над вдосконаленням та імплементацією Національної експортної стратегії, а саме 
розробкою секторальних та крос-секторальних стратегій. З 4 по 8 червня проводитимуться 
публічні консультації з цього питання, тож закликаю бізнес долучатися до обговорення», – 
сказав Олексій Перевезенцев, державний секретар Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. У цьому році експерти закликають український бізнес диверсифікувати 
свій експорт не тільки за рахунок країн ЄС, а й ринків Азії, Африки та Близького Сходу. 
Динаміка розвитку економік , збільшення чисельності населення та постійно зростаюча 
потреба цих країн у нових товарах і послугах дають успішні прогнози для наших компаній. 
Для прикладу, якщо у 2015 році Україна експортувала до країн Африки на $3 млрд 803 млн, 
то у 2017-му – на  $4 млрд 48 млн. А тільки до Єгипту за цей рік Україна вже направила 
товарів на $514 млн 717 тис. Радують і темпи зростання експорту у цьому році до Китаю, 
Іраку, Ізраїлю, ОАЄ й інших країн Азії та Африки. Все це свідчить про те, що українські 
підприємства стають глобальними гравцями в світовій економіці. «Я вже вчетверте маю за 
честь виступати на Національному експортному форумі, з дня його заснування, і відчуваю 
зміни. Дякую ТПП України за щорічну можливість знайомитися з українськими 
експортними тенденціями», – сказав Лю Дзюнь, керівник відділу у справах економіки та 
торгівлі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Також у рамках форуму 
проходять майстер-клас для експортерів-початківців «Стати експортером: з чого почати?» 
та презентація можливостей найбільшої в Європі мережі підтримки підприємництва 
European Enterprise Network (EEN), що включає понад 2,5 млн організацій-учасників із 65 
країн Європи. З її допомогою експортери України можуть вільно шукати інноваційні 
технології, інвесторів, партнерів для створення спільних підприємств, а також 
встановлювати ділові контакти для імпорту й експорту товарів. 
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Сколько денег потратили политические партии  
за первый квартал 2018 года 

08.06.2018 

Почти 15 млн грн потратили непарламентские политические партии 
за первые три месяца 2018 года. Об этом сообщает Комитет избирателей 
Украины, передает портал delo.ua 

Больше всего из непарламентских политических партий потратила Аграрная партия 
Украины - 3,4 млн грн. В первую пятерку также вошли партии "УКРОП" (2,3 млн грн), "Наш 
край" (1,4 млн грн),  "Украинская галицкая партия" (1,2 млн грн) и "Свобода" (1 млн грн). Не 
смотря на запрет, в Украине продолжают действовать "Коммунистическая партия 
Украины" и "Партия регионов". Это видно из партийных отчетов. Например, Коммунисти-
ческая партия за три месяца потратила 48 тыс. грн, регионалы - 38 тыс. грн. При этом глава 
КИУ Алексей Кошель отмечает, что в Украине до сих пор большинство партийных 
финансов находится в тени. "Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 - не 
указали ни одной гривны затрат за три месяца. Кроме того, ряд политсил задекларировали 
символические суммы средств на свою деятельность", - отметил председатель КИУ. Де-
факто подали пустые отчеты такие партии как "Общественно-политическая платформа 
Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", 
"Партия Наталии Королевской - Украина вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".  
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Щороку зростає кількість іноземних студентів, які хочуть  
здобувати вищу освіту в Україні 

07.06.2018 

Щороку зростає кількість студентів з іноземних країни, які бажають 
здобувати вищу освіту в Україні. Про це заявили учасники прес-конференції 
«Освіта іноземців в Україні: особливості, переваги та проблематика». 

Заступник директора Українського державного центру міжнародної освіти Олена 
Сулима зазначила, що важлива увага приділяється популяризації системи української 
освіти в усьому світі. За її словами, близько 5 млн осіб в усьому світі їдуть здобувати вищу 
освіту за кордон. Найбільше іноземних студентів навчається у Великій Британії, Німеччині, 
Австралії та Франції, але безсумнівне лідерство займають Сполучені Штати Америки. 
Зокрема, кожен п’ятий з п’яти мільйонів здобуває вищу освіту в США. “Кількість іноземних 
студентів в Україні теж постійно зростає. Станом на 1 січня 2018 року ця цифра складала 66 
тис. 310 іноземних студентів. Минулого року це було 64 тис. Тобто, незважаючи на усі 
труднощі, з якими ми зіштовхуємось, інтерес до здобування вищої освіти в Україні постійно 
зростає”, - повідомила Олена Сулима. Також вона наголосила, що впродовж двох минулих 
років кількість українських вишів, де навчаються іноземні студенти, зріс зі 185 до 240 ВНЗ.  
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В'ячеслав Кириленко обговорив зі Спілкою ректорів законопроект  
щодо фінансування вищої освіти 

14.06.2018 

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко взяв участь у 
розширеному засіданні громадської організації «Спілка ректорів вищих 
навчальних закладів України». 

Захід відбувся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і був 
присвячений обговоренню законопроектів з питань фінансування вищої освіти. Зокрема, 
розглянули урядовий  законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вищу 
освіту» та інших законів України щодо фінансування вищої  освіти». В обговоренні взяли 
участь ректори провідних українських вищих навчальних закладів, представники 
Міністерства  освіти і науки та народні депутати. Віце-прем’єр-міністр наголосив, що 
законопроект передбачає наповнення університетської автономії реальним змістом через 
запровадження нових можливостей для фінансування ВНЗ. «Треба дати університетам 
законну можливість заробляти набагато більше, надаючи якісні освітні послуги. Над цим 
питанням працює робоча група у Кабінеті Міністрів», - повідомив В’ячеслав Кириленко. 
Незабаром відбудеться фінальне засідання робочої групи, узагальнення якої стануть 
основою позиції Міністерства освіти і науки, що подаватиме законопроект у Парламент.  
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Цього року гранти Президента України на наукові  
дослідження отримають 63 молоді вчені 

06.06.2018 

Невдовзі 63 науковці можуть отримати гранти Президента України 
для підтримки досліджень молодих учених на 2018 р. Відповідне рішення 
прийняв Уряд, подавши відповідні кандидатури на розгляд Президента. 

У бюджеті на виплату цих грантів вже закладено 4 млн 125 тис. гривень. Зокрема, 
передбачається, що вони будуть розподілені наступним чином: для докторів наук  (до  35 
років) - 90 тис.  гривень кожний; для докторантів (до 33 років) - 75  тис.  гривень кожний; 
для кандидатів наук (до 30 років) - 60 тис. гривень кожний. «Такі гранти є важливим, хоч і 
недостатнім,  інструментом для підтримки нашої наукової молоді, адже вони надаються 
для того, щоб конкретний науковець мав фінансову основу для проведення власного 
дослідження. Причому це можуть бути як лише заплановані проекти, так і ті, що вже 
проводяться», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Переможці, які отримають 
кошти на власні дослідження, були відібрані з 167 претендентів. Розгляд та відбір поданих 
заявок здійснювали експерти Ради Державного фонду фундаментальних досліджень. Серед 
кандидатів на гранти – молоді вчені як з наукових установ, так і з закладів вищої освіти. 
Тематика їхніх досліджень є абсолютно різноманітною: від фізичних систем у квантовому 
просторі та методів виявлення безпілотних літальних апаратів  до українського 
націотворчого проекту П. Стебницького та формування людського потенціалу України. … 
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