
 

 

 
Економіка на перехресті: три сценарії  

розвитку для України 
 

12.07.2018 
В уряді визначили сценарії для України на найближчі три роки. Що 

буде з економікою країни, якщо справдяться найбільш песимістичні 
очікування, пояснює ЕП. 

 
Залишитися в програмі МВФ, але не підвищувати ціни на газ для населення. 

Утриматися від введення податку на виведений капітал з 2019 року. Підвищувати соціальні 
стандарти, але не досягти обсягів промислового виробництва, імпорту та експорту рівня 
докризового 2013 року. Такі нетривіальні завдання ставить перед собою уряд на наступні 
три роки. Вони випливають з базового макросценарію розвитку української економіки, 
який Кабмін затвердив 11 липня 2018 року. Крім базового, Мінекономрозвитку 
розрахувало, як того вимагають правила, ще два альтернативні сценарії. Вони потрібні на 
випадок, якщо економічні реалії значно покращаться або погіршаться. Наступний крок 
після макропрогнозу — підготовка трирічної бюджетної декларації та розрахунок проекту 
держбюджету на основі затвердженого макропрогнозу. ЕП вибрала найголовніше з того, що 
передбачає кожен сценарій. 

 
Перший сценарій: стримано оптимістичний. Цей сценарій збігається з прогноза-

ми МВФ. На основі саме цього прогнозу МЕРТ пропонує розраховувати бюджет на 2019 рік. 
Він передбачає збереження сприятливих умов на світових ринках, продовження реформ, 
але функціонування економіки в режимі "статус-кво щодо земельної та податкової 
реформи, оскільки в суспільстві нема консенсусу". Тобто цей сценарій не передбачає 
запровадження ринку землі та податку на виведений капітал. Реакція економіки на 
реформи буде помірною. Зростання ВВП становитиме 3% у 2019 році, 3,8% — у 2020 році, 
4,1% — у 2021 році. Лише наприкінці 2021 року українська економіка перейде з фази 
відновлення у фазу зростання. Попит і пропозиція. В уряді вважають, що розширення 
споживчого та інвестиційного попиту стане драйвером зростання економіки в наступні три 
роки. Збереження робочих місць в процесі приватизації, підтримка та розвиток 
підприємництва сприятимуть зниженню рівня безробіття з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 
році. Попит стимулюватиме збільшення доходів громадян, у тому числі завдяки зростанню 
соцстандартів та приватним переказам з-за кордону. Триватиме пенсійна реформа — з 1 
січня 2019 року буде введена накопичувальна пенсійна система. Українці збільшуватимуть 
власні заощадження, що стримуватиме зростання попиту. Виробництво промислової 
продукції в середньому зростатиме на 4,5%, але цього не вистачить для досягнення 
докризового рівня 2013 року. Завдяки припливу інвестицій та переоснащенню виробничих 
потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу розвиватиметься 
машинобудування. Зростання попиту та збільшення сировинної бази в АПК активізує 
харчову промисловість — ріст у середньому становитиме 4%. Найвищі темпи зростання 
прогнозуються у будівництві — 9,9%. Передбачається, що драйвером для галузі стане 
потреба додаткових промислових виробництв у зв’язку з розвитком транспортної 
інфраструктури та більш активне кредитування будівельних об’єктів. Разом з тим, у 
житловому будівництві не очікується високих темпів зростання через значну пропозицію 
житла на ринку. Загалом помірно зростатиме все: обсяги торгівлі, виробництво аграрної і 
сертифікованої органічної продукції, металургія. Ціни. У наступні три роки темпи інфляції 
уповільнюватимуться і у 2021 році досягнуть 5% у річному вимірі. Очікується, що грошово-
кредитна політика Нацбанку буде "помірної жорсткості". Довіра населення до банківського 
сектору повернеться — разом з довгостроковими депозитами в національній та іноземній 
валютах. Прогноз цін враховує монетизацію комунальних субсидій та підвищення 
соцстандартів. Ринок праці. У 2015-2017 роках, за даними Держстату, кількість трудових 
мігрантів становила 1,3 млн осіб, що на 10% більше, ніж у 2010-2012 роках. Додатковим 
трендом є внутрішня трудова міграція через анексію Криму та війну на Донбасі. За даними 
Мінсоцполітики, до травня 2018 року на облік взято 1,5 млн переселенців з Донбасу та 
Криму. Долати бідність та створювати робочі місця уряд планує шляхом працевлаштування 
молоді, зростання взаємної зайнятості у сфері малого підприємництва та розвитку окремих 
точкових напрямків виробництва. Так, уряд розраховує на розвиток виробництва деталей 
для локалізації складання локомотивів за угодою між "Укрзалізницею" та General Electric. У 
результаті рівень безробіття поступово зменшуватиметься — з 8,9% у 2019 році до 8,3% — 
у 2021 році. Мінімальна зарплата зростатиме швидше за інфляцію. У середньому в наступні 
три роки її щорічне зростання становитиме 7-9%. Середньомісячна номінальна зарплата 
підвищиться з 10 129 грн у 2019 році до 12 835 грн у 2021 році. Такі темпи росту 
дозволяють через три роки перевищити показники 2013 року більш ніж на 30%. Зовнішня 
торгівля і платіжний баланс. У наступні три роки прогнозується подальше скорочення 
обсягів торгівлі з Росією. Натомість активізуються торговельні зв'язки з країнами Африки 
та Азії, у тому числі завдяки угоді про вільну торгівлю з Ізраїлем та Туреччиною. Обсяг 
експорту протягом трьох наступних років зростатиме в середньому на 8,7% щорічно. У 
структурі експорту кардинальних зрушень не буде. Обсяги імпорту зростатимуть 
повільніше — в середньому на 8,5% щорічно. Вийти на рівень 2013 року за обома 
показниками у 2021 році не вдасться. Вплив фактору зростання грошових переказів на 
сальдо платіжного балансу збережеться, хоча зростання обсягів цих переказів 
уповільниться. Зростатимуть інвестиції у банківський та реальний сектори економіки. 
Чистий щорічний приріст прямих іноземних інвестицій становитиме в середньому 9,5-10 
млрд дол. Уряд розраховує на співпрацю з основними кредиторами — МВФ, Світовим 
банком та Євросоюзом. 
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Другий сценарій: оптимістичний. Основна відмінність другого сценарію від 

першого — інтенсивний темп реформ. Цей макросценарій передбачає реалізацію складних 
реформ — земельної та податкової в частині оподаткування прибутку підприємств 
(запровадження податку на виведений капітал). Відповідно до оптимістичного сценарію, у 
2019 році ріст ВВП становитиме 4,1%, у 2020 році — 5%, у 2021 році — 5,4%. За сценарієм, 
на українську економіку чекає прискорений розвиток. Усе відбуватиметься стрімко: 
приплив інвестицій, розвиток технологій та інновацій. Ефект від запровадження податку на 
виведений капітал буде переважно стимулюючим: компанії спрямують вивільнені кошти 
на модернізацію, що покращить спроможність підприємств розраховуватися з боргами та 
залучати нові. Зниження податкового навантаження на прибуток відіб’є бажання бізнесу 
ухилятися від сплати податків. Негативний вплив від введення ПнВК — бюджетні втрати 
— планується компенсувати через активізацію виробництва. Ще одна особливість цього 
сценарію — поетапне запровадження ринку землі протягом перехідного періоду до 2020 
року. За сценарієм, показники розвитку більшості галузей вийдуть на рівень докризового 
2013 року або перевищать його. 

 
Третій сценарій: песимістичний. Згідно з цим сценарієм, реформи будуть 

слабкими, а зовнішні тенденції — негативними. Зростання ВВП у 2019 році становитиме 
1,1%, у 2020 році — 1,6%, у 2021 році - 2,1%. Тобто ВВП у 2021 році становитиме лише 
95,7% показника докризового 2013 року. Гальмування економічного розвитку і втрата 
довіри іноземних інвесторів загострять проблему розрахунку України за своїми борговими 
зобов'язаннями. Слабке запровадження внутрішніх реформ посилить диспропорції в 
економіці, що блокуватиме приплив інвестицій. Ціни зростатимуть швидше — наприкінці 
2021 року інфляція сягне 6,7%. 

 
Основні ризики та парадокси. Імовірність кожного сценарію залежить у тому числі 

від того, наскільки реалізуються економічні ризики. У Мінекономрозвитку їх нарахували 
щонайменше десять. Серед них — більше за прогнозоване підвищення світових цін на 
продовольство та енергетичні ресурси, менші за очікувані обсяги врожаю, реалізація 
проекту "Північний потік — 2", активне військове протистояння з Росією та посилення 
загроз національній безпеці. Ескалація воєнних дій активує ще один ризик — 
пришвидшить трудову міграцію та збільшить кількість біженців. Серед інших ризиків — 
реалізація популістських обіцянок, зокрема, невиправдане підвищення соціальних 
видатків, розірвання співпраці з МВФ або продовження співпраці на менш вигідних для 
України умовах. Реалістичність останніх двох ризиків у 2019 році підвищують подвійні 
вибори. Через відсутність ресурсів у бюджеті уряд поки що відкладає плани щодо 
підвищення соціальних видатків на передвиборний 2019 рік. З політичних мотивів влада 
також утримується від підвищення тарифів і планує зволікати з цим далі. Парадокс у тому, 
що, судячи з макросценаріїв, у 2018-2021 роках уряд не планує підвищувати ціни на газ, як 
того вимагає кредитор, але хоче залишитися у програмі МВФ і залучати мільярдні 
інвестиції. Тимчасом жодна вимога МВФ не виконана. Перший пункт програми — 
ухвалений Верховною Радою закон про Антикорупційний суд — кредитор не зарахував як 
виконаний через скандальну правку щодо апеляції справ НАБУ. З кожним місяцем ризик 
зупинки співпраці з МВФ зростає. Одна з небезпечних тенденцій — скорочення 
золотовалютних резервів. У першому півріччі 2018 року вони знизилися на 830 млн дол до 
майже 18 млрд дол. "Чисте придбання валюти Нацбанком у першому кварталі 2018 року 
дорівнює платежам на користь МВФ — 1,269 млрд дол, які включають виплату відсотків і 
погашення заборгованості", — зазначає фінансовий аналітик ICU Михайло Демків. Резерви, 
за його словами, продовжать знижуватися. Очікувані виплати за держборгом до осені, коли 
можливе отримання траншу МВФ та макрофінансової допомоги ЄС, становитимуть: у липні 
— 350 млн дол, у серпні — 675 млн дол. Попередній транш МВФ Україна отримала у квітні 
2017 року і з того часу лише скорочувала обсяг заборгованості, нагадують в ICU. До кінця 
2018 року залишається виплатити близько 2,5 млрд дол. Для підтримання обсягу резервів 
на рівні понад три місяці імпорту для України важливо отримати наступний транш МВФ та 
кошти інших кредиторів. Транші МВФ ідуть на поповнення золотовалютних резервів. Без 
співпраці з фондом скорочення резервів буде стрімким. Інший ризик, який може 
спрацювати на фоні призупинення співпраці з кредитором, — зрив планів щодо виходу 
восени на зовнішні ринки та ризик неспроможності розрахуватися з боргами. У Мінфіні 
завжди говорили, що випуск євробондів доцільний лише за умови співпраці з кредитором. 
В іншому випадку це буде дороге і винятково політичне рішення. 
 

Читати повністю (документ) >>> © Галина Калачова 
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Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 

 
 

10.07.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

11.07.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

12.07.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

13.07.2018 
 Година запитань до Уряду (відео). докладніше 
 Завершилася восьма сесія Верховної Ради України. докладніше 
 

 
 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР) 
 

 

 

Андрій Парубій: Стабільна Верховна Рада –  
це стабільна Україна 

 

 
 

13.07.2018 
Верховна Рада України здатна ухвалювати закони, яких 

очікують люди. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України 
А.Парубій, закриваючи у п’ятницю восьму сесію Верховної Ради 
України восьмого скликання. 

 
«Усі, хто говорив, що Парламент не діє, сьогодні побачили потенціал Верховної Ради, 

обраної після Майдану - такої, яка чує людей, і Парламенту, який діє в умовах воюючої 
країни», -сказав він. А.Парубій, підбиваючи підсумки сесії, наголосив, що на її початку були 
окреслені завдання і тоді було визначено, що необхідно зробити. «Ми повинні були 
ухвалити закон про вищий Антикорупційний суд, закон про національну безпеку, кадрові 
питання, та реалізувати розроблений і представлений план з виконання Угоди з ЄС з 
євроінтеграції»,- нагадав Голова Парламенту. «Сьогодні можемо ствердно сказати, що 
вищий Антикорупційний суд створено в цьому залі, цим Парламентом, ухвалено 
масштабний закон про національну безпеку, який розпочав реформи у всьому секторі 
безпеки, і який ухвалено з усіма рекомендаціями НАТО, який став вагомим кроком України 
до НАТО», - наголосив він. А.Парубій підкреслив, що серед кадрових питань нинішньої сесії 
вирішено питання з призначенням складу Рахункової палати, визначено питання 
Національного банку, вирішено питання Уповноваженого з прав людини, яке також довго 
не вирішувалося. Голова Верховної Ради наголосив, що питання кадрового оновлення 
Центральної виборчої комісії має бути першим наступної осінньої сесії, «це наше завдання, 
з якого ми повинні розпочати роботу наступного засідання». А.Парубій зазначив, що 
Верховна Рада ухвалила майже 20 законів, необхідних для виконання Угоди про 
європейську інтеграцію, з виконання нашої співпраці з Європейським Союзом. Верховна 
Рада проводила активну міжнародну діяльність. За словами А.Парубія, «одне з важливих 
питань, яке було підготовлено, – це створення Міжпарламентської асамблеї Україна, Грузія, 
Молдова - нового органу, який показує міжпарламентську співпрацю і українське лідерство 
в Балто-Чорноморському поясі». Він нагадав про поїздку спікерів Польщі, Литви, України, 
Молдови, Грузії до Вашингтону, яка вже дала свій результат: «Вчорашня резолюція 
Конгресу про підтримку країн Східної Європи – це і є концепція щита Європи, який 
створюють наші держави перед російською загрозою, перед російським окупантом. Балто-
Чорноморський пояс захищає увесь цивілізований світ від російської загрози». А.Парубій 
повідомив, що загалом протягом цієї сесії було ухвалено 87 законів в цілому, а включаючи 
сьогоднішній, – це вже 88. У першому читанні – 47 законопроектів, а включаючи 
сьогоднішні, – 49. Підтримано 37 постанов. Загалом – це є більше, як 150 позитивних рішень 
Українського Парламенту. А.Парубій подякував усім народним обранцям, «які своєю 
енергією, своїм духом допомагали у прийнятті того чи іншого рішення». Голова Парламенту 
подякував усім фракціям і позафракційним депутатам, як за їхню критику, так і за велику 
енергію у прийнятті рішень у роботі Парламенту. Голова Верховної Ради подякував за 
співпрацю Президенту України, Прем’єр-міністру і усьому Уряду. Співпрацю Парламенту і 
Уряду А.Парубій назвав «унікальною», і за його словами, вона є прикладом взаємодії 
напередодні важкого передвиборчого року. 

 

Читати повністю >>> 
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На Сході України реальна гаряча війна  
через російську агресію 

 

 
 

13.07.2018 
Президент Петро Порошенко наголошує, що на Сході України 

не заморожений конфлікт, як дехто намагається це зобразити, а 
справжня війна через агресію Росії проти України, від якої й далі 
гинуть українські військові та цивільні громадяни. 

 
«Це спільна позиція всіх країн, які дали нам гарантії безпеки. Перше – це не 

заморожений конфлікт», - зазначив Президент в інтерв’ю телеканалу France 24. «Це 
реальна гаряча війна через російську агресію на Сході моєї країни. Це суверенна українська 
територія і Росія туди направляє війська, щоб вбивати українців», - підкреслив Глава 
держави, нагадавши про жертви серед військових та цивільного населення на Донбасі. 
Щодо ініціативи із запровадження миротворчої місії під егідою ООН Петро Порошенко 
підкреслив, що основне її завдання – зупинити бойові дії та забезпечити виведення військ 
агресора з території України. «Миротворці не мають повертати український суверенітет, ми 
можемо зробити це через політичний процес. Вони мають повернути мир на цю землю, 
зупинити вбивства. Присутність миротворців під мандатом РБ ООН зможе допомогти нам 
вивести російські війська з цієї території, вивести російські танки, артилерію», - сказав 
Президент. Водночас, Глава держави констатував, що запровадження місії не відбувається 
через блокування цього питання саме Росією попри те, що вона є одним із підписантів 
Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України. Відзначимо, 
Президент Петро Порошенко наголосив, що Росія повинна зупинити постійні обстріли, 
вивести важку зброю та свої війська з території України, а також звільнити українських 
затриманих та політв'язнів. «Ціную увагу НАТО до російської агресії на Донбасі та 
незаконної анексії Кримського півострова», - наголосив Глава держави під час спільного 
брифінгу для ЗМІ з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. «Україна 
залишається повністю прихильною до мирного врегулювання ситуації через негайну 
імплементацію Мінських угод. Єдине, чого потребує Україна – це мир та повернення 
українського суверенітету над окупованою територією», - зауважив Петро Порошенко. 
Водночас Президент вкотре наголосив, що політичне вирішення неможливе, поки не 
будуть виконані всі необхідні безпекові умови і поки Росія не виконає свої зобов'язання. У 
свою чергу, Єнс Столтенберг розповів, що планує обговорити безпекову ситуацію в Україні, 
реформи сектору безпеки та двосторонню практичну співпрацю. «НАТО має тверду позицію 
щодо підтримки українського суверенітету та територіальної цілісності. І ми рішуче 
засуджуємо незаконну анексію Росією Криму. На Сході України ситуація залишається 
серйозною, з щоденним порушенням режиму припинення вогню та порушенням прав 
людини», - наголосив Генеральний секретар НАТО.  
 

Читати повністю >>> 
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Зростання ВВП та бюджетних надходжень – це критерій  
ефективності антикорупційної боротьби 

17.07.2018 
Президент Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» 

особливо відзначив, що українські реформи у галузі боротьби з корупцією 
отримали надзвичайно схвальну оцінку на самітах ЕС та НАТО, в тому числі і 
Закон про створення незалежного Вищого антикорупційного суду. 

Глава держави підкреслив, що робитиме все для того, щоб антикорупційні 
законодавчі норми стали незворотними. «На моє глибоке переконання антикорупційні 
реформи мають стати незворотними. Антикорупційні інституції є вже незалежними. В тому 
числі і незалежними від Президента», - наголосив Петро Порошенко. Ці інституції мають 
діяти ефективно разом з антикорупційним судом. «Але і всі суди в Україні мають також 
бути антикорупційними. Не лише один, а всі», - додав він. Глава держави зазначив, що в 
цьому питанні нам потрібне єднання: «Мені потрібна для цього ваша допомога і ми повинні 
рішуче боротись для того, щоб імплементувати це в життя». «Я абсолютно переконаний, що 
коли ВВП держави зростає на 3%, а бюджетні надходження зростають на 40% – це є 
критерій ефективності антикорупційної боротьби. Гроші заходять до державного бюджету, 
працюють на державу, працюють на підвищення мінімальної зарплати, на підвищення 
пенсій, працюють на оборону, працюють на місцеве самоврядування», - зазначив Глава 
держави. Президент нагадав, що на Саміті Україна – Європейський Союз реформи у галузі 
боротьби з корупцією отримали надзвичайно схвальну оцінку, в тому числі і Закон про 
створення незалежного Вищого антикорупційного суду. «Окремо було наголошено, що 
українські реформи, в тому числі і у боротьбі з корупцією принесли багатомільярдні 
надходження до державного бюджету, виведення коштів із корупційних оборудок, з тіні. Це 
стосується енергетичної сфери, державних закупівель, сфери компенсації податку на 
додану вартість. Це стосується загалом економічної сфери. Це стосується децентралізації і 
багато чого іншого», - підкреслив він. За його словами, була проведена відповідна оцінка з 
боку ЄС і в документах  констатувалося, що на сьогоднішній день було б добре якби плани 
Президента щодо імплементації рішення і створення антикорупційного суду виконали до 
кінця року. Петро Порошенко нагадав, що заявив про це одразу ж після прийняття Закону. 
Відзначимо, в спільній заяві за результатами Двадцятого Саміту Україна-ЄС відзначається, 
що сторони домовилися про важливість продовження та прискорення реформ, зокрема у 
сфері боротьби з корупцією, яка викликає занепокоєння громадян та бізнесу України. 
«Відзначаючи створення нових законодавчих та інституційних рамок боротьби з корупцією 
в Україні та вже проведену роботу у цій сфері, зокрема НАБУ, ми погодилися з необхідністю 
продовження зусиль в імплементації судової реформи та реформи прокуратури, 
спрямованих на посилення верховенства права в Україні. У цьому контексті ми привітали 
схвалення Закону «Про Вищий антикорупційний суд», що є важливим кроком у боротьбі з 
корупцією», - відзначається в документі. Сторони також очікують швидкого прийняття 
необхідних поправок, що гарантуватимуть поширення юрисдикції цього суду на 
оскарження відповідних рішень, ухвалених судами загальної юрисдикції. «Ми привітали 
наміри України запустити цей суд у повному обсязі до кінця року. Ми погодилися з 
необхідністю подальшого зміцнення незалежності та ефективності всіх антикорупційних 
інституцій, які повинні виконувати свою роботу без зайвого впливу», - зазначається в заяві. 
Під час спільної прес-конференції з Президентом Європейської Ради та Президентом 
Єврокомісії, Глава Української держави наголосив: «Боротьба з корупцією є одним з 
головних пріоритетів української влади в останні роки». Президент України відзначив, що в 
нашій країні створена антикорупційна структура: Національне антикорупційне бюро, 
Національне агентство запобігання корупції, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 
Останній елемент антикорупційної структури – створення Вищого антикорупційного суду, 
зазначив Президент. Він нагадав, що ініційований ним законопроект, який розроблявся 
спільно з Венеційською Комісією Ради Європи, був підтриманий конституційною більшістю 
в парламенті. Глава держави також висловив сподівання, що найближчим часом парламент 
законодавчо підтримає уточнення цього закону.  
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Розумна регуляція і ефективне управління держактивами 
сприятимуть залученню інвестицій  

 

 
 14.07.2018 

 Розумна регуляторна політика, направлена на розвиток 
підприємництва, і ефективне управління державним майном, в тому 
числі продаж занепадаючих і нестратегічних активів, сприятимуть 
залученню інвестицій, створенню нових робочих місць і стануть 
додатковим джерелом доходів до державного бюджету. Про це сказав 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

«В питанні дерегуляції хочу нагадати, що ми запровадили 24-місячну розстрочку по 
сплаті ПДВ при імпорті обладнання. Це крок до оновлення основних фондів, залучення 
нових технологій у виробництво, створення нових робочих місць. Ми також скасували 
печатки і ввели ризикоорієнтований підхід до перевірок. Цього чекав бізнес. Тепер 
формально не можна «зачепитися» за підприємство», - зазначив Володимир Гройсман. Так 
само Глава Уряду нагадав і ініціативи щодо приватизації майна. Серед них – прозорість у 
сфері оренди майна, а також запровадження нових механізмів приватизації. «Будемо 
залучати інвестиції – конкурентно, прозоро. Будуть нові технології, нові робочі місця і все 
це сприятиме меті – економічному зростанню, виходу із стану зубожіння, в якому ми 
перебували довгі роки», - сказав Прем’єр-міністр. Він звернув увагу, що прикладом такої 
прозорості є запуск малої приватизації на платформі ProZorrо. «Кожен громадян, бізнесмен 
зможе, використовуючи систему ProZorro подивитися, що продається, взяти участь і 
конкурентно купити», - звернув увагу Глава Уряду. Відзначимо, запорука успіху України, її 
здатності долати внутрішні й зовнішні виклики, вирішувати соціальні проблеми і гасити 
борги, є сильна економіка, знищення тіньових схем, які руйнують промисловість і сферу 
послуг, і наповнення державного бюджету, як ключового джерела фінансування державних 
ініціатив. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у 
Верховній Раді. «Запорука успіху України – сильна економіка. І від неї ми будуємо нову 
якість життя. Ми для того і боремося з брудними схемами, тому що потрібні кошти в 
бюджет. Потрібні інвестиції – зовнішні, внутрішні. Потрібна прозора і чесна приватизація. 
Не треба забувати про сферу послуг, про наш експорт – все, що додає нам додану вартість», - 
сказав Володимир Гройсман. Він зауважив, що більшість потрібних ініціатив була зібрана в 
великий пакет з 35 законопроектів, представлений на початку роботи сесії. Дев’ять 
законопроектів ухвалені в цілому, п’ять – у першому читанні. «Нову сесію нам так само 
треба присвятити зміцненню економіки, зростанню, сильному майбутньому. У нас 
починається виборча кампанія, але ми маємо демонструвати згуртованість для ухвалення 
рішень. У нас є можливість сказати про те, що служимо не виборам, а виборцям. Викликів 
багато, на них ми можемо дати відповідь», - наголосив Прем’єр-міністр. Нагадаємо, Прем’єр-
міністр України під час засідання Кабінету Міністрів представив звіт роботи Уряду за перше 
півріччя поточного року. Глава Уряду наголосив, що за останні місяці показники розвитку 
держави дозволяють говорити про досягнення економічної стабільності. Зростає 
промисловість, реальна зарплата, капітальні інвестиції, уповільнюється інфляція, 
формуються принципи нового корпоративного управління в державних компаніях, 
запроваджуються прозорі можливості залучення інвестицій. Прем’єр-міністр звернув увагу 
на останні важливі рішення – передусім, у фіскальній політиці та боротьбі з контрабандою. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Звіт роботи Уряду 
за І півріччя поточного року >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Глава Уряду про боротьбу з контрабандою: Ні кроку назад, 
сірі схеми мають бути зупинені 

17.07.2018 
Запроваджена Урядом ініціатива «Україна без контрабанди» вже 

приносить свої результати і буде посилена, заявив під час урядової наради з 
представниками керівного складу Державної фіскальної служби та 
Національної поліції Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

«Я хочу подякувати за об’єднання зусиль всіх підрозділів ДФС. Це важливо, - сказав 
Володимир Гройсман. - Ні кроку назад, тільки вперед. Легальний бізнес має відчувати 
нормальне відношення. Сірі схеми  мають бути зупинені, аби не було навіть можливості для 
проникнення сірого імпорту». Учасники наради відзначили, що за період вжиття заходів по 
боротьбі з контрабандою вартість розмитнення різних груп товарів зросла в середньому на 
20-34%, а по деяких групах товарів і більше. Обсяг виявлених порушень лише за три останні 
тижні склав 2,2 млрд грн. Мова про заниження митної вартості, чиста контрабанда, в тому 
числі нафтопродуктів, розсортування товарів тощо. Разом з тим скарг від бізнесу, який 
легально працює, немає. Головний принцип – нульова толерантність до порушників, як 
підприємців, так і посадовців, а також чіткий аналіз всього ланцюга руху товару аж до 
кінцевого вигодонабувача. «Рухаємося далі – в бік наповнення бюджету. Наша робота 
носитиме системний характер. Всі, хто хоче працювати в правовому полі – будь ласка, 
в’їжджайте, розмитнюйте і працюйте в Україні чесно», - сказав Володимир Гройсман. Він 
запропонував звернути окрему і посилену увагу на питання контрабанди лісу та 
нафтопродуктів. «По цих напрямках просив би посилити роботу», - сказав Глава Уряду. 
Відзначимо, Кабінет Міністрів України підготував проект закону, який вводить кримінальну 
відповідальність за будь-які прояви контрабанди на кордоні та їх сприянню, і готовий 
вести консультації з Верховною Радою з цього приводу. Про це повідомив Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман в інтерв’ю виданню «Сегодня». «Ми підготували проект 
закону про введення кримінальної відповідальності. Будемо проводити консультації з 
Парламентом для того, аби документ удосконалити та прийняти рішення. Наш план та 
взаємодія будуть набирати обертів», - сказав Глава Уряду. Він також висловив сподівання, 
що Державна фіскальна служба в рамках своїх повноважень так само не припинятиме 
процесів наведення ладу на кордоні. «Вони (митники) зараз стоять на передовій нашої 
боротьби і будуть якісно й професійно робити свою справу, не зупинятися у виконанні 
завдань із детінізації економіки», - наголосив Прем’єр-міністр. В червні Кабінет Міністрів 
спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Національним 
антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Державною 
фіскальною службою, Службою безпеки України напрацювали план дій, направлений на 
ефективну боротьбу з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Програма отримала 
назву «Україна без контрабанди». За різними оцінками обсяг контрабанди в України досяг 
розміру в 70-100 млрд грн, а за деякими товарними позиціями тіньовий імпорт сягнув 60-
80%. Контрабанда стала реальною загрозою не тільки наповненню державного бюджету, а 
й розвитку цілих галузей національної промисловості. Коментуючи напрацьовані рішення, 
Прем’єр-міністр відзначав, що весь силовий блок засвідчив «повну готовність і рішучість до 
боротьби з контрабандою». «Наше об’єднання дасть можливість жорстко карати всіх тих, 
хто має відношення до контрабанди. Будемо знищувати тіньові схеми і залучати кожну 
гривню до бюджету», - наголошував тоді Володимир Гройсман. Лише за кілька тижнів 
роботи ініціативи ситуація на митниці змінилася. Відтак щоденне збільшення надходжень 
до бюджету склало 70-80 млн грн. Одночасно Уряд провів тендер на закупівлю сканерів, які 
запрацюють на кордоні і дозволять ретельно перевіряти вантажний транспорт майже в 
автоматичному режимі - з мінімальним втручанням митника. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Боротьба з контрабандою збільшила 
щоденні відрахування до бюджету на 70-80 млн грн >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Cпільно з асоціацією Silk Link провели презентацію  
Державно-приватного партнерства 

04.07.2018 

Партнерство у фінансуванні проектів, із залученням китайських 
інвестицій може стати саме тим дієвим механізмом-каталізатором, який 
надасть поштовху розбудові інвестиційного ринку України. 

Cпільно з асоціацією Silk Link провели презентацію ДПП – ефективного та 
продуктивного інструменту, використання якого має багато переваг як для іноземного 
інвестора, та і для внутрішнього підприємця; гарантії надійності, ефективності та гнучності 
– лише невеликий перелік того, на що можуть розраховувати партнери, які виявлять 
бажання співпрацювати за даною системою. Голова правління Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи Володимир Ставнюк виступив з вітальним словом та 
розкрив основні можливості Установи як реального партнера та співінвестора, у 
енергетичній, промисловій, аграрній та інших сферах бізнесу. При цьому Голова правління 
розповів про зростання позитивної тенденції бізнес обміну в україно-китайських 
відносинах, зазначивши, що Китай залишається одним з найбільших стратегічних 
партнерів України. В рамках заходу, представники Установи виступили з профільними 
доповідями та розповіли про механізми фінансової участі Держави у процесах інвестування, 
а також про потенційні перспективи такої співпраці. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ДІФКУ 
 

Маєток Януковича "Межигір'я" передали  
в управління державі 

06.07.2018 

Суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану 
резиденцію "Межигір’я", де проживав екс-президент Віктор Янукович. Про 
це йдеться в рішенні Печерського районного суду м. Києва. 

В АРМА "Українській правді" підтвердили, що зазначеною ухвалою майно було 
передано їм в управління. Це об’єкт "Центр відпочинку та здоров’я", розташований по вул. 
Івана Франка, 19, житловий будинок №18 по тій самій вулиці, будинок 123-а по вул 
Межигірській у селі Нові Петрівці. Також в АРМА передали земельну ділянку площею 1,7688 
га, розташовану поза межами села, ще один будинок площею 619,6 кв.м, квартиру площею 
239,40 кв.м та два гаражі. Крім того, Агентство управлятиме 100% статутного капіталу 
власника резиденції ТОВ "Танталіт". В рішенні зазначено, що він складає 146 629 340 грн. 
Як відомо, Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з 
метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості. Для цього АРМА проводить 
аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту майно 
повертають власнику. ГПУ з 2014 р. розслідує ймовірне заволодіння держмайном – 
комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального 
провадження підозраповідомлена, зокрема, екс-президенту Віктору Януковичу. Майно 
резиденції "Межигір’я" було заарештоване в липні 2015 року. Крім того, в 2017 році 
земельні ділянки "Межигір'я" передали державі. Суд тоді визнав недійсними договори, за 
якими урядова резиденція вибула у 2007 році з державної власності.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу  
за І півріччя 2018 р. 

16.07.2018 
Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки України, 

вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії 
легалізації (відмиванню) доходів. 

Зокрема, у І півріччі 2018 р. Держфінмоніторингом підготовлено 438 матеріалів (з 
них 271 узагальнений матеріал та 167 додаткових узагальнених матеріалів), які 
направлено до: органів прокуратури 88 матеріалів (з них 19 узагальнених матеріалів та 69 
додаткових узагальнених матеріалів); Державної фіскальної служби України 114 матеріалів 
(з них 94 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів); органів 
внутрішніх справ 52 матеріали (з них 42 узагальнених матеріали та 10 додаткових 
узагальнених матеріалів); Служби безпеки України 83 матеріали (з них 50 узагальнених 
матеріалів та 33 додаткових узагальнених матеріалів); Національного антикорупційного 
бюро України 101 матеріал (з них 66 узагальнених матеріалів та 35 додаткових 
узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного 
Кримінальним кодексом, становить 197,1 млрд. грн. Держфінмоніторингом продовжується 
активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від 
корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, в тому числі 
Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами. 
Вказана робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-
2017 рр. щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Держфінмоніторингу 
 

 

 

 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 

Пацкан відзвітував про роботу на посаді голови 
Рахункової палати 

 

12.07.2018 
Валерій Пацкан відзвітував про перші результати своєї роботи на 

посаді голови Рахункової палати, а також зазначив, що прагне залучити 
якомога більшу кількість молодих фахівців. 

"Перше про що я говорив, функціональна оцінка, міжнародна діяльність: підписані 
міжнародні угоди з Естонією , чому Естонія - 97% все вібувається в електронному 
електрообізі. Мене цікавить, щоби Україна запровадила для себе електронний бюджет, 
друга Албанія , третя - Німеччина, яка дала початок функціональній оцінці. На наступному 
тижні ми ухвалюємо прозоро разом з бюджетним комітетом , з нашими міжнародними 
партнерами структуру і новий регламент Рахункової палати. Публічність: майже на кожних 
заходах ми є публічними , після затвердження нового регламенту ми перейдемо до 
відкритого конкурсу , я хочу, щоби до рахункової плати прийшли найкращі фахівці і мене 
цікавить реформування . Ми уже заключили з пятьма найкращими економічними вузами 
договори, щодо залучення нових студентів , нових фахівців", - розповів голова Рахункової 
палати в ефірі телеканалу "Прямий". Він також пояснив, чому прийняв рішення заключити 
договори з вишами. "Зараз вік Рахункової палати 50+. Мене цікавить, щоб ті люди, які 
працюють в Рахунковій палаті змогли передати свій досвід молодим, а молодих 30+ зараз - 
лише 3, 6 відсотка, дуже мало . Я хочу, щоби досвід не був утрачений . Передався молоді і ми 
отримали через рік-два оновлення складу Рахункової палати", - підкреслив Пацкан. 

 

Читати повністю >>> 
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https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidgotuvav-proekt-zakonu-pro-kriminalizaciyu-kontrabandi-i-gotovij-do-konsultacij-z-parlamentom-volodimir-grojsman
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-pro-borotbu-z-kontrabandoyu-ni-kroku-nazad-siri-shemi-mayut-buti-zupineni
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/borotba-z-kontrabandoyu-zbilshila-shchodenni-vidrahuvannya-do-byudzhetu-na-70-80-mln-grn-volodimir-grojsman
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/borotba-z-kontrabandoyu-zbilshila-shchodenni-vidrahuvannya-do-byudzhetu-na-70-80-mln-grn-volodimir-grojsman
http://difku.gov.ua/novyny/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/6/7185553/
http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3622&lang=uk
https://prm.ua/patskan-vidzvituvav-pro-robotu-na-posadi-golovi-rahunkovoyi-palati/
http://www.kmu.gov.ua/
http://difku.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk
http://www.ac-rada.gov.ua/
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 Клюев выиграл суд ЕС об отмене  
санкций против него 

11.07.2018 
Экс-глава Администрации президента В.Януковича Андрей 

Клюев выиграл дело в общем суде ЕС об аннулировании санкций 
против него за 2017-2018 гг. Об этом сообщил корреспондент "Радио 
Свобода". 

"Андрей Клюев выиграл дело в сегодняшнем общем суде ЕС, чтобы санкции против 
него на 2017-18 годы были аннулированы, но остается в перечне санкций ЕС, поскольку 
меры 2018-2019 годов были продолжены в марте и все еще не оспорены", - отметил 
журналист. Как известно, 6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов 
против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за 
злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека. Однако, 21 
февраля 2018 года Европейский суд принял решение о незаконности последней волны 
санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Напомним, 5 марта 
Совет ЕС не продлил санкции против Сергея Клюева и Елены Лукаш. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
 

 Суд скасував арешт 200 млн грн коштів  
Колобова в Україні 

13.07.2018 
Печерський районний суд Києва скасував арешт 199,4 млн грн 

коштів на рахунках у банку ПАТ "Фідобанк", відкритих на ім’я матері 
екс-міністра фінансів Юрія Колобова після закриття стосовно нього 
кримінального провадження.  

"Після закриття кримінального провадження за клопотанням сторони захисту 
Печерським районним судом м. Києва виносилися ухвали про скасування арешту майна К. 
(Юрія Колобова – ред.) та його близьких, у тому числі відповідною ухвалою від 26.03.2018 
скасовано арешт грошових коштів на рахунках у ПАТ "Фідобанк", накладений ухвалою 
цього суду від 30.01.2015", - повідомили у Генеральній прокуратурі України. Зазначимо, що 
ще у 2015 році суд за клопотанням Генпрокуратури суд арештував 199,4 млн грн, які 
належать екс-міністру фінансів України Юрію Колобову. Повідомлялося, що екс-міністр 
фінансів України з метою приховування грошових коштів, отриманих шляхом зловживання 
службовим становищем, розмістив їх на рахунках ПАТ “Фідобанк”, відкритих на ім’я своєї 
матері В.Шульц. У 2018 році Печерський районний суд столиці зняв арешт з двох квартир, а 
також трьох машиномісць, зареєстрованих на дружину Колобова. Раніше, у лютому 2018 
року, Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження проти колишнього 
міністра фінансів України Юрія Колобова за підозрою у службовому недбальстві при 
виділенні держкоштів у сумі 220 млн грн на облаштування спецлінії “Укртелекому”. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 Справа на 40 мільйонів: в Україні заочно судитимуть  
 екс-міністра оборони 

18.07.2018 
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про надання 

дозволу на здійснення спеціального судового провадження щодо 
колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля. 

"Здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні по 
обвинуваченню ОСОБА_2 (Єжель - ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу України", - ідеться у рішенні суду від 5 
липня. Згідно з документом, досудовим розслідуванням встановлено, що "постановою 
Кабінету міністрів України від 11.03.2010 №1970-VI ОСОБУ_2 призначено на посаду міністра 
оборони України, на якій він перебував до 8 лютого 2012 р. включно, коли був звільнений 
на підставі указу Президента України №70/2012 від 08.02.2012". Як зазначається у рішенні 
суду, за даними Головного управління військової контррозвідки за 16 травня 2017 року 
встановлено, що у Білорусі Єжелю було надано статус біженця і, за оперативними даними, 
він живе з родиною в місті Мінську, де винаймає житло. Єжеля підозрюють у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) 
Кримінального кодексу. Зокрема, йому закидають оборудки із фірмами, що постачали харчі 
для армії. Завдані державі збитки оцінюють у понад 40 мільйонів гривень. Як відомо, Єжель 
був міністром оборони України з 11 березня 2010 по 8 лютого 2012 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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Андрій Парубій відзначив злагоджену роботу українських  
парламентаріїв у міжнародних організаціях 

13.07.2018 
Верховна Рада України демонструє злагоджену роботу у міжнародних, 

міжпарламентських організаціях. Про це повідомляє Інформаційне 
управління Апарату Верховної Ради України. 

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час підсумкової прес-
конференції за результатами роботи 8-ї сесії Парламенту VIII скликання. Він зазначив, що 
народні депутати беруть активну участь у засіданнях Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, в роботі міжнародних структур різної спрямованості, делегації Верховної Ради 
здійснюють робочі поїздки у ключові країни світу. «Верховна Рада України за цей період 
здійснила дуже важливу міжнародну політичну діяльність. Парламентська дипломатія стає 
все більш і більш популярною в світі», - наголосив Андрій Парубій. Андрій Парубій назвав 
важливим чинником безпеки у нашому регіоні і в Європі в цілому посилену регіональну 
співпрацю у форматі країн Балто-Чорноморської дуги. «Цей простір має величезний та 
унікальний потенціал, зокрема, транспортний, торговельний, економічний, гуманітарний і 
безпековий», - сказав Голова Парламенту і наголосив на необхідності розвитку особливої 
співпраці з країнами Балто-Чорноморського поясу: Польщею, Румунією, Молдовою, Грузією, 
Литвою, Латвією, Естонією.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Президент України прийняв вірчі грамоти Послів  
Люксембургу, Киргизстану та Марокко 

19.07.2018 
Президент України прийняв вірчі грамоти Послів Великого 

Герцогства Люксембург в Україні, Киргизької Республіки в Україні, 
Королівства Марокко в Україні. Про це повідомляє сайт Глави держави. 

У ході спілкування з Послом Герцогства Люксембург, Глава держави висловив 
вдячність люксембурзькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності 
нашої держави, неухильне та послідовне дотримання режиму обмежувальних заходів ЄС 
проти РФ, плідну співпрацю в рамках міжнародних організацій. Відзначивши перспективи 
розвитку взаємовигідних відносин між Україною та Люксембургом, співрозмовники 
погодилися із необхідністю докласти спільних зусиль з метою посилення позитивної 
динаміки політичного діалогу, а також активізації взаємодії у торговельно-економічній та 
інвестиційній сферах. Президент також прийняв вірчі грамоти Посла Киргизької Республіки 
в Україні. Співрозмовники відзначили незмінність позицій України та Киргизії у прагненні 
зміцнювати та надалі розвивати двосторонню взаємодію. Глава держави висловився за 
пожвавлення динаміки українсько-киргизького діалогу в різних сферах. Наголошено на 
важливості інтенсифікації торговельно-економічної співпраці із задіянням потенціалу вже 
існуючих механізмів взаємовигідного партнерства - Спільної міжурядової українсько-
киргизької комісії зі співробітництва, а також двосторонніх бізнес-форумів. Окрему увагу 
було приділено питанням ефективної взаємодії сторін у рамках міжнародних організацій з 
питань, що становлять взаємний інтерес. Президент України також прийняв вірчі грамоти 
Посла Королівства Марокко в Україні. Президент України висловив сподівання на 
активізацію політичного діалогу з Марокко з метою розвитку взаємовигідного 
двостороннього співробітництва у різних сферах обопільних інтересів. Було підкреслено 
важливість налагодження ефективної взаємодії між двома країнами в рамках ООН, а також 
у процесі набуття Україною статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва. 
Було відзначено зацікавленість у активізації торговельно-економічної співпраці з Марокко 
та можливості використання значного промислового та науково-технічного потенціалу 
України для реалізації спільних проектів. Глава держави запропонував марокканській 
стороні ухвалити рішення стосовно скасування візових вимог для українських громадян, 
які відвідують Марокко з туристичною метою. Сторони високо оцінили двосторонню 
співпрацю у гуманітарній сфері. Підкреслено, що українська вища освіта має в Марокко 
високу репутацію і кількість марокканських студентів в Україні постійно зростає.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Обговорення питань навчання іноземних студентів з представниками  
країн Близького Сходу, Африки та Азії  

20.07.2018 
В Київському Національному торговельно-економічному університеті 

відбулася зустріч з послами і представниками понад 20 країн Близького Сходу, 
Африки та Азіатсько-тихоокеанського регіону. 

 
Зустріч відбулась за участю дипломатів МЗС, заступника Міністра освіти і науки 

України Романа Греби, народних депутатів України, представників секретаріату Комітету 
Верховної Ради України у закордонних справах, інших причетних державних органів 
України та окремих закладів вищої освіти. Було обговорено низку проблемних питань, 
пов’язаних з навчанням в Україні іноземних студентів, зокрема щодо принципів добору 
іноземних студентів на навчання в Україні, діяльності посередницьких структур в освітній 
сфері, основних вимог до зарахування до українських ЗВО іноземних студентів, а також 
визнання документів про середню освіту. Наразі в українських закладах вищої освіти 
навчаються 38 254 іноземні студенти з регіонів Близького Сходу, Африки та Азії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Нікому не вдасться заблокувати вступ України до НАТО – Президент  
про підсумки Брюссельського Саміту Альянсу 

 

12.07.2018 
Президент Петро Порошенко відзначає успішність проведення 

Саміту НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба Глави української 
держави на порталі president.gov.ua 

«Які мої особисті враження від сьогоднішнього засідання? Всі хто виступали, а 
виступали лідери 19 країн-членів, голови держав та урядів, і всі без виключення говорили 
про те, що підтримка України мала полягати в тому, щоб прискорювати перспективу 
членства для України. Це була абсолютно конкретна розмова. Абсолютно тверді позиції і 
побажання, які були висловлені», - підкреслив він. «Вважаю, що це якраз і демонструє 
ставлення до України і політику того, що двері відкриті. У декларації Саміту ще раз було 
наголошено на політиці «відкритих дверей», підтверджено рішення Бухарестського саміту і 
чітко наголошено про те, що ніхто не може заблокувати цей процес», - зазначив Петро 
Порошенко. Глава держави особливо підкреслив, що підсумки його візиту до Брюсселю і, в 
тому числі нинішнього  саміту підтверджують – двері НАТО для України відкриті. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Сергій Кислиця прийняв новопризначеного  
Координатора системи ООН 

13.07.2018 
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 

прийняв новопризначеного Координатора системи ООН, Представника 
Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані. 

Сторони підтвердили традиційно високий рівень співпраці України з Організацією 
Об’єднаних Націй з широкого кола питань та наявність значного потенціалу для взаємодії. 
У ході зустрічі було зазначено важливість співробітництва України з ООН, зокрема з метою 
ефективної реалізації Програми партнерства Уряду України – ООН на 2018-2022 рр., 
досягнення Цілей сталого розвитку ООН тощо. Окрему увагу під час бесіди сторони 
приділили питанням надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню на 
тимчасово окупованій Росією частині території Донецької та Луганської областей України 
згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та національного законодавства 
України. Відзначимо, Президент Петро Порошенко наголошує, що на Сході України не 
заморожений конфлікт, як дехто намагається це зобразити, а справжня війна через агресію 
Росії проти України, від якої й далі гинуть українські військові та цивільні громадяни. Для 
встановлення миру Україні необхідні миротворці ООН, які допоможуть вивести російські 
війська. "Миротворці не мають повертати український суверенітет, ми можемо зробити це 
через політичний процес. Вони мають повернути мир на цю землю, зупинити вбивства. 
Присутність миротворців під мандатом РБ ООН зможе допомогти нам вивести російські 
війська з цієї території, вивести російські танки, артилерію", - сказав Президент. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 ЄВРОПА 
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

Україна отримає інвестиції на реформу системи  
середньої освіти від Фінляндії 

 

08.07.2018 
Проект отримав назву «Фінська підтримка реформ української школи», 

на його реалізацію скандинавська держава має намір виділити €6 млн. Угоду 
було підписано 5 березня 2018 року.  

Гроші на реалізацію проекту будуть виділятися протягом чотирьох років - до 2021 
року. Уряд планує пустити кошти на реалізацію плану масштабних реформ середньої освіти 
в Україні під назвою «Нова українська школа». Міністр освіти України Лілія Гриневич 
вірить у перспективність реформ. Одним з найбільших плюсів, на її думку, є можливість 
домашнього навчання, коли батько буде приходити до школи і просто перевіряти, чи не 
сильно відстає дитина від програми. Також планується повністю скасувати систему 
цифрових оцінок у багатьох школах, щоб дитяча психіка була в повному порядку, а учні не 
«страждали від суб'єктивізму вчителів». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukurier.gov.ua 
 

Британські військові підготували вже понад 
11 тисяч українських воїнів 

14.07.2018 
Навчання у рамках британської тренувальної місії Orbital пройшли, 

починаючи з 2015 р., вже понад 11 тис. українських військовослужбовців. 
Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства Великої Британії в Україні. 

З початку програми понад 11 тисяч українських військових пройшли навчання у 
рамках тренувальної місії Orbital, яка розпочалася в лютому 2015 року у відповідь на 
прохання української сторони щодо навчання та обміну досвідом з військовослужбовцями 
ЗСУ. Місія має оборонний характер, проводиться далеко від зони конфлікту в східній 
Україні та включає в себе курси з невідкладної медичної допомоги, логістики, оцінки 
місцевості та загальних піхотних навичок. Також британська дипмісія опублікувала фото з 
тренувальної бази з-під Львова, де проходять підготовку та підвищують свою кваліфікацію 
тактичні розвідники, які згодом стануть інструкторами і проводитимуть цю підготовку у 
своїх частинах. Як зазначають британські інструктори, важливо, щоб сержанти і 
прапорщики мали більше повноважень у прийнятті тактичних рішень на місцях. Збройні 
сили України активно працюють над впровадженням такої практики. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Швеція інвестує $ 1,7 млн у відкриття 
IT-шкіл в Україні 

20.07.2018 
Уряд Швеції уклав угоду зі шведсько-українською некомерційною 

організацією Beetroot Academy, щоб розвивати мережу IT-шкіл в Україні. 
Дана співпраця включає в себе інвестиції в розмірі $1,7 мільйонів.  

"Швеція підписала угоду про співробітництво із шведсько-українською неприбутко-
вою організацією Beetroot Academy з метою розвитку ІТ-освіти в Україні", - йдеться у 
повідомленні посольства Швеції в Києві у Facebook. Завдяки цій співпраці, Beetroot Academy 
зможе подвоїти кількість ІТ-шкіл та розширити мережу до 20 локацій в країні. Як 
зазначається, багато з цих шкіл відкриються в маленьких містах, у тому числі на сході 
України, що допоможе зміцнити економічний потенціал та конкурентноздатність 
невеликих міст України. Beetroot Academy була створена в 2014 р. Співробітники компанії 
займаються веб-розробкою і веб-дизайном за різними напрямками. Компанія співпрацює з 
клієнтами з 20 країн, найбільше замовлень виконує, зрозуміло, для Швеції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром  
Королівства Нідерланди Марком Рютте 

 

12.07.2018 

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за практичну допомогу 
Україні у протидії російській агресії, зокрема підтримку Нідерландами 
рішення ЄС продовжити санкції проти РФ до 31 січня 2019 р. 

Президент привітав внесення до Спільної декларації Саміту Україна-ЄС від 9 липня 
2018 року та висновків засідання Європейської Ради від 28 червня 2018 року заклику до РФ 
визнати відповідальність за авіакатастрофу малайзійського літака рейсу МН17. Марк Рютте 
привітав ратифікацію українським Парламентом Угоди про співпрацю в справі 
кримінального розслідування трагедії МН 17. Президент Петро Порошено закликав до 
тіснішої співпраці двох сторін у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді 
Безпеки ООН у 2018 році, зокрема у питанні розгортання миротворчої місії ООН на 
окупованому Донбасі та звільнення українських політв’язнів з російських тюрем. 
Президент України запросив Прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з візитом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент України провів зустріч з  
Президентом Франції 

12.07.2018 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 

Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя для 
участі у заходах Саміту НАТО. 

Президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та узгодили подальші кроки 
для забезпечення виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії 
ООН. Визнали за необхідне активізувати переговорний процес у Нормандському форматі. 
Президент України наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для 
посилення тиску на РФ для невідкладного звільнення всіх українських політв’язнів, в тому 
числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха. Глава держави подякував за 
рішення ЄС продовжити економічні санкції до 31.01.2019 р. Президент України підтвердив 
запрошення Президенту Франції відвідати Україну з візитом, що мало б особливе значення 
у світлі відзначення Року французької мови в Україні, який стартує 3 вересня 2018 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 ПІВДЕННА ЄВРОПА (ВАТИКАН. ІСПАНІЯ. ІТАЛІЯ. МАЛЬТА. ПОРТУГАЛІЯ. САН-МАРИНО) 
 

Товарообіг України та Апулії продовжує зростати завдяки  
новим напрямкам і інструментам співпраці 

 

17.07.2018 
13 липня ц.р. Посол Є.Перелигін взяв участь у бізнес-форумі “Україна 

і регіон Апулія: перспективи співпраці”, який об`єднав більше 50 компаній-
членів регіонального Cоюзу промисловців Confindustria Bari–BAT. 

Посол закликав пулійських підприємців не обмежуватися традиційними і вже добре 
розвиненими напрямками торгівлі – імпортом металу, олії та зернових з України, а також 
експортом апулійських меблів, взуття і одягу. Постачання різної техніки та технологічного 
обладнання, машин та устаткування, фармації та агрофармації, співробітництво в рамках 
спільних виробничих та ІТ проектів в нашій країні – ось ті перспективні напрямки спільної 
роботи, які вже у І кварталі 2018 р. спричинили зростання імпорту (на 40%) та експорту (на 
41%) італійського регіону в Україну. За ініціативи Посольства України під час форуму було 
створено Раду підприємців Апулії з питань розвитку співпраці з Україною, яка разом з 
нещодавно створеним представництвом Confindustria в Україні поширюватиме інформацію 
про кращі комерційні практики та надаватиме первинну консультаційну підтримку 
підприємцям регіону, зацікавленим у започаткуванні чи розвитку бізнесу з Україною. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Італії 
 

 
 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ) 
 

Президент України зустрівся з Президентом 
Республіки Польща 

 

12.07.2018 
У рамках робочого візиту до Брюсселя Президент України Петро 

Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм 
Дудою. Про це повідомляє портал president.gov.ua 

Сторони обмінялися думками щодо низки питань двосторонніх взаємин та 
міжнародного порядку денного. Були обговорені питання продовження діалогу у сфері 
захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті українського та польського 
народів на території двох країн. Президент України закликав польську сторону внести 
зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі у частині, що стосується 
інтересів України. Було позитивно оцінено рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій 
проти РФ на наступні шість місяців. Петро Порошенко подякував за незмінну підтримку 
Польщею суверенітету і територіальної цілісності України. Президенти двох країн 
приділили також увагу подальшій координації дій з протидії російській агресії у контексті 
членства Республіки Польща у Раді безпеки ООН. Сторони погодилися з важливістю 
подальшої мобілізації зусиль з метою протидії будівництву «Північного потоку-2». 

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 КАВКАЗ 
 

Сейчас в Украине огромной популярностью  
пользуется азербайджанский чай 

 

05.07.2018 
Недавно в Киеве был открыть торговый дом Азербайджана. Цель 

работы – не только презентация продукции Made in Azerbaijan, но и 
разработка дальнейшей стратегии торговых отношений между странами. 

Следует отметить, что в последнее время экономические отношения между 
Украиной и Азербайджаном выходят на качественно новый уровень. К примеру, только за 
период январь-март 2018 г. товарооборот с Украиной составил 304,8 миллиона долларов, 
из которых свыше 144 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской 
продукции в Украину. За год товарооборот между странами вырос на 36,5 процента. Какой 
сегмент из общего товарооборота приходится на сельхозпродукцию, а также какую роль 
сельское хозяйство играет сегодня в экономике Украины, Yenicag.Ru рассказал президент 
«Украинского клуба аграрного бизнеса», генеральный директор компании «IMK» 
(Индустриально-молочный комбинат» ... 

 
 

Читать полностью >>>  

 
 

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

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Борис Тарасюк провів зустріч з делегацією парламентської 
 групи дружби “Іран - Україна” 

 

11.07.2018 
Заступник Голови Комітету у закордонних справах Борис Тарасюк 

провів зустріч з делегацією парламентської групи дружби “Іран - Україна” 
Меджлісу Ісламської Республіки Іран. 

Під час зустрічі обговорено стан та перспективи розвитку українсько-іранського 
міжпарламентського діалогу, а також ролі міжпарламентського виміру відносин у розвитку 
взаємовигідного українсько-іранського співробітництва. Іранська парламентська делегація 
заявила про неухильну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України з боку Ірану та наголосила, що офіційний Тегеран притримується позиції 
невизнання анексії Криму. Сторони обговорили перспективні економічні проекти 
двосторонньої співпраці. Також, було підкреслено важливість підтримки практики обміну 
візитами парламентських делегацій. Керівник іранської парламентської делегації запросив 
членів Комітету та депутатської групи дружби Верховної Ради України з Ісламською 
Республікою Іран відвідати Тегеран. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і  
Повноважним Послом ОАЕ 

13.07.2018 
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч 

з Надзвичайним і Повноважним Послом Об'єднаних Арабських Еміратів в 
Україні Салемом Ахмад Салем Алі Аль-Каабі. 

Голова Комітету і подякувала Надзвичайному і Повноважному Послу за всебічну 
підтримку України Об'єднаними Арабськими Еміратами. Під час зустрічі було обговорено 
стан розвитку двостороннього міжпарламентського діалогу, шляхів подальшого 
поглиблення та інституціоналізації відносин, а також обміну візитами на найвищому рівні. 
Сторони обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва і підготовку 
до проведення третього засідання міжурядової українсько-еміратської комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва, а також реалізацію взаємовигідних 
економічних проектів, зокрема участь України у Всесвітній виставці Експо-2020. Серед 
іншого еміратська сторона повідомила про створення 6 липня 2018 року Міжнародного 
Парламенту Толерантності та Миру і запросила приєднатися до нової ініціативи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
  

У м.Ісламабад, Карачі та Лахор розпочав роботу  
візовий центр України 

16.07.2018 
З понеділка, 16 липня ц.р. розпочинає роботу візовий центр України 

в Ісламабаді, Карачі та Лахор, функціонування якого забезпечуватиметься 
компанією "VF Worldwide Holding Ltd". 

Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольству України в 
Ісламській Республіці Пакистан клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну 
іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Пакистані. Заявники зможуть подати 
документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, 
отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання 
документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-
інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо). При цьому, візовим 
центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння 
заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і 
раніше, консулом Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Пакистані 
 

Зустріч Посла України в Ліванській Республіці І.Осташа з  
Ректором Ліванського університету Ф. Аюбою 

17.07.2018 
У вівторок, 17 липня пройшла зустріч Посла України в Ліванській 

Республіці І.Осташа з Ректором Ліванського університету Ф. Аюбою. Про це 
повідомляє Посольство України в Ліванській Республіці 

Домовилися про створення відділу української літератури у бібліотеці Ліванського 
університету, а також обговорили питання візиту до Лівану делегації Київського 
національного університету ім.Т.Шевченка. Відзначимо, 16 липня Посол України в 
Ліванській Республіці І.Осташ провів зустріч з Губернатором Південного Лівану М.Дау та 
Мером Сайди М.Сеуді. Домовилися про співпрацю в культурно-гуманітарній сфері, 
налагодження  співробітництва між Сайдою та одним із українських міст, а також візит до 
Лівану делегації українських підприємців 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Лівані 
 

 

 
 АФРИКА 
 

Зустріч Посла Я.Коваля з Міністром юстиції  
Марокко М.Аужжаром 

 

12.07.2018 
В середу, 11 липня Посол Я.Коваль був прийнятий Міністром юстиції 

Марокко М.Аужжаром. Про це повідомляє Посольство України в Королівстві 
Марокко, передає МЗС України. 

Під час бесіди погоджено питання завершення роботи та підготовки до укладення 
Договору між Україною і Королівством Марокко про правову допомогу у цивільних і 
комерційних справах, Договору між Україною і Королівством Марокко про взаємну правову 
допомогу у кримінальних справах та екстрадицію та Договору між Україною і Королівством 
Марокко про передачу засуджених осіб. Марокканська сторона висловила інтерес до 
налагодження співробітництва з українськими колегами з питань модернізації судової 
системи, «електронних судів», обміну досвіду з підготовки кадрів у сфері юстиції.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Марокко 
 

 

 

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Аргентині провів зустріч  
в аргентинському парламенті 

 

12.07.2018 
Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч з депутатом 

Національного Конгресу Аргентини, Головою Комісії з міжнародних 
відносин та віросповідань Палати депутатів Аргентини. 

Під час зустрічі український дипломат ознайомив співрозмовницю із сучасною 
ситуацією в та навколо України, пов’язаною з триваючою збройною агресією РФ проти 
нашої держави, зусиллями Президента та Уряду України, спрямованими на мирне 
вирішення конфлікту у рамках існуючих домовленостей. Окремою темою бесіди стала 
ситуація українських політичних в’язнів, що незаконно утримуються в РФ та окупованому 
Криму. Голові Комісії з міжнародних відносин було передано копію відповідного Звернення 
Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей 
міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства. Посол Ю.Дюдін 
висловив надію на долучення Національного Конгресу Аргентини до міжнародних зусиль з 
визволення українських заручників Кремля. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

В МЗС прийняли Генерального Директора Головного  
Управління Європи МЗС Мексики 

17.07.2018 
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 

прийняв Генерального Директора Головного Управління Європи МЗС 
Мексики Франциско дель Ріо.  

У ході зустрічі, в рамках планових консультацій між зовнішньополітичними 
відомствами двох країн, сторони обмінялися думками щодо стану та перспектив 
двостороннього співробітництва, двосторонньої взаємодії в рамках міжнародних 
організацій. Заступник Міністра подякував мексиканській стороні за підтримку 
суверенітету та територіальної цілісності України. Підтверджено налаштованість сторін на 
розширення й поглиблення українсько-мексиканської співпраці у різних сферах. Нагадаємо, 
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України О.В.Трофімцева провела 
зустріч з Міністром сільського господарства, тваринництва та сільського розвитку штату 
Дуранго 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…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Тимчасовий повірений провів зустріч із Депутатом 
Сенату Карлосом Харпою 

17.07.2018 
Було обговорено питання відновлення Українсько-чилійської 

міжпарламентської групи дружби. Про це повідомляє Відділення Посольства 
України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі 

На запрошення Голови Сенату Карлоса Монтеса та Голови Палати депутатів Майї 
Фернандес Альєнде Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Чилі Віталій 
Цимбалюк відвідав Національний Конгрес Чилі, де відбулась презентація Звіту про роботу 
парламенту. Користуючись нагодою, Віталій Цимбалюк обговорив питання відновлення 
Українсько-чилійської міжпарламентської групи дружби у новому скликанні Конгресу із 
депутатом Карлосом Харпою. Відзначимо, Віталій Цимбалюк провів зустріч із Директором 
Департаменту Антарктики МЗС Чилі. В.Цимбалюк висловив подяку за операцію з порятунку 
українського вченого-антарктика та обговорив перспективи двосторонньої співпраці. 
Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Чилі Віталій Цимбалюк висловив 
подяку Директору Департаменту Антарктики Каміло Сануесу Безанільї від імені Міністра 
освіти та науки України Лілії Гриневич та Директора Національного Антарктичного 
Наукового Центру Євгена Дикого за успішно проведену операцію з порятунку українського 
вченого Миколи Весельського, члена Української Антарктичної експедиції. Відповідні 
листи-подяки також було надіслано на ім’я Міністра закордонних справ Роберто Ампуеро та 
Міністра національної безпеки Альберто Еспіни Отеро. Користуючись нагодою Тимчасовий 
повірений обговорив із Директором Департаменту Антарктики стан та перспективи 
двосторонньої співпраці в питаннях мирних досліджень Антарктиди.  

 

Читати повністю >>> 
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 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН 
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ 

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ) 
 

Голова Комітету у закордонних справах ВРУ  
перебуває з робочим візитом у США 

 

18.07.2018 
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко разом з Послом 

України в США Валерієм Чалим провели зустрічі з членами Комітету 
закордонних справ Палати представників. 

Американським законодавцям висловлено вдячність за незмінну двопартійну 
солідарність з Україною, у тому числі за нещодавно ініційований конгресменом Тедом По 
проект резолюції, яка підтверджує підтримку Сполученими Штатами Америки політичного 
суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. У контексті обговорення 
подальших спільних зусиль двох країн у боротьбі з російською дезінформацією і 
пропагандою Посол України попросив членів Конгресу підтримати ухвалення цього року 
резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні актом геноциду українського 
народу. Окрему увагу під час зустрічей приділено необхідності посилення міжнародного 
тиску на РФ, зокрема, у питанні звільнення українських політичних в'язнів Кремля. 
Українська сторона наголосила також на важливості збереження лідерства США у 
консолідації трансатлантичної взаємодії у протидії викликам з боку РФ у таких, зокрема, 
сферах як енергетична і кібербезпека.  Відзначимо, 16 липня Голова Комітету взяла участь у 
заході, організованому Атлантичною Радою (Atlantic Council), присвяченому втручанню 
Російської Федерації у проведення президентських виборів у США. У ході заходу 
учасниками були напрацьовані рекомендації для демократичних країн з обох боків 
Атлантики, спрямовані на запобігання у майбутньому втручанню іноземних країн у 
проведення національних виборів. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час 
робочої поїздки до Одеської області відвідав американський штабний корабель Mount 
Whitney, який бере участь у багатонаціональних навчаннях «Сі Бриз – 2018» де зустрівся з 
Головнокомандувачем Збройними Силами США в Європі, генералом Кертісом Скапаротті. 
Президент відзначив двосторонню співпрацю та зауважив, що за останні чотири роки 
співробітництво між Україною та НАТО посилюється. Раніше, в інтерв’ю українським 
телеканалам Президент Петро Порошенко розкрив деякі деталі зустрічі з Президентом 
США Дональдом Трампом в рамках Брюссельського Саміту НАТО.  

 

Читати повністю >>> 
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 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ 
ОСТРОВИ. КІРИБАТІ. ВАНУАТУ. ІНШІ О-ВИ ОКЕАНІЇ) 

 

Україна та Австралія поділяють спільні підходи у сфері  
захисту прав людини - дипломат 

 

14.07.2018 
Україна та Австралія вважають захист фундаментальних прав 

людини важливим елементом довгострокової глобальної стабільності та 
зростання. Про це заявив представник МЗС Австралії. 

“Як Австралія, так і Україна знають, що захист прав людини та захист міжнародних 
принципів є основою миру та процвітання в усьому світі. Ми розуміємо, що наші 
національні інтереси (України та Австралії) полягають у взаємодії з іншими країнами у 
сфері підтримки та захисту існуючого правопорядку, який базується на міжнародному 
праві”, - наголосила представник Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії 
Александра Сідалл у ході міжнародної конференції “Україна і світ: культура, політика, 
суспільство”. Вона позитивно відзначила взаємодію між Україною та Австралією у рамках 
членства у Раді ООН з прав людини та інших міжнародних інституціях. За словами Сідалл, 
завдання таких країн як Україна та Австралія полягає в сприянні та ініціюванні 
міжнародної співпраці, спрямованої на захист існуючих норм та цінностей. Відзначимо, 
австралійський уряд планує укласти широкомасштабну угоду про безпеку з країнами 
Тихоокеанського регіону, аби обмежити військовий вплив на них з боку Росії та Китаю. 
Раніше Австралія підписала двосторонні безпекові угоди із Соломоновими островами, 
Тувалу та Науру, а також провела військові навчання в Індо-Тихоокеанському регіоні 
Endeavor 2018 за участю Вануату, Фіджі, Тонга, Самоа, Папуа Нова Гвінея та Соломонових 
островів. Окрім того, у новому бюджеті Австралії передбачено збільшення допомоги 
країнам Тихоокеанського регіону. За інформацією Міністерства закордонних справ 
Австралії, очікується, що Малкольм Тернбулл підпише угоду з іншими членами Форуму 
тихоокеанських островів у вересні цього року на Науру. 
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У рамках цільової програми Канада надасть $30 млн на  
підтримку підприємництва в Україні 

19.07.2018 
Відбувся спільний брифінг Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубів та Міністра 
міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо. 

У своєму слові Степан Кубів наголосив на принциповій ролі Канади як важливого 
стратегічного партнера України вже протягом багатьох років. Як приклад підтримки 
України Урядом Канади Перший віце-прем’єр-міністр згадав започатковану одразу після 
проголошення нашої Незалежності у 1991 році Програму допомоги Україні, спрямовану в 
найбільш важливі для України напрямки: розвиток демократії, зміцнення верховенства 
права, освіта, екологія, агробізнес, а також економіка, торгівля та підприємництво. Степан 
Кубів також нагадав, що станом на 1 липня 2018 року Мінекономрозвитку зареєструвало 11 
проектів технічної допомоги від Уряду Канади на суму 137,5 млн канадських доларів. 
Міністр міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо у свою чергу відзначила успіхи України у 
здійсненні важливих реформ. Вона також наголосила на тому, що Канада прагне 
допомагати Україні в здійсненні необхідних демократичних та економічних перетворень, 
аби бути відповідальною перед своїми громадянами, більш мирною і процвітаючою 
країною рівних можливостей для всіх українців. Під час брифінгу пані Міністр оголосила 
про започаткування нової програми фінансової підтримки інноваційних проектів, 
спрямованих на покращення економічних можливостей жінок та найбільш вразливих 
верств населення для подолання гендерної та соціально-економічної нерівності, у тому 
числі через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. 
Загальний фонд програми становитиме $30 млн. Відзначимо, Україна готова всебічно 
нарощувати двосторонні відносини з Канадою. Про це сказав Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час зустрічі з Міністром міжнародного розвитку Канади Марі-
Клод Бібо. «Для України Канада посідає особливе місце. Для Канади та канадців українці 
також мають дуже важливе значення. Ми високо цінуємо розвиток наших двосторонніх 
відносин і за останній час маємо їх поглиблення», - сказав Глава Уряду. Прем’єр-міністр 
також наголосив, що Україна відчуває тверду допомогу Канади у відновленні 
територіальної цілісності та відбитті агресії Росії, та внутрішню підтримку реформ. Крім 
того, сторони обговорили поглиблення економічних відносин між країнами. «Хочу 
наголосити, що наші економічні торговельні відносини мають прекрасні перспективи 
розвитку», - сказав Володимир Гройсман. Глава Уряду також подякував Канаді за 
готовність прийняти наступну міжнародну конференцію з питань реформ в Україні. 
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Боротьба з корупцією дає $6 млрд. на рік –  
дослідження 

12.07.2018 
Економічний ефект від боротьби з корупцією становить близько $6 

млрд на рік. Така цифра наведена в дослідженні Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій "Україна проти корупції: 
економічний фронт". 

За результатами дослідження, основний антикорупційний ефект мали реформа 
державних закупівель, газова та податкова реформи. Згідно з розрахунками експертів 
Інституту, заходи, спрямовані на запуск ринку газу та реформа НАК "Нафтогаз України" 
дозволила державі уникнути втрат приблизно на 3 млрд доларів в середньому на рік. В цю 
цифру входить 2,82 млрд дол переплати за російський газ, недоотримання "Нафтогазом" 
0,18 млрд дол щорічно через ціновий арбітраж та втрати від договорів спільної діяльності 
на рівні 1 млрд грн щорічно. Додаткові надходження до бюджету внаслідок ліквідації 
конвертаційних майданчиків та боротьбі зі схемним податковим кредитом за підрахунками 
експертів становили 3 млрд доларів за 2015-2017 роки. До податкових заходів з 
найбільшим антикорупційним ефектом належать запровадження системи електронного 
адміністрування ПДВ, запровадження системи моніторингу ризиків в системі 
адміністрування ПДВ та автоматичне відшкодування ПДВ. Реформа публічних закупівель, у 
тому числі створення моніторингового порталу Dozorro, запуск системи публічних 
закупівель ProZorro, закупівля ліків міжнародними організаціями дозволило зекономити в 
середньому 40 млрд грн щорічно. "За даними СБУ, щорічні втрати від корупційних схем у 
сфері закупівель досягали 10-15% (30-52,5 млрд грн) видаткової частини держбюджету", - 
сказано у дослідженні. Економічний ефект від відкриття державних реєстрів та інших 
даних у 2017 році становив 700 млн доларів, при чому до 2025 року, сказано у дослідженні, 
цей показник може зрости вдвічі. Серед заходів, які мали позитивний антикорупційний 
ефект на економіку – дерегуляція та реформа корпоративного управління у держсекторі. 
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Десятки міжнародних компаній в Україні фігурують 
в "мільярдному розслідуванні" 

20.07.2018 
Прокуратура Києва розслідує закупівлі аутстаффингових послуг 

кількома десятками "дочок" великих міжнародних компаній, а також 
"Київстаром" і "Нової поштою" у компаній "Промоушн Аутсорсинг" і 
"Промоушн Стафф". 

Про це йдеться в тексті постанови Дніпровського райсуду Києва з посиланням на 
клопотання прокуратури Києва в рамках кримінального провадження від 17 жовтня 2017 
року. "Невстановленими особами впроваджено протиправний механізм з надання 
найбільшим бюджетоутворювальним підприємствам країни, зокрема з іноземним 
капіталом, а саме: "Хуавей Україна", "Самсунг електронікс Україна компані", "Київстар", 
"Нова пошта" та іншим, послуг з незаконного виведення грошових коштів за кордон та 
ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", - йдеться в тексті постанови. Згідно 
з документом, прокуратура встановила, що посадові особи зазначених вище підприємств, 
"вступивши в змову з невстановленими особами", перераховують на рахунки 
підконтрольних їм "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" грошові кошти за "нібито 
надання останніми власних кваліфікованих фахівців, необхідних для виконання основної 
діяльності замовника (послуги аутсорсингу), однак фактично працівники відбиралися і 
працевлаштувалися компаніями - замовниками послуг". Прокуратура вказує, що протягом 
2014-2018 років за такі послуги двом ТОВ було перераховано понад 1,5 млрд гривень, а ці 
компанії, згідно з висновком експертного дослідження "Дослідницького інформаційно-
консультаційного центру", завдали збитків державі на суму понад 955 млн гривень. За 
підсумками розгляду клопотання, суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і 
дозвіл на вилучення оригіналів у "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" їхніх 
взаємовідносин із замовниками, серед яких також "ППГ Україна", "Тойота - Україна", 
"Хускварна Україна", "Альянс Холдинг", "ФМС Україна", "Дебтекс Україна", "Мілі", 
"Дікергофф Цемент Україна", "Адідас-Україна", ТП Віжн Україна". Крім того, у цьому списку 
компаній "Гібсон Інновейшнз Україна", "БСХ Побутова Техніка", "Коніка Мінолта Україна", 
"Філіпс Україна", "Піонер Україна", "Дюпон Україна", "Кімберлі-Кларк Україна", "Санофі - 
авентіс Україна", "Селдико", "БАСФ Т.О.В", "Тева Україна", "Проктер енд Гембл Україна". Суд 
включив до нього також "Монделіс Україна", "Телесвіт", "Данон Дніпро", "Сингента", "Якобс 
Україна", "Байєр", "ДХЛ Інтернешнл Україна", "Філіпс Світлові Рішення України", "Ейвон 
Косметікс Юкрейн", "Адам Україна", "Лореаль Україна", "Шелл Юкрейн Експлорейшн енд 
Продакшн і", "ЗІП", Промінвестбанк та інших". Згідно з постановою, йдеться, зокрема, про 
дані щодо працевлаштованих протягом 2014-2018 років осіб з іноземним громадянством. 
Крім того, суд іншою постановою вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл 
на вилучення речей і документів, що перебувають у володінні Казначейства України, 
Альфа-банку, УкрСиббанку та Райффайзен Банку Аваль, про рух грошових коштів на 
рахунках "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф "із зазначенням необхідних даних за 
транзакціями. Згідно з інформацією на сайті PromotionStaff, компанія заснована в 1998 році 
в Канаді і має офіси в Торонто, Києві та Москві. На сьогодні група компаній PromotionStaff 
здійснює реалізацію проектів з аутстаффингу/аутсорсингу персоналу, пошуку та підбору 
висококваліфікованих фахівців для понад 150 партнерів у 12 країнах світу, а загальна 
кількість аутстаффингового персоналу перевищує 10 тис. фахівців. Виторг ТОВ "Промоушн 
Аутсорсинг" у 2016 році зріс на 35% - до 604,62 млн грн, а чистий прибуток - на 12,1%, до 
2,38 млн грн. Виторг ТОВ "Промоушн Стафф" у 2016 році збільшився на 20,5% - до 131,63 
млн грн, а чистий прибуток - на 17,5%, до 0,71 млн грн. Обидві компанії належать Тетяні і 
Сергію Криворучкам. Їхні фінансові дані за 2017 рік наразі відсутні. 
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МЕРТ поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2018 р до 3,2%  
і погіршив оцінку інфляції з 9% до 9,9% 

11.07.2018 
Мінекономіки поліпшило прогноз зростання ВВП України до 3,2% і 

погіршило оцінку інфляції до 9,9%, свідчить проект урядової постанови про 
прогноз соціального й економічного розвитку на 2019-2021 рр. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує, що ВВП у номінальному 
вираженні цього року становитиме 3,457 трлн грн, тоді як наприкінці 2017 року цей 
показник оцінювався на рівні 3,332 трлн грн. Прогноз зростання індексу цін виробників за 
підсумками цього року збільшено з 10,3% до 11,9%. "До кінця 2018 року очікується 
припинення дії негативних чинників початку року, які впливали на окремі види 
економічної діяльності, збереження позитивних економічних, споживчих та інвестиційних 
настроїв на тлі продовження реалізації реформ, задекларованих урядом, збереження 
сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, подальша диверсифікація ринків збуту 
української продукції, що зумовить продовження позитивної економічної динаміки на рівні 
3,2% зростання ВВП", – зазначається в документі, винесеному на розгляд Кабінету Міністрів 
на засіданні в середу. При цьому МЕРТ також змінив прогноз зростання номінальної 
заробітної плати, скоригованої на інфляцію, з 9,6% до 10,5%, прогноз зростання показників 
експорту товарів і послуг – з 4% до 8,1%, імпорту товарів і послуг – з 6,3% до 9,9%, 
зазначається в документі. Як зазначається у супровідних матеріалах до документа, які 
також є в розпорядженні агентства, серед основних чинників коригування МЕРТ, зокрема, 
відзначає уточнені показники зростання ВВП в минулому році. Крім цього, Національний 
банк скоригував обсяг зовнішньої торгівлі з урахуванням перегляду статистичних даних і 
методології обліку приватних переказів, використовуючи дзеркальну статистику окремих 
країн. Отже, показник імпорту товарів і послуг минулого року збільшився на $1,582 млрд – 
до $6,238 млрд. Також МЕРТ посилається на уточнені прогнози міжнародних фінансових 
організацій (МВФ, Світового банку) і отримані статистичні дані за І квартал. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами interfax.com.ua 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2494803-avstralia-planue-uklasti-ugodu-pro-bezpeku-z-krainami-tihookeanskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2498624-ukraina-ta-avstralia-podilaut-spilni-pidhodi-u-sferi-zahistu-prav-ludini-diplomat.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/torgovelni-vidnosini-ukrayini-ta-kanadi-mayut-prekrasni-perspektivi-rozvitku-glava-uryadu-pid-chas-zustrichi-z-ministrom-mizhnarodnogo-rozvitku-ta-frankofoniyi-kanadi
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-ramkah-cilovoyi-programi-kanada-nadast-30-mln-na-pidtrimku-pidpriyemnictva-v-ukrayini
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/12/638664/
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https://www.gp.gov.ua/news.html
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Національний банк підвищив облікову  
ставку до 17,5% річних 

12.07.2018 
Правління Національного банку України прийняло рішення підвищи-

ти облікову ставку до 17,5% річних з 13 липня 2018 року, щоб повернути 
інфляцію у межі цільового діапазону у 2019 році. 

На думку Національного банку, зниження інфляції до цілі може опинитися під 
загрозою через дію низки чинників – подальше пожвавлення внутрішнього попиту, 
активну трудову міграцію, посилення ризиків щодо отримання чергового траншу 
Міжнародного валютного фонду та іншого пов’язаного фінансування, зависокі інфляційні 
очікування, зниження інтересу інвесторів до активів країн, що розвиваються. Більш 
жорстка монетарна політика нівелюватиме їх вплив та сприятиме зниженню інфляції до 
5,8% на кінець наступного року і до 5% у 2020 році. У червні 2018 року споживча інфляція 
суттєво сповільнилася до 9,9% у річному вимірі та виявилася дещо нижчою за траєкторію 
прогнозу Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті (квітень 2018 року). 
Насамперед, це відбулося завдяки відчутному збільшенню пропозиції продуктів 
харчування внаслідок більш сприятливих погодних умов і зростання імпорту. Крім того, на  
вартості імпортованих товарів, а також цінах на товари та послуги зі значною імпортною 
складовою у собівартості сприятливо позначилося зміцнення обмінного курсу гривні, що 
зокрема було зумовлено жорсткою монетарною політикою Національного банку. Базова 
інфляція в червні також уповільнилася – до 9,0% у річному вимірі та виявилася нижчою за 
очікування. Утім, усе ще високе значення базової інфляції свідчить про збереження 
значного фундаментального інфляційного тиску. Це насамперед результат стійкого 
зростання споживчого попиту, який підтримують високі темпи збільшення доходів, що 
значно перевищують темпи зростання економіки. Вплив проінфляційних чинників 
посилиться в подальшому, проте жорстка монетарна політика компенсує їх ефект і 
забезпечить зниження інфляції та її повернення в межі цільового діапазону у 2019 році. 
Національний банк залишає прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%. 
Більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції у травні-червні поточного року 
буде нівельоване у другому півріччі. Адже наприкінці року очікується суттєвіше, ніж 
передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, 
спрямоване на наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету, 
та відповідне здорожчання пов’язаних із ними житлово-комунальних послуг. Цей чинник 
також впливатиме на рівень інфляції і протягом перших трьох кварталів наступного року, 
що не дозволить Національному банку привести її в межі цільового діапазону раніше IV 
кварталу 2019 року. Однак цей фактор лежить поза межами впливу монетарної політики і, 
відповідно, її інструменти не мають застосовуватися для його нівелювання. Водночас на 
рівень інфляції у другій половині 2018 та у 2019 році буде тиснути низка факторів, ефекти 
яких, на відміну від підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, мають бути 
компенсовані за допомогою інструментів монетарної політики. Серед них: вищий, ніж досі 
очікувалося, внутрішній попит, у тому числі за рахунок зростання заробітних плат і 
переказів від трудових мігрантів; спад інтересу інвесторів до українських суверенних 
зобов’язань унаслідок глобальної тенденції виходу інвесторів з активів країн, що 
розвиваються, та відтермінування отримання фінансування за програмою співпраці з МВФ; 
інфляційні очікування, які продовжують перевищувати інфляційні цілі Національного 
банку. Саме на компенсацію дії цих чинників спрямоване сьогоднішнє рішення Правління 
підвищити облікову ставку. За таких умов проведення більш жорсткої монетарної політики 
стане одним з ключових факторів, який забезпечить зниження інфляції відповідно до 
прогнозної траєкторії та дозволить привести її у межі цільового діапазону у IV кварталі 
2019 року. Відповідно, Національний банк залишив незмінним прогноз інфляції і на кінець 
2019 року – на рівні 5,8%. У 2020 році інфляція уповільниться до 5,0%, що відповідатиме 
центральному значенню цільового діапазону (5,0% ± 1 в. п.). ...  

 

Читати повністю >>> 
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Украина за три года должна выплатить долгов  

на триллион гривен 
12.07.2018 

За следующие три года Украина должна выплатить по госдолгу почти 
1,2 трлн грн. Об этом свидетельствует базовый сценарий прогноза 
Минэкономики на 2019-2021 год, который опубликовал портал "ЭП". 

Речь идет о погашении и об обслуживании как внутренних, так и внешних долгов. 
При этом погашение долга обойдется в 720 млрд грн, а обслуживание - в 475 млрд грн. 
Погашать государственный долг Украина будет, в частности, за счет новых заимствований. 
За 2019-2021 гг. страна намерена одолжить 923 млрд грн. При этом Минэкономики 
рассчитывает, что объем госдолга будет сокращать по отношению к ВВП. Если в 2018-м 
граничный размер госдолга должен составить 60% от ВВП, то в 2019-м она должна резко 
снизиться - до 52%. В 2020-м госдолг должен сократится до 49%, а в 2021-м - до 47%. Ранее 
сообщалось, что только по внешнему долгу Украине в 2019-2021 гг. нужно выплатить ≈ $18 
млрд. Потому государству придется перезанимать деньги или реструктуризировать долги, 
ведь золотовалютных резервов Нацбанка на погашение не хватит. Во Всемирном банке 
отмечали, что Украине для погашения внешних долгов Украине необходимо привлекать 
средства, в частности, за рубежом. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Citi открыл доступ иностранным инвесторам к  
гособлигациям Украины 

13.07.2018 
Международный инвестиционный банк Citi объявил о расширении 

программы выпуска глобальных депозитарных нот (GDN) на облигации 
внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. 

Как сообщается в пресс-релизе банка, Украина стала 20-й страной-участницей 
программы GDN американского Citibank N.A., выступающего в качестве депозитария. В 
документе уточняется, что GDN - это тип классической депозитарной расписки (depositary 
receipt, DR), где базовым активом являются долговые ценные бумаги. Такой инструмент 
облегчает доступ иностранным торговцам ценными бумагами и институциональным 
инвесторам к локальным долговым обязательствам, поскольку сделки с GDN могут 
проводиться за доллары США и через глобальные депозитарные организации Euroclear, 
Clearstream или Depository Trust Company (DTC). GDN выпускаются по правилу 144А (для 
квалифицированных американских инвесторов) или по правилу Reg S (для неамериканских 
инвесторов) и сохраняют для их владельцев все выгоды базовых ценных бумаг. По данным 
Citi, программа GDN была запущена в 2007 году в Перу. В настоящее время ее участниками, 
помимо Перу и Украины, являются: Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика, 
Эквадор, Колумбия, Чили, Парагвай, Гватемала, Сальвадор, Ямайка, Панама, Нигерия, 
Казахстан, Замбия, Уганда, Руанда, Турция и Вьетнам. Ранее структура Citi - Citigroup Global 
Markets Holdings Inc. (США) активно выпустила кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) 
под гривневые ОВГЗ Украины. Ценные бумаги находятся в листинге ирландской фондовой 
площадки Euronext Dublin. Общая сумма выпуска составляет около 5 млрд грн … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

 
Прямі іноземні інвестиції до України за три роки 

скоротилися на 60% 

12.07.2018 
Обсяг прямих іноземних інвестицій до України в 2013-2016 рр. 

знизився на 60% - до 27,5 з $67,3 млрд, причому викликано це було 
знеціненням гривні та збитками компаній, які в основному представляють 
фінансовий сектор. 

Про це йдеться в дослідженні, проведеному за методологією Міжнародного 
валютного фонду Німецькою консультативною групою в Україні та Інститутом 
економічних досліджень та політичних консультацій, результати якого на прес-
конференції представив експерт Німецької групи радників при уряді України Девід Заха. 
"Обсяг іноземних інвестицій в Україну в 2016 році становив 27,5 мільярда доларів. Ця сума 
виглядає великою, але якщо зробити порівняльний аналіз, вона стає невеликою, тому що 
цей обсяг становить 650 доларів на жителя України. У Білорусі, наприклад, на одного 
мешканця припадає майже 2 тисячі доларів прямих іноземних інвестицій, а в Естонії – 
майже 15 тисяч", - сказав він. Крім того, автори дослідження вказують на те, що місцем 
походження значної частини прямих іноземних інвестицій в Україну є великі фінансові 
центри. Це може говорити про те, що фактично такі іноземні інвестиції мають українське 
походження. "Наприклад, 23% з Нідерландів, 15% - з Кіпру, а вже після цього йдуть інші 
країни. Практично важко сказати, виходячи з даних, де первинне джерело походження 
інвестицій. Ми лише можемо сказати, що вони зайшли з певного місця. У нас достатньо 
даних для того, щоб говорити, що певна кількість цих інвестицій є так званими "круговими 
інвестиціями", тобто, українські гроші, які зайшли до України через фінансові центри", - 
сказав Заха. За його словами, в найближчому майбутньому учасники дослідження нададуть 
свої розрахунки за прямим іноземним інвестиціям в Україні за підсумками 2017 року, які, за 
попередніми даними, перевищують показник 2016 року. Як повідомляв УНІАН, за даними 
Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій до економіки України (акціонерного 
капіталу нерезидентів) за 2017 рік становили 1,871 мільярда доларів. 

 

Читати повністю >>> 
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ЕБА: Индекс инвестпривлекательности Украины в I полугодии 
составил 3,1 балла из 5 возможных 

12.07.2018 
Индекс инвестиционной привлекательности Украины в І полугодии 

2018 г. составил 3,1 балла из 5 возможных (где значение 3 считается 
нейтральным, а показатели выше трех свидетельствуют о положительном 
продвижении).  

Этот показатель на 0,07 балла больше, чем во втором полугодии 2017 года и на 0,05 
балла меньше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют итоги регулярного 
исследования Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), проведенного на основе опроса 138 
руководителей предприятий. "Самый высокий индекс был зафиксирован в конце 2010 – 
начале 2011 года – 3,4 и 3,39 баллов соответственно. Результат в І полугодии 2017 года был 
самым высоким с 2011 года (3,15 балла). Сейчас индекс повысился и остается в 
нейтральной плоскости", – указывается в сообщении ЕБА. Согласно материалам 
исследования, 34% предпринимателей склонны считать, что в ближайшие шесть месяцев 
инвестклимат улучшится, 28,1% считают нынешний инвестклимат привлекательным, а 
30,5% руководителей компаний считают, что климат уже улучшился за последние полгода. 
"Положительные сдвиги есть. Например, недовольных инвестклиматом в 2017 году было 
58%, сейчас их количество на 20% сократилось – это существенно. Но следует еще много 
над чем работать. 38% инвесторов до сих пор недовольны бизнес-климатом. Видим сигнал, 
что в стране постепенно начинают происходить изменения, но темпов сбавлять нельзя", – 
цитирует пресс-служба исполнительного директора ЕБА Анну Деревянко. Почти половина 
предпринимателей (46,1%) назвали причиной своего недовольства высокий уровень 
коррупции, 40,6% - отсутствие доверия к судебной системе, 35,9% - отсутствие земельной 
реформы, свидетельствуют материалы исследования. Среди положительных изменений 
руководители предприятий отмечают принятие законов о валюте, об обществах с 
ограниченной ответственностью, об антикоррупционном суде, а также стабильность 
гривны и заметное развитие электронных сервисов и диджитализацию экономики. А 
также, приход на рынок Украины новых иностранных инвесторов, в частности, в сфере 
ритейла, автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость и отмена печатей, 
начало реформирования охраны здоровья. В то же время предприниматели отмечают 
такие негативные явления, как контрабанда, усиление давления контролирующих органов, 
обострение конфликта на востоке Украины и начало предвыборной кампании, указывает 
ЕБА. Согласно сообщению ассоциации, бизнес считает, что для улучшения ситуации 
необходимо запустить работу антикоррупционного суда и реформировать судебную 
систему, открыть рынок земли и снизить налоговое давление на фонд оплаты труда. 
Помимо этого, опрошенные руководители компаний отмечают также необходимость 
детенизации экономики, большего информирования о положительных изменениях, 
развитие инноваций и введение второго уровня обязательного накопительного 
пенсионного страхования. Среди других факторов, которые способны оказать 
положительное влияние на бизнес-климат, ЕБА в своем исследовании отмечает 
сокращение государственного аппарата. "По мнению некоторых опрошенных, даже в пять 
раз", – подчеркивают авторы исследования. Как сообщалось, по итогам І полугодия 2017 
года индекс снизился на 0,12 балла по сравнению с І полугодием 2017-го – до 3,03 балла, 
однако по сравнению с показателем ІІ полугодия 2016-го это значение было на 0,18 балла 
выше. Индекс инвестпривлекательности Украины измеряется каждые полгода с 2008 года 
и состоит из трех компонентов: оценка инвесторами предыдущего периода, прогнозы, 
оценка нынешнего состояния. За всю историю измерений индекс ни разу не достиг 
положительной зоны – выше 4 баллов. 
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 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 
 

В Украине второй месяц подряд фиксируется  
нулевая инфляция 

10.07.2018 
Потребительские цены в Украине в июне 2018 г. второй месяц подряд 

остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила 
Государственная служба статистики 

По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция 
замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля. Базовая инфляция 
в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении 
составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая. Инфляция в Украине в 2017 году 
ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже 
показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%. Нацбанк в конце октября 
2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 
8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%. Помимо этого, для сдерживания роста цен НБУ со 
2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%. 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
ГФС: через офшоры проходит 76%  

украинского экспорта 

09.07.2018 
По итогам 2017 г. 76% общего количества экспортных операций и 50% 

импортных было проведено с привлечением иностранных посредников по 
месту регистрации в странах с льготным налогообложением. 

Глава Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы 
(ГФС) Евгений Бамбизов сообщил, что в денежном выражении общий объем экспортных 
операций вырос до 648,7 млрд грн (на 22,8%), а импортных – до 716,6 млрд грн (на 27,9%). 
По его словам, такие операции, проводимые за пределами страны, являются объектами 
особого внимания налоговиков, особенно в случаях, когда отечественный производитель 
подписывает контракт с нерезидентом, поставляет ему товар по заниженной цене, а тот 
потом перепродает этот товар значительно дороже, оставляя основную прибыль от 
операции в себя. Глава офиса ГФС отметил, что эффективным инструментом борьбы с 
таким выводом капитала должно стать исследование подобных операций в пределах 
трансфертного ценообразования. "Мы пытаемся дать плательщикам самостоятельно 
исправить выявленные нарушения, подав уточняющие расчеты. А в случае отсутствия 
реакции проводим контрольно-проверочные мероприятия", – пояснил Бамбизов. Чиновник 
добавил, что за последние три года 117 плательщиков самостоятельно увеличили 
финансовый результат до налогообложения на 4,6 млрд грн, что привело к уменьшению 
убытков на 2,5 млрд грн и начислению 363 млн грн налога на прибыль. "А по результатам 
контроль-проверочной работы нами уменьшено отрицательное значение объекта 
налогообложения по налогу на прибыль на общую сумму 2 млрд грн и доначислено почти 
164 млн грн налога", – сообщил Бамбизов. 
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 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ  

 
В июне официальный уровень безработицы 

в Украине сохранился на 1,2% 

16.07.2018 
В июне 2018 г. официальный уровень безработицы сохранился на 

1,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передет 
cbonds.info с ссылкой на Українські Новини. 

По данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2018 года в Государственной службе 
занятости были зарегистрированы 303,9 тыс. безработных. На 1 июня 2018 года в 
Госслужбе занятости были зарегистрированы 316 тыс. безработных. Количество вакансий 
в июне составило 82,4 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию). Средний размер 
пособия на одного безработного - 2 425 гривен. Как сообщалось, в мае 2018 года 
официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%. 
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Зарплаты украинцев выросли  
более чем на четверть 

17.07.2018 
В январе-мая 2018 года размер средней номинальной заработной 

платы составил 8225 гривен, что на 26,7% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Об этом сообщает Госстат.  

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в сферах авиационного 
транспорта, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, 
научной и технической деятельности, производства фармацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов, а также добычи каменного и бурого угля. Самый низкий 
уровень заработной платы - на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, 
здравоохранения, временного размещения и организации питания, библиотеках, архивах, 
музеях и других учреждениях культуры, а также в сфере водоснабжения, канализации, 
обращения с отходами. Самые высокие зарплаты зафиксировали в Киеве - 12721 грн, 
Донецкой обл. - 9173 грн, Киевской - 8392 грн и Днепропетровской обл. - 8237 грн. Самые 
низкие - в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой обл. Как сообщалось, 
Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 грн. В 
октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной 
заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.  
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В Україні запрацювала електронна  
служба зайнятості 

19.07.2018 
Для зручного пошуку роботи Державна служба зайнятості запустила 

нові сервіси із надання соціальних послуг послуг громадянам та 
роботодавцям з використанням інтернет-технологій.  

“Державна служба зайнятості України запровадила за початку року новий веб-сайт 
„Єдине соціальне середовище зайнятості“ (https://www.dcz.gov.ua), який відтепер має більш 
зручний та зрозумілий інтерфейс, надає можливість швидкого пошуку вакансій та резюме 
по всій Україні”, - заявив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич. Так, 
для оперативної та вигідної співпраці роботодавців зі службою зайнятості було створено 
“Електронний кабінет роботодавця” (ЕКР). З його допомогою можна подати звітність до 
центру зайнятості у режимі онлайн, переглянути стан укомплектування заявлених вакансій 
та кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу, а також перевірити 
актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості. Окрім 
цього, ЕКР допомагає роботодавцю здійснити моніторинг договорів на організацію 
громадських та інших робіт тимчасового характеру та працевлаштування після 
професійного навчання, переглянути актуальні резюме шукачів роботи та виконати безліч 
інших функцій. Для реєстрації ЕКР від роботодавця потрібні його контакти: адреса 
електронної пошти, логін, авторизація. У свою чергу, для тих, хто шукає роботу, створено 
“Електронний кабінет безробітного” (ЕКБ). Тут зареєстрований безробітний має змогу 
створити власне резюме, підібрати роботу, ознайомитися з інформацією про тимчасову 
зайнятість та можливості професійного навчання. Завдяки електронній черзі реєстрації 
можна дистанційно записатись на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості, 
обравши мету, дату та годину візиту. Власник ЕКБ може переглянути дані про заплановані 
та фактичні відвідування служби зайнятості, дізнатися про заходи, які проводитиме служба 
зайнятості, отримати інформацію щодо нарахувань та виплат допомоги з безробіття. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 
 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Україна приєдналася до консультативної групи  
при Раді з фінансової стабільності 

06.07.2018 
За ініціативи Національного банку Україна приєдналась до 

Європейської регіональної консультативної групи при Раді з фінансової 
стабільності (Financial Stability Board Regional Consultative Group for Europe).  

Таке рішення було прийняте цим міжнародним органом 25 червня 2018 року на 
пленарному засіданні Ради з фінансової стабільності. «Членство в Європейській 
регіональній консультативній групі підтверджує обраний регіональний вектор співпраці  
України у відповідності до євроінтеграційних прагнень. Ми зможемо поглибити зв’язки та 
координацію роботи з європейськими колегами, а Україна отримає оперативний доступ до 
інформації про поточні зміни в глобальній та регіональній фінансовій політиці, 
нововведень у фінансовому сектору Європи. Більше того, представленість у цій Групі при 
Раді з фінансової стабільності надає можливість відігравати більш активну роль у 
прийнятті рішень в регіоні, а також обмінюватися інформацією стосовно впровадження у 
європейському регіоні ініціатив із фінансової політики. Водночас представленість у Групі 
демонструватиме прозорість та відкритість українського фінансового сектору нашим 
іноземним партнерам, зробить наш ринок більш зрозумілим для них», - наголосив 
начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Володимир Кучин. 
Крім того, Володимир Кучин зауважив, що раніше Україна в рамках цього міжнародного 
органу входила до іншої групи - Регіональної консультативної групи Співдружності 
незалежних держав. Але з огляду на інше геополітичне спрямування цієї Групи 
Національний банк ініціював вихід із неї. ... 
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До 2020 року Україна планує гармонізувати  
з ЄС 80% техстандартів 

12.07.2018 
До 2020 р. Україна планує гармонізувати з європейськими 80% 

техстандартів. Про це сказав міністр економічного розвитку та торгівлі 
Степан Кубів на Міжнародному Форумі з технічного регулювання в Одесі. 

“Ми скасували близько 14,5 тисяч застарілих ГОСТів. Тепер майже 65% українських 
техстандартів гармонізовані з ЄС, до 2020 року буде 80%”, - сказав Кубів. Як уточнив він, в 
Україні вже прийнято 57 технічних регламентів, 53 з яких розроблені на основі актів 
законодавства ЄС. Тобто у 57 секторах української промисловості відтепер діють такі ж 
вимоги і правила до якості продукції, як у країнах-членах ЄС. “Гармонізація техстандартів з 
ЄС - посилить позиції українського промислового виробника на європейському ринку. Бо 
невдовзі українські промислові виробники зможуть експортувати продукцію до ЄС за 
українськими сертифікатами”, - уточнив міністр економіки. Крім того, за його словами, 
застосування нових стандартів на виробництві підвищує ефективність процесу в річному 
вимірі на близько 33%. Нагадаємо, у січні-квітні 2018 року експорт до ЄС зріс на 26,6% 
порівняно з аналогічним періодом минулого року. 
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ДФС: Перевірки великого бізнесу  
скоротились на 33% 

12.07.2018 
Офісом великих платників значно зменшено кількість перевірок у 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 р., зокрема у січні – червні 2017 р. 
проведено 569 документальних перевірок, у І півріччі 2018 р. – 380. 

Підрозділом аудиту Офісу за шість місяців 2018 року донараховано 12,7 млрд грн 
грошових зобов’язань, що на 6,1 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року. 
Зростання донарахувань відбулося за рахунок здійснення контрольно–перевірочних 
заходів, що концентруються на перевірках найбільш ризикових платників та операцій. В 
Офісі працює ризикоорієнтована система відбору платників до проведення як планових, 
так і позапланових перевірок. Підставами для включення платників податків до плану-
графіка перевірок є наявність ризиків високого та середнього ступеню, які затверджені 
наказом Мінфіну від 02.06.15 №524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка 
проведення документальних планових перевірок платників податків». Майже половина 
позапланових контрольних заходів проводиться не за ініціативою органів ДФС, а з інших 
передбачених Податковим кодексом України причин: у зв’язку із відпрацюванням листів 
банків, які інформують про порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД – 44,2%; 
призначених за ухвалою суду (слідчого судді) – 6,1%; у зв’язку з процедурами ліквідації 
припинення, реорганізації – 2,1%. 
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Площадку iGov передали на  
баланс государства 

17.07.2018 
Площадка предоставления государственных слуг iGov, которую 

разработали и развивали волонтеры, 17 июля передана государству. Об 
этом AIN.UA сообщил куратор проекта Дмитрий Дубилет. 

По факту iGov переходит на баланс КП при Днепропетровской ОГА, но будет 
работать по всей Украине. По словам Дубилета, переход на госбаланс фактически узаконит 
iGov и упростит запуск новых услуг в онлайне. Ранее, чтобы запустить на iGov новый 
сервис, волонтеры вынуждены были вести устный диалог с мэрами, руководителям 
областей и районов и буквально уговаривать каждого внедрить услугу в электронном виде 
с возможностью оформления через площадку. "В 99% случаев мы получали ответ: вы - 
негосударственная структура, поэтому мы будем осваивать бюджеты и запускать услуги 
сами", - отмечает Дубилет. Именно поэтому услуги часто запускались точечно, например, 
только в Днепре - в родном городе инициативы, где была сосредоточена большая часть 
команды. С передачей сервиса на баланс государства все преграды для запуска новых услуг 
в электронном виде будут сняты. На сегодня через iGov доступно более 400 сервисов в 
Днепропетровской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и других областях. 
Некоторые полностью онлайн, некоторые - в полуручном режиме. При этом, услуги можно 
легко "копировать" и запускать в любом регионе. Напомним, с июля 2017 года на iGov 
можно в онлайне записаться на биометрический загранпаспорт в 110 отделениях ГМС.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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Кабмін заборонив виплачувати винагороди 
й бонуси в держкомпаніях 

18.07.2018 
Кабінет міністрів заборонив виплачувати винагороди і бонуси у 

державних компаніях. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 
в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

“Я поважаю корпоративне управління, я поважаю незалежність наглядових рад, я все 
це поважаю, але я прошу поважати в тому числі український народ, сприймати реальність, а 
не жити десь у захмарних цифрах, історіях. Тому, колеги, я прошу підтримати рішення — 
заборонити виплату винагород і бонусів у державних компаніях”, - зазначив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. Крім того, він доручив Мінекономрозвитку виписати це 
рішення відповідно до “кращих практик корпоративного управління, невтручаючись в 
незалежність управління, але визначаючи ті стелі, за які нікому не дозволено 
вистрибувати”. “Я вважаю і підтримую, що зарплати мають бути достойні, премії мають 
бути достойні, щоб люди не займалися корупцією, але щодо жадібності, надмірності, 
фантастичних якихось цифр, які планується чи пропонується виплачувати, я такого 
підтримувати не можу”, - підкреслив Гройсман. У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр - 
міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів запевнив, що доручення буде 
виконано протягом трьох днів, після чого рішення уряду буде передано на підпис Прем’єру. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

ДФРР має підтримувати розвиток регіонів, а не  
фінансувати ремонти, - Г.Зубко 

18.07.2018 
Мінрегіон удосконалив підходи до підготовки, оцінювання та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які реалізуються 
за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.  

Відповідна постанова була сьогодні підтримана на засіданні Уряду. «ДФРР має 
підтримувати проекти розвитку громад, а не фінансувати ремонти. Тому ми визначили 
мінімальну кошторисну вартість: 5 млн грн для будівництва та 1 млн грн для інших 
проектів. Це дозволить реалізовувати масштабні проекти регіонального розвитку, які 
комплексно вирішуватимуть питання територій, зокрема нове будівництво. Адже значна 
кількість проектів, котрі відбираються регіональними комісіями, є занадто локальними, у 
той час як проекти, що мають реальний вплив на підвищення індексів 
конкурентоспроможності та регіонального людського розвитку, у конкурсному відборі не 
перемагають. Ми змінили це», - так прокоментував прийняття постанови Віце-прем’єр-
міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Відзначимо, 
Уряд затвердив другий перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 
році. Це 288 проектів, які фінансуватимуться на 1,8 млрд грн з ДФРР. Загалом вже 
затверджено 755 проектів на загальну суму - 5,8 млрд грн. Про це повідомив Віце-прем’єр-
міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи 
прийняття відповідного розпорядження. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Кабмін хоче посилити контроль за статками  
багатих українців 

20.07.2018 
З 1 січня 2019 року багаті українці можуть опинитися під посиленим 

контролем податківців. Такий проект закону напередодні розробив Мінфін, 
пише у своїй статті для ЕП Галина Калачова. 

Автор відзначає, що в розумінні Мінфіну платник податків з високими статками — 
це той, хто відповідає одному з наступних критеріїв. Перший критерій. Платник є кінцевим 
бенефіціаром великого платника податків. Другий критерій. Багатий українець — той, хто 
напряму чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або права 
голосу придбаних акцій податкового резидента іншої держави з доходами більше 1 млн 
євро за рік, що передує звітному. Третій критерій. Багатими вважатимуться українці з 
річним доходом понад 50 млн гривень. "Отже, якщо платник податків має статус "особи з 
великими статками", це буде відображатися в державному реєстрі фізичних осіб", - йдеться 
у статті. Як наголошується, для багатих українців законопроект запроваджує штрафи за 
несвоєчасне подання податкових декларацій. Розмір штрафу — 10% від суми нарахованого 
податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, податківці зможуть довше перевіряти 
декларації заможних громадян. Так, згідно із запропонованим варіантом, контролюючі 
органи матимуть право перевірити правильність даних у податкових деклараціях протягом 
3650 днів (10 років) з дня подання декларації. За інформацією ЕП, доопрацювання 
законопроекту може тривати як мінімум до вересня. За даними автора, перспективи його 
прийняття нечіткі. Провести документ через Кабмін та парламент буде складно, тому що 
він зачіпає кілька  чутливих моментів. Перший стосується розкриття банківської таємниці. 
Другий пов’язаний з можливим тиском з боку податківців після отримання нових 
повноважень на платників. Третій — доступ ДФС до банківської таємниці напередодні 
виборів може мати непередбачувані наслідки і розкрити небажані фінансові зв'язки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  

 
Виталий Трубаров презентовал конкурсы по отбору  

приватизационных советников 

12.07.2018 
Украина презентовала аудиторским фирмам "большой четверки" 

Ernst&Young, Delloite, PwC, KPMG, и компаниям Morgan Stanley и Rothschild 
детали конкурсов по отбору советников по приватизации.  

"Состоялась важная встреча с потенциальными советниками для приватизации 
крупных объектов – Ernst & Young, Delloite, PwC, KMPG, Morgan Stanley, Rothschild и другими. 
Уже 26–31 июля состоятся первые шесть конкурсов на избрание инвестиционных 
советников для Одесского припортового завода, "Президент-Отеля", ОАО "Объединенная 
горно-химическая компания", ЗАО "Индар" и государственных предприятий "Угольная 
компания "Краснолиманская" и завода "Электротяжмаш", – написал исполняющий 
обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. В апреле 2017 года 
премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено 
продать 3,5 тыс. государственных предприятий. В госбюджете-2018 доходы от 
приватизации предусмотрены на уровне 21,3 млрд грн. 7 марта 2018 года в Украине 
вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предусматривает распределение 
объектов разгосударствления на две группы – объекты крупной и малой приватизации. 
Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет 
Министров. 10 мая правительство утвердило список крупных предприятий для 
приватизации в 2018 году. В него, в частности, входят "Центрэнерго", пять облэнерго, 
Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат, 
Объединенная горно-химическая компания, "Сумыхимпром" и другие предприятия. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ & ОЛІГАРХИ 
 

 
 

Dragon Capital рассчитывает закрыть сделки  
на общую сумму $0,5 млрд 

13.07.2018 
Группа компаний Dragon Capital рассчитывает в течение 6-12 

месяцев закрыть сделки на общую сумму $0,5 млрд, сообщил 
генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. 

 
"У нас на сегодня в pipeline находятся сделки на общую сумму более $500 млн", - 

сказал он. Указанные сделки могут быть закрыты в течение следующих 6-12 месяцев. При 
этом основной предпосылкой является сохранение в стране макроэкономической 
стабильности и главное – продолжение сотрудничества с Международным валютным 
фондом . "Если до сентября не будет завершен очередной пересмотр программы МВФ, нам 
придется большую часть сделок приостановить, поскольку мы видим существенные риски 
с обслуживанием внешнего долга страны", - сказал глава Dragon Capital. Т.Фиала не стал 
комментировать конкретные инвестиции. В то же время добавил, что основной фокус 
компании в настоящее время – сфера недвижимости. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Экс-регионал Хомутынник купил нефтегазовую компанию,  
связанную с Коломойским и Боголюбовым 

16.07.2018  

Компания Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), 
бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской 
группы Видродження Виталий Хомутынник, купила 19,9% 
нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc. 

Как сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи, компания Cascade Investment 
купила 10,04% акций JKX, а владение еще 9,88% обеспечила через покупку финансовых 
инструментов, которые могут быть конвертированы в акции. Также на Лондонской 
фондовой бирже появилось сообщение JKX о сокращении количества ее акций, 
принадлежащих российской Proxima Capital Group, с 19,97% до 9,97%. JKX - в Украине 
владеет Полтавской газонефтяной компанией. Крупнейшими акционерами JKX являются 
Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 
11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%. Российская Proxima 
Capital Group ранее владела 19,97% акций компании. Напомним, кипрской компании 
Cacique Limited Хомутынника разрешили купить 7 агрокомпаний, которые принадлежат 
агрохолдингу Кернел. Также ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины 
дал согласие инвестфонду нардепа на продажу Днепровского хлебокомбината. Компании 
UKROAGRO ALLIANCE LTD и KMA GROUP LTD приобрели долю в уставном капитале 
компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD. В апреле этого года, инвестиционный фонд 
депутата Каскад-Инвест продал 51% акций Конотопского хлебокомбината. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 

UFuture Хмельницкого поможет в создании  
в Казахстане аналога UNIT.City 

16.07.2018 
Инвестгруппа UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого 

будет участвовать в подготовке проекта создания в столице 
Казахстана Астане аналога инновационного парка UNIT.City, 
который UFuture несколько лет развивает в Киеве. 

"Только что вернулся из Казахстана, где был по приглашению премьер-министра 
Бакитжана Сагинтаева. Договорились, что поможем создавать аналог UNIT.City в центре 
Астаны", – написал В.Хмельницкий на своей странице в Facebook. По его словам, с осени 
этого года UFuture начинает проект по созданию эко-системы и университета в Астане по 
примеру UNIT.City. Он добавил, что этот проект уже известен в Казахстане, так как 
казахстанские студенты учатся в Киеве в университете UNIT Factory. Со своей стороны 
В.Хмельницкий позитивно оценил опыт создания международного технопарка IT-
стартапов Astana Hub и Международного финансового центра "Астана", для резидентов 
которого действует льготный режим налогообложения, британское право и независимый 
суд из британский судей. О каких-то других подробностях возможного участия 
инвестгруппы в казахстанском проекте можно будет говорить лишь по итогам 
подготовленного проекта. Как сообщалось, UFuture на территории Киевского мотозавода в 
25 га в Киеве развивает проект инновационного парка UNIT.City. "Якорными" для него 
являются запущенная весной 2016 года в партнерстве с французской Школой 42 фабрика 
программирования UNIT Factory и Центр развития технологических компаний (TCDC). 
В.Хмельницкий уже заявил о планах масштабировать этот проект во Львове и Харькове. 
UFuture Investment Group с головным офисом в Брюсселе была создана осенью 2017 года и 
объединила бизнес-проекты В.Хмельницкого.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Разбогател на $1 млрд: Ринат Ахметов попал в рейтинг  
самых богатых людей мира 

17.07.2018 
Бизнесмен Ринат Ахметов занял 307-е место в списке топ-500 

самых богатых людей мира. Он оказался единственным 
представителем Украины в рейтинге миллиардеров, который 
подготовило агентство Bloomberg. 

Состояние Ахметова оценили в 5,71 млрд долларов. За последнее время он потерял 
13,8 млн долларов, однако за год его состояние увеличилось на 994 млн долларов. При этом 
в прошлом году Ахметов занимал в рейтинге миллиардеров 483 место с состоянием в 3,66 
млрд долларов. Самым богатым человеком в истории стал американский предприниматель 
Джефф Безос. Чистая стоимость состояния основателя Amazon преодолела отметку в 150 
млрд долларов. Ранее OBOZREVATEL писал, что семеро граждан Украины попали в 32-й 
ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Самым 
богатым украинцем, по версии издания, традиционно оказался владелец группы СКМ 
Ринат Ахметов. С состоянием в $5,5 млрд он занимает 334 место в списке. Согласно данным 
журнала, за год Ахметов увеличил свое состояние на $900 млн. Следом за ним в рейтинге 
следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго, с капиталом в 1,6 млрд он занимает 1477 
строчку рейтинга. За год Жеваго укрепил свое состояние на $200 млн. Замыкает тройку 
самых богатых украинцев собственник "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк, с 
капиталом в $1,5 млрд он фигурирует в списке под номером 1561. В список также вошли 
собственник группы "Интерпайп" Виктор Пинчук ($1,4 млрд, 1650 место), совладелец 
группы "Приват" Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1867 место). Игорь Коломойский и Вадим 
Новинский с капиталами в $1 млрд расположились на 2124 строчке. 

 

Читать полностью >>>  
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https://www.kmu.gov.ua/ua/news/dfrr-maye-pidtrimuvati-rozvitok-regioniv-ne-finansuvati-remonti-gennadij-zubko
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/20/638882/
http://gordonua.com/news/money/trubarov-prezentoval-auditorskim-firmam-bolshoy-chetverki-i-kompaniyam-morgan-stanley-i-rothschild-konkursy-po-otboru-privatizacionnyh-sovetnikov-262586.html
http://allretail.ua/news/55397/
https://biz.nv.ua/markets/eks-rehional-khomutynnik-kupil-neftehazovuju-kompaniju-svjazannuju-s-kolomojskim-i-boholjubovym-2482469.html
https://interfax.com.ua/news/economic/518542.html
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/forbes-nazval-bogatejshih-zhitelej-ukrainyi-top-7-milliarderov.htm
https://www.obozrevatel.com/economics/razbogatel-na-1-mlrd-ukrainets-popal-v-rejting-samyih-bogatyih-lyudej-mira.htm
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/ua/
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Владелец Милкиленда рассказал, почему  
подает в суд на НБУ 

17.07.2018 

Владелец группы компаний Милкиленд Анатолий Юркевич 
подал иск на Нацбанк Украины с целью оспорить свою связь с 
обанкротившимся Украинским профессиональным банком. 

 
"Я не являюсь связанным с банком лицом", - сказал Юркевич, отвечая на вопрос 

LIGA.net о том, собирается ли он оспаривать свою связь с финучреждением. В 
Государственном реестре судебных решений соответствующее производство открыто 4 
июля Окружным административным судом Киева. В то же время на сайте НБУ 
обнародована информация об установлении ключевых участников в структуре 
собственности УПБ. Согласно ей, Юркевич является миноритарным владельцем банка по 
договору финансового поручительства через юрлица Милкиленда. Также в документе НБУ 
напоминается, что в марте 2015 года УПБ получил от регулятора стабилизационный 
кредит, поручителем по которому выступал Милкиленд. "Учитывая вышеизложенные 
факты, есть все основания считать, что Юркевич Анатолий Иванович вместе с ДП 
Милкиленд являются связанными с УПБ структурами", - сказано в сообщении НБУ. Как 
ранее сообщала LIGA.net, Активы УПБ выводились через банк в Лихтенштейне. 

 

Читать полностью >>>  
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Герега стал совладельцем компании- 
производителя кетчупов 

17.07.2018 
Основатель компании Эпицентр К Александр Герега стал 

совладельцем одного из крупнейших в Украине производителей 
кетчупов - частного акционерного общества Чумак в Каховке 
Херсонской области.  

Официально в Эпицентре К информацию не комментируют, но, как утверждает 
собеседник LIGA.net, в томатный бизнес зашли Гереги не для того, чтобы его развивать. 
"Это юридические нюансы", - сообщил собеседник LIGA.net, знакомый с ходом сделки. В 
пресс-службе компании Эпицентр К вечером во вторник уточнили, что в настоящее время 
компания находится в поиске перерабатывающего направления, но вопрос о существенном 
участим в ООО Чумак или аффилированных структурах только изучается. В системе 
раскрытия информации по ценным бумагам и фондовому рынку, 3 июля у Чумака появился 
новый мажоритарный акционер ООО "Компания Чумак", который сконцентрировал 
50,096% акций ЧАО. ООО Компания Чумак создано в августе 2017 г. с уставным капиталом 
1,81 млрд грн инвесткомпанией Dragon Capital чешского инвестбанкира Томаша Фиалы. До 
этого практически все акции (99,999%) принадлежали кипрской Chumak Holdings Limited. 
По информации издания Олигарх, один из акционеров - компания East Capital не скрывала, 
что намерена при удобном случае и справедливой оценке перепродать компанию. Поэтому, 
когда в феврале 2018 г. Dragon Capital получил от Антимонопольного комитета для своего 
ООО Компания Чумак разрешение на концентрацию свыше 50% в капитале материнского 
Чумака, наблюдатели расценивали это как давно намеченный выход из совместного 
проекта East Capital, и оформление единоличного контроля над компанией со стороны 
Dragon Capital. Однако, утверждает издание, Фиала действует в паре с партнером - 
депутатом Верховной Рады Александром Герегой, владельцем Эпицентр К, который стал 
миноритарным учредителем ООО Компания Чумак с 2,37%. Остальными 97,63% владеют 
Dragon Capital и Полидромос. 

 

Читать полностью >>>  
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Борис Колесников уверяет, что потерял  
богатство из-за власти 

20.07.2018 
Сопредседатель партии “Оппозиционный блок” Борис 

Колесников раскрыл свою структуру доходов. Об этом издание 
“ОЛИГАРХ” узнал из его интервью Радио НВ. 

По словам Колесникова, он владеет двумя компаниями Конти и АПК-Инвест, сейчас 
Конти приносить доходов меньше, чем АПК-Инвест – это сельскохозяйственная компания, 
которая имеет всю цепочку производства, от растениеводства до котлет на прилавке. “Мы 
построили самые современные предприятия. С самого начала, с 2006 года, работали 
французские специалисты”, – отметил Колесников. Нардеп добавил, что АПК-Инвест – это 
30% в общей структуре доходов, компания в стадии строительства и роста, и “пока мы 
рассчитываемся с кредитами”. В то же время, Конти более глобальная компания, чем АПК. 
“Мы задумываемся о расширении линейки АПК-Инвест и Конти. Мы хотим со временем 
построить крупную шоколадную фабрику для Конти в центре Украины. И хотим построить 
еще несколько производств АПК-Инвест. Некоторые даже уникальные для нашей страны. 
Пока (подробностей – Ред.) говорить не буду”, – добавил он. Также, Колесников отметил, 
что входил в 500 самых богатых людей Восточной Европы до прихода во власть. “А после 
прихода я туда уже не вхожу”, – заключил он. 

 

Читать полностью >>>  
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Ярославский сохраняет интерес к  
банковскому сектору 

20.07.2018 
Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский 

сохраняет интерес к покупке банка и продолжает изучать объекты в 
секторе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". 

 
"Мы рассматриваем варианты, вероятно, приобретения. Шли разговоры по 

Сбербанку, мы также занимались Проминвестбанком, но пока все на стадии разговоров. 
Если что-то интересное подвернется - будем рассматривать", - сказал он после пресс-
конференции. Отвечая на вопрос о длящихся судебных разбирательствах принадлежащей 
А.Ярославскому "Украинской металлургической компании" (УМК) с народным депутатом 
Дмитрием Святашем о взыскании долга, бизнесмен сказал, что не может ничего 
комментировать, так как адвокаты настаивают на молчании. Как сообщалось, 
А.Ярославский в средине декабря 2017 года подал в Национальный банк Украины (НБУ) 
пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка. В то же время председатель 
ВЭБа Сергей Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры 
о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов 
в НБУ. Вскоре центробанк вернул на доработку заявителю пакет документов в связи с его 
некомплектностью. Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций. По 
данным Нацбанка Украины на 1 января 2018 года по размеру активов ПИБ занимал 11-е 
место (20,091 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков. Согласно информации в 
реестрах судебных решений и исполнительных производств, УМК, как правопреемник 
Укрсоцбанка, добилась открытия исполнительного производства в отношении должника 
Д.Святаша еще в конце 2017 года. Речь идет о признанном судом еще в 2013 году долге в 
$467,5 тыс. и EUR450,3 тыс., в счет погашения которого депутат заплатил с конца января по 
начало апреля этого года 4,3 тыс. грн. УМК, также удалось добиться решений 
госисполнителей об аресте имущества и средств и определения суда о запрете выезда 
должника за рубеж. Однако Д.Святаш обжаловал открытие исполнительного производства, 
и 11 июля Дзержинский районный суд Харькова удовлетворил его жалобу. 
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НАПК нужен еще месяц на проверку декларации 
Вадима Новинского 

20.07.2018    
Национальное агентство по предотвращению коррупции 

продолжило еще на месяц проверку деклараций народных депутатов 
от “Оппозиционного блока” Вадима Новинского. Об этом “ОЛИГАРХ” 
узнал из сообщения пресс-службы НАПК. 

 
“Продлен срок полной проверки электронных деклараций на дополнительные 30 

календарных дней”, – говорится в пресс-релизе, но о причинах задержки с выводами не 
сообщается. У Новинского проверяют отчеты о доходах за 2015 и 2016 годы. Отметим, 
Новинский Вадим - народный депутат Украины VIII созыва. Основатель Смарт-холдинга, 
компании с рядом активов в нескольких ключевых отраслях экономики - горно-
металлургическом комплексе, судостроении, АПК, строительстве и производстве 
стройматериалов, финансовом секторе, машиностроении. В ГМК группа собрала крупные 
пакеты акций ОАО Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, ЗАО Макеевский 
металлургический завод, болгарского прокатного завода Promet Steel, после чего в 2007 
году объединила эти активы с металлургическими активами группы Метинвест, входящей 
в бизнес-империю СКМ миллиардера и нардепа от Партии регионов Рината Ахметова. В 
результате слияния Смарт-холдинг стал собственником более 25% акций укрупнившегося 
Метинвеста. Кроме того, холдинг Новинского контролирует ОАО Яковлевский рудник в 
Белгородской области России. Также среди активов Смарт-холдинга пребывают: в 
судостроении - ОАО Херсонский судостроительный завод, ОАО Черноморский 
судостроительный завод (Николаев); в АПК и сфере производства продуктов питания - 
группы компаний Верес и Калитянский бекон; в строительстве - ЗАО Криворожаглострой и 
ООО Юджин (именно эта компания занималась строительством в Киеве торгового центра 
"Троицкий", из-за задержек со сносом которого спорткомплекс "Олимпийский" могли 
лишить права принимать финальные матчи Евро-2012); в производстве стройматериалов - 
ОАО Балаклавское рудоуправление им.Горького, ЗАО Евпаторийский завод строительных 
материалов, ЗАО Сакский завод строительных материалов; ОАО Запорожнерудпром, ЗАО 
Турстрой, владеющее лицензиями на разработку нескольких гранитных и песчаных 
месторождений; в сфере финансов - банк Юнекс и страховая компания ЗАО Промышленно-
страховой альянс; в машиностроении - ОАО Завод Днепропресс. Также Смарт-холдинг 
контролирует и развивает портовый комплекс "Очаков". На предприятиях группы занято 
порядка 20 тыс. сотрудников. 
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Dragon Capital позбулася більшої частини акцій  
Української біржі 

09.07.2018 
Чеська Dragon Capital s.r.о. скоротила свою частку в Українській біржі 

(УБ) з 20,8% до 9,9%. Про це повідомляэться на фондовому майданчику у 
системі розкриття інформації НКЦПФР. 

Умови угоди і покупець цінних паперів не уточнюється. Раніше ЗМІ повідомляли, що 
китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) має намір купити понад 
25% акцій української фондової біржі ПФТС. В 2016 році Московська біржа (МБ) вийшла з 
капіталу фондового майданчика Українська біржа: на початку лютого Dragon Capital s.r.о. 
викупила у неї 4,9 тис. акцій української біржі (19,9% цінних паперів), після чого 9 березня 
інвестгруппа Універ Капітал викупила решту 23% акцій біржі у власності МБ. У тому числі 
група Універ Капітал викупила 100% акцій Українського біржового холдингу, якому 
належало 20,6% акцій УБ і приблизно 3% акцій біржі безпосередньо. На початку 2017 року 
Dragon Capital докупила 0,8% акцій біржі, збільшивши свою частку в фондовому 
майданчику до 20,8%. Нагадаємо, у кінці травня РНБО розширила список "антиросійських" 
санкцій. До переліку потрапила Московська біржа. Санкціями, зокрема, українським 
компаніям заборонено використовувати програмне забезпечення Московської біржі - 
електронні торгові системи ПЗ Plaza і ПЗ Forts. До 2016 року Московська біржа володіла 
великими частками в двох з трьох провідних українських майданчиках - ПФТС і Української 
біржі, а її програмне забезпечення було основою для ПЗ українських бірж.  

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

 

 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  
 

 
 

В Україні майже всі перевірки використання надр  
зафіксували порушення 

19.07.2018 
Департамент державного геологічного контролю Держгеонадр 

протягом чотирьох місяців з березня по червень 2018 р. провів 306 перевірок 
дотримання вимог законодавства про надрокористування.  

«З березня по червень 2018 р. Департаментом державного геологічного контролю 
було проведено 306 перевірок з питань дотримання вимог законодавства про 
надрокористування за різними видами користування надрами, в тому числі 300 планові та 
6 позапланових. Порушення вимог законодавства виявлені під час проведення 292 
перевірок, що складає 95,5% від загальної кількості проведених контрольних заходів», -- 
сказав директор Департаменту держгеоконтролю Вадим Гончаренко. Також стало відомо, 
які найбільш поширені порушення були виявлені під час перевірок протягом березня-
червня 2018 року. Серед них: недопущення до проведення перевірки; порушення особливих 
умов спеціального дозволу на надрокористування; відсутність документів на право 
користування земельною ділянкою для потреб, пов’язаних з користуванням надрами; 
порушення термінів проведення робіт, визначених Програмою робіт. Під час проведення 
перевірок встановлено 8 фактів видобування корисних копалин після зупинення дії 
спеціального дозволу на користування надрами. Матеріали перевірок направлені до 
правоохоронних органів. «За результатами перевірок, проведених у березні-травні 2018 
року, відповідно до статей 57 та 58 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
складено 30 протоколів про адміністративні правопорушення. До адміністративної 
відповідальності притягнуто 19 осіб, сума штрафних санкцій склала майже 100 тисяч 
гривень», - доповнив Вадим Гончаренко. Позапланові перевірки проводились на підставі 
подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного 
нагляду (контролю) за його бажанням. Нагадаємо, Держгеонадра з початку року зупинили 
30 випадків незаконного видобутку корисних копалин на сотні тисяч гривень. 

 

Читати повністю >>> 
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Высокий спрос подталкивает вверх цены  
на энергетический уголь 

07.07.2018 
Цена энергоугля поднялись до 120 $/т, что стало самым высоким с 

ноября 2012 г. Всего же, с конца 2015 г., когда цена достигла минимума, ее 
рост составил около 140%. 

Как отмечают эксперты, вызвано это ростом спроса, в том числе и со стороны Китая, 
зависимость которого от угля в энергетике остается высокой, несмотря на все усилия 
сократить ее. Кроме того, выросли объемы угольных закупок японскими коммунальными 
компаниями. При этом, принимая во внимания различные факторы, к концу 2020 года 
прогнозируется снижения цены энергетического угля до уровня 74 $/т. В первую очередь 
это связывают со снижением спроса на импортный уголь в Китае и Индии, которые 
увеличат объемы внутренней добычи. Пока же имеет место уменьшение экспорта угля из 
ЮАР вследствие роста его потребления национальной энергетикой. В мае энергетический 
уголь из этой страны обходился в 100 $/тонну, а сегодня цена на него превысила 106 $. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 

 
Россия заработала почти $1 млрд на поставках  

угля в Украину в І полугодии 

08.07.2018 
Украина в январе-июне 2018 г. увеличила импорт угля каменного и 

антрацита (код ТНВЭД 2701) на 40,7% (3 млн 207,802 тыс. т.) по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 84,65 тыс. тонн.  

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на 
сумму $1 млрд 531,067 млн, что на 21,8% больше, чем в январе-июне-2017 ($1 млрд 256,894 
млн). При этом из РФ поступил уголь на $962,723 млн (доля в импорте - 62,88%), США – на 
$483,95 млн (31,61%), Канады – на $48,365 млн (3,16%), других стран – на $36,028 млн 
(2,35%). Кроме того, Украина в январе-июне-2018 года экспортировала 48,863 тыс. тонн 
угля каменного и антрацита на $7,991 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на 
$3,201 млн, Молдову – на $0,132 млн, другие страны – на $0,061 млн. Как сообщалось, 
Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% 
(573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. … 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Шахты ГП «Селидовуголь» получили наибольшую  
часть от выделенных 324 млн грн 

10.07.2018 
На госпредприятия угольной отрасли направлены денежные 

средства на частичное погашение задолженности по заработной плате. Об 
этом сообщил председатель НПГУ Михаил Волынец. 

Согласно распределению выделенных Кабмином на всю угольную отрасль 324 млн 
грн, 45 млн получило ГП «Мирноградуголь», 68 млн грн ушло в ГП «Селидовуголь». По 
словам профсоюзного лидера, селидовская группа шахт получила наибольшую сумму 
бюджетных средств – это было сделано с целью поддержки недавно назначенного на 
должность генерального директора ГП «Селидовуголь» Алексея Климченко и снять 
достигшую предела напряженность в трудовых коллективах. Михаил Волынец сообщил, 
что дополнительно ГП «Селидовуголь» было выделено 16,5 млн грн «на технологию». Вся 
эта сумма будет направлена на погашение задолженности по заработной плате работникам 
вспомогательных профессий и предприятий: 15 млн – на выплату ее остатка за апрель и 1,5 
млн грн – для погашения 13-15% долга за май. При этом, как отметил лидер НПГУ, одна из 
главных целей, ради которой у стен Верховной Рады сегодня собрались горняки, не 
достигнута. Законопроект №8362, которым предполагается выделить на господдержку 
угольной промышленности в 2018 г. 2,8 млрд грн, снова не рассматривается в парламенте. 
«Сегодня от автора законопроекта Михаила Бондаря я узнал, что документ не внесен в 
повестку дня сегодняшнего заседания, – рассказал Михаил Волынец. Лидер НПГУ сообщил, 
что часть шахтеров, принимавших участие в пикетировании Парламента – представителей 
госпредприятий «Селидовуголь», «Мирноградуголь», «Львовуголь» и «Волыньуголь» – 
уедет домой, но некоторые из активистов останутся … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам girnyk.dn.ua 

 
Компания Coal Energy в июне нарастила  

производство угля на 16,2% 

16.07.2018 
Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине 

в июне 2018 года нарастила производство угля на 16,2% (на 1,698 тыс. тонн) 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 12,150 тыс. тонн. 

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже, по сравнению с 
предыдущим месяцем производство выросло на 1,4% (на 0,171 тыс. тонн), отмечается в 
сообщении. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по 
обогащению. Бизнес компании значительно пострадал от военных действий на Донбассе. 
Отметим, как сообщили в СМИ, уголовное производство, в котором фигурировал 
православный угольный барон, владеющий компанией Coal Energy, закрыли, сделав 
крайним в нем работника шахты Виктора Нусенкиса. Виктор Вишневецкий – владелец 
скандальной известной компании Coal Energy, которая по старинке называет себя одним из 
крупнейших добытчиков угля в Украине, может перевести дух. На днях стало известно о 
закрытии уголовного производства № 22017050000000308, досудебным следствием в 
рамках которого занималась Служба безопасности Украины. Сделано это было «без 
лишнего шума» c подачи отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и 
Государственной пограничной службы прокуратуры Донецкой области, подавшего 
соответствующее ходатайство в Александровский районный суд Донецкой области. Как 
уже писал «ОЛИГАРХ», уголовное производство №22017050000000308 было открыто по ст. 
258-5 УК Украины («Финансирование терроризма»). «Гражданин Украины…, используя 
подконтрольные ему предприятия, которые входят в состав Ассоциации «Группа 
«Механик» и угледобывающей компании Coal Energy S.A. (бенефициаром обеих является 
Виктор Вишевецкий – «ОЛИГАРХ»), производственные мощности большинства которых 
расположены на оккупированной территории Донецкой области, осуществляет добычу 
угольной продукции и оплачивает налоги в так называемое «Министерство доходов и 
сборов ДНР» в размере 2,5% от оборота, тем самым фактически осуществляя 
финансирование терроризма», – говорится в материалах дела. Свои подозрения в СБУ 
подтвердили документами, которые в сентябре прошлого года были изъяты у 
представителя ОДО «Арендное предприятие «Шахта им. Святой Матроны Московской», 
входящего в состав Coal Energy. В материалах, подписанных директором еще одного 
связанного с Вишневецким ОДО «Арендное предприятие «Шахтоуправление 
«Благовещенское», содержится обращение на имя «главы Фонда государственного 
имущества» так называемой «ДНР» о необходимости внесения изменений в ведомости о 
вышеупомянутом предприятии. Впрочем, казавшееся вполне перспективным уголовное 
производство всего за несколько месяцев развернулось в выгодном для Вишневецкого 
направлении. Как выяснил «ОЛИГАРХ», «крайним» в нем оказался упомянутый подписант 
документов, направленных «властям» самопровозглашенной «ДНР». … 

 

Читать полностью >>>  
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Европейский банк реконструкции и развития передал долг 
"Садовой Груп" владельцу "Иммо Финанс" 

17.07.2018 
ЕБРР передал долг угольной компании "Садовая Груп", составлявшую 

на конец 2016 г. $18,3 млн, кипрской Degrass Consulting Ltd., которая 
является владельцем ООО "Иммо Финанс". 

Согласно сообщению "Садовой Груп" на Варшавской фондовой бирже, речь идет о 
долге ООО "ПК "Интердон", дефолт по которому был допущен еще осенью 2013 г. В конце 
того же года был заключено соглашение о реструктуризации на два года, в рамках которого 
25%-ная доля "Интердона" была передана банку ЕБРР. Предполагалось, что это позволит 
возобновить работу компании, однако этого так и не произошло, что "Садовая Групп" 
объясняет военным конфликтом на востоке Украины. Согласно отчету компании за 2016 г., 
срок погашения кредита – 28 декабря 2018 г., ставка по нему – 3-мес. Libor+6,5%. Залогом 
выступало 17,5% в мажоритарном владельце "Садовой Груп" Connektico Ventures Ltd. 
Информация об условиях передачи долга ЕБРР кипрской компании в биржевом сообщении 
отсутствует. Согласно госреестру, конечными бенефициарами "Иммо Финанс" выступают 
экс-член набсовета Укрэксимбанка Юрий Костробий и Оксана Козачок. "Садовая Груп" в 
отчете за 2016 г. указывала, что ее крупнейшим долгом была задолженность перед ОТП 
Банком на $21,29 млн, которую банк в 2017 г. передал Финансовому учреждению ЕФКР 
(Европейская факторинговая компания развития). "Садовая Груп", активы которой 
расположены в оккупированных районах Донбасса, в середине апреля 2018 г. уведомила, 
что откладывает публикацию отчета за 2017 г. до 31 августа 2018 г. Перенос публикации 
компания мотивирует сохраняющейся сложной ситуацией и непрекращающейся 
антитеррористической операцией на востоке Украины, где расположены ее предприятия, а 
также невозможностью последних возобновить деятельность. … 

 

Читать полностью >>>  
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Збанкрутіле «Вугілля України» намагалось, але не змогло сховати від  
«Альфа-Банку» «архівні» борги ахметівського «Західенерго» 

19.07.2018 
Київський апеляційний господарський суд залишив без змін 

рішення суду першої інстанції про закриття провадження у справі про 
банкрутство ДП «Вугілля України» за заявою «Альфа-Банку». 

У своєму клопотанні про закриття провадження у справі про банкрутство «Вугілля 
України» товариство «Альфа-Банк» повідомило, що виступає обтяжувачем майнових прав 
держпідприємства вартістю 3,9 млрд грн. Йдеться про договори поставки вугілля від 
лютого 2009 р. та від червня 2011 р., укладені між «Вугіллям України» та ВАТ «Західенерго», 
предмет застави по яких оцінили на зазначену суму. Як заставодержатель «Альфа-Банк» 
набув право вимагати від «Західенерго» оплату за згаданими контрактами та 
відшкодування збитків, заподіяних порушенням цього права. У ході розгляду справи 
встановлено, що у 2010 та 2012 роках «Вугілля України» у судовому  порядку стягнуло з 
«ДТЕК Західенерго» сумарно за обома контрактами 303,95 млн грн основного боргу та 
40,79 млн грн штрафів. Виконання рішень було розстрочене на 20 років рівними частинами 
щомісячно. «Вугілля України», «Державний ощадний банк України», «ДТЕК Трейдінг», 
«ДТЕК Західенерго», як апелянти заявленого «Альфа-Банком» клопотання, у відповідь 
зазначили, що зобов’язання сторін за договорами могли припинитися як частково так і 
повністю, оскільки з моменту їх укладення пройшло більше семи років. Представник «ДТЕК 
Західенерго» запевнив, що ці договори припинили свою дію у 2009 та 2011 роках 
відповідно і по них повністю проведений розрахунок. Однак, суд відкинув ці доводи, 
оскільки із попередніх судових матеріалів випливає, що за договором від 2009 року 
поставки відбувались щонайменше до березня 2010 року – загалом по даній угоді 
зафіксовано поставки вугілля на суму 3,76 млрд грн. Також апелянти стверджували, що 
оцінка предмету застави у 3,9 млрд грн є лише суб’єктивною думкою сторін договору, а 
насправді сума зобов’язань була значно меншою – у розмірі 344,84 млн грн. Але суд 
відкинув цей аргумент, зауваживши, що до договору застави не вносились зміни у частині 
визначення вартості предмету застави. … 
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Китайці зацікавились будівництвом заводу  
ядерного палива в Україні 

10.07.2018 
Компанія China Nuclear Fuel Corporation хоче викупити російську 

частку у проекті створення заводу ядерного палива на території України. 
Про це повідомляє портал ua.news  

Українській стороні китайці готові компенсувати вже витрачені на будівництво 
кошти. Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України, компанія China Nuclear Fuel Corporation планує викупити акції російського АТ 
«ТВЕЛ» (50%-1) у повному обсязі та забезпечить повне фінансування проекту. Китайці 
пропонують провести тристоронні переговори Україна-Китай-Росія, на яких узгодити це 
питання. Нагадаємо, для будівництва заводу ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-
1000 у 2010 році Україною та Росією було створено спільне підприємство ПрАТ «Завод з 
виробництва ядерного палива». Його планували збудувати біля селища Смоліне 
(Кіровоградська обл), Україна вже витратила на проект близько 10 млн дол. США. Тим 
часом, АЕК Енергоатом і компанія Westinghouse Electric продовжили і розширили договір 
про постачання ядерного палива на 2021-2025 роки. Він передбачає забезпечення твелами 
семи з 15 українських атомних енергоблоків. 
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Насалик ответил на слухи о планах Украины возобновить 

 совместный ядерный проект с Россией 
11.07.2018 

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 
опровергает слухи о планах возобновить сотрудничество с Россией в сфере 
ядерной энергетики. Об этом рассказал глава министерства Игорь Насалик. 

Ранее издание опубликовало письмо за подписью Насалика в адрес замглавы 
российской госкорпорации "Росатом" Кирилла Комарова. Согласно тексту документа, 
украинская сторона выявила желание возобновить совместный с Россией проект 
строительства завода по производству ядерного топлива и топливных сборок для АЭС. 
Данный проект был заморожен Украиной в 2015 г. Насалик существование такого 
документа опроверг. Он подтвердил, что министерство направляло российской компании 
письмо, однако в отличие от обнародованного ранее документа, в нем говорилось о 
готовности обсудить состояние реализации совместных проектов. "Министерство 
энергетики и угольной промышленности Украины готово обсудить состояние реализации 
совместных проектов в сфере атомной энергетики, в частности проекта по созданию в 
Украине производства ТВЕЛ, и предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 
июля 2018г.", - говорится в письме, которое Насалик передал изданию.  Глава министерства 
сообщил, что Минэнергоугля выработало два сценария дальнейших отношений в атомной 
сфере с российской стороной. Первый нацелен на расторжение договора с российской ОАО 
"ТВЭЛ" (входит в состав "Росатома"), в рамках которого та была признана победителем 
конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива в 
Украине. Российская сторона при этом должна будет вернуть $8,5 млн, инвестированных 
украинской стороной. Второй сценарий подразумевает выкуп иностранным инвестором 
российской доли в ЧАО "Завод по производству ядерного топлива" (50% - 1 акция), которое 
было создано специально для реализации этого проекта. По информации издания, одним 
из претендентов на российскую долю является Китайская корпорация по ядерной 
энергетике (China Nuclear Energy Industry Corporation). В то же время обнародованное ранее 
письмо Насалик назвал фейком. Тем не менее, источник "ЭП" в министерстве настаивает на 
подлинности этого документа. "Насалик действительно подписал этот документ, но сделал 
это не читая его – министр в день визирует огромное количество документов", - сказал 
собеседник издания. По его словам, министр мог подписать этот документ, не читая его, 
поскольку ему ежедневно приходится подписывать массу документов. Сам Насалик, по его 
словам, считает, что его умышленно подставили, чтобы причинить вред его репутации. 
Ответственной за внешнюю политику Министерства энергетики является замминистра 
Наталья Бойко. Сама Бойко отказалась комментировать ситуацию с письмом, отметив, что 
на то время находилась в рабочей командировке в Болгарии и с данным письмом не 
работала. Как известно, официальное решение прекратить реализацию совместного с РФ 
проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской 
области было принято Украиной в середине 2015 года - в период активной фазы войны 
России против Украины на Донбассе. В 2010 году Кабмин утвердил российское ОАО «ТВЭЛ» 
(входит в состав «Росатома») победителем конкурса по отбору технологий строительства 
завода по фабрикации ядерного топлива. Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле 
поселка Смолино. Для реализации проекта создано ЧАО «Завод по производству ядерного 
топлива», в котором украинскому государственному концерну «Ядерное топливо» 
принадлежит 50%+1 акция, а остальные 50% минус 1 акция - российской «ТВЭЛ»…. 
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Енергоатом знайшов заміну російському  
ядерному паливу 

19.07.2018 
НАЕК Енергоатом здійснила повне завантаження блоку №3 Южно-

Української АЕС (ПУАЕС) паливом виробництва компанії Westinghouse. Про 
це повідомив глава НАЕК Юрій Недашковський. 

"Вчора у нас вперше повністю сформувалась активна зона 3-го блоку ПУАЕС паливом 
Westinghouse. Це дозволить протягом одного року завершити дослідницьку експлуатацію 
цього палива і перейти до промислової", - сказав він. Також наголошується, що раніше 
паливо Westinghouse на українських АЕС експлуатувалося тільки у змішаних загрузках з 
російським паливом. Керівник ПУАЕС Володимир Лисниченко зазначив, що пуск реактора, 
повністю завантаженого паливом Westinghouse, пройшов в штатному режимі. "Зауважень 
по завантаженню, збірці реактора і виходу на номінальну потужність не було", - сказав він. 
У 2020 р. планується перевести на використання тільки палива Westinghouse також блок 
№2 Южно-Української АЕС, додав Лисниченко. У свою чергу Недашковський повідомив, що 
на 2021 р. заплановано завантаження палива Westinghouse в блок №3 РАЕС. Енергоатом є 
оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених 
водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною 
потужністю 13,835 ГВт. Westinghouse Electric Company - американська електротехнічна і 
ядерна компанія США. Її заснував винахідник, промисловець і підприємець Джордж 
Вестінгауз в 1886 році. Як повідомлялося, з метою диверсифікації джерел постачання 
ядерного палива для українських АЕС Енергоатом спільно Westinghouse у 2000 році почав 
реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива цієї фірми. У березні 2008 року 
Енергоатом уклав з Westinghouse Electric Sweden (Швеція) комерційний контракт на 
забезпечення в 2011-2015 роках свіжим ядерним паливом від трьох до шести енергоблоків 
АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000. У 2014 році сторони домовилися розширити і 
продовжити його до 2020 року. У січні 2018 роки контракт був продовжений до 2025 року.  
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КП «Київтеплоенерго» стало членом  
Оптового ринку електроенергії 

09.07.2018 
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» стало повноправним 

членом Оптового ринку електроенергії України. Про це повідомляє прес-
служба КМДА, передає портал ukrinform.ua 

«Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» стало повноправним членом 
Оптового ринку електроенергії України. Таке рішення було одностайно прийнято під час 
засідання Ради ОРЕ», - йдеться у повідомленні КМДА. Членство в ОРЕ дозволить КП 
«Київтеплоенерго» виробляти та продавати електроенергію на оптовому ринку 
електричної енергії відповідно до чинного законодавства. Нагадаємо, що із 1 серпня 2018 
року в управління КП «Київтеплоенерго» переходять столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які 
виробляють не лише теплову, а й електричну енергію. Слід зазначити, що ТЕЦ-5 є однією із 
найпотужніших теплоелектроцентралей в Україні, а ТЕЦ-6 – наймолодшою. 

 

Читати повністю >>> 
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Приватизация Центрэнерго: для инвестора нужны  
гарантии рентабельности актива 

09.07.2018 

ПАО «Центрэнерго» является крупнейшей энергогенерирующей 
компанией. В её состав входят три тепловые электростанции – Углегорская, 
Змиевская и Трипольская.  

Суммарная проектная мощность станций – 7690 МВт, что составляет ≈14% от общей 
мощности электростанций Украины. Недавно Фонд госимущества начал подготовку 
проекта решения Кабинета министров Украины относительно условий продажи ПАО 
«Центрэнерго». Условия условиями, но важно понимать, что любому инвестору, особенно 
зарубежному, нужны гарантии. Причём гарантии не только безопасности вложенного 
капитала, но и, конечно же, гарантии рентабельности, эффективности инвестиции, что в 
нестабильной экономике Украины обеспечить достаточно тяжело. Без выполнения этих 
условий привлечение серьёзной компании, которая приватизирует предприятие по 
приемлемой для Украины цене, будет найти практически невозможно. Тем не менее, в 
случае с Центрэнерго, определённые гарантии пока есть. ...  
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Україна відсудила у компанії Ахметова більше  
50 мільйонів гривень 

10.07.2018 
Господарський суд Києва підтримав позов Міністерства юстиції 

України до компанії Ріната Ахметова «Київенерго» про виплату до 
держбюджету компенсації сумою понад 54 мільйона гривень. 

«За 3 місяці, протягом яких тривало підготовче провадження, міністерством юстиції 
надано усі докази, у тому числі оригінали платіжних доручень, які свідчать про законність 
виплати компанії «Золотий Мандарин Ойл» 54 млн грн», - Міністерство юстиції України. 
Компанія «Золотий мандарин Ойл» отримала понад 54 млн грн з бюджету на основі 
рішення ЄСПЛ щодо погашення боргів за мазут М-100. До приватизації мазут зберігався у 
«Київенерго» на ТЕЦ №5, а після переходу компанії у володіння Рината Ахметова, Україна 
подала позов, вимагаючи відшкодувати збиток. НАБУ підозрює чиновників міністерства у 
розтраті бюджету. У Мін’юсті ж заявляють, що виплати були легальні. Відзначимо, київські 
тепломережі перейшли в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Угода 
«Київенерго» з КМДА про управління тепломережами столиці була підписано в 2001 році. У 
2011 р. акціонером «Київенерго» стала компанія ДТЕК. … 
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Александр Янукович продал «Донбассэнерго» депутату  
из Блока Петра Порошенко 

12.07.2018 
По инсайдерской информации, старший сын Виктора Януковича 

Александр потерял отношение к «Донбассэнерго», уступив роль ее куратора 
депутату Верховной Рады Максиму Ефимову. 

«Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии 
оформления», - говорит источник издания ЭП. Структурам Ефимова будет продан весь 
пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в 
«Донбассэнерго» - 60,8% акций. В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО 
«Энергоинвест холдинг». В 2016 году бенефициарами «Энергоинвест холдинга» стали 
Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей 
Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в 
роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько Ефима Звягильского. Роберт Бенш 
известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова - 
американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, 
контролирующей в Украине газодобывающие компании «Куб-газ» и «Тисагаз». … 
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ДТЭК планирует вывести из эксплуатации 6  
устаревших блоков антрацитовых ТЭС 

13.07.2018 
Компания "ДТЭК Энерго" направило в Минэнерго заявку на вывод 6 

из 53 блоков своих тепловых электростанций (ТЭС), которые устарели и 
находятся в долгосрочном резерве с элементами консервации. 

"Блоки, которые длительное время находятся в консервации или не работают, - с 
них и нужно начинать. Мы уже подали в министерство предложение о выводе шести 
блоков из состава установленного оборудования, поскольку фактически оно не 
используется, а мы несем расходы, которые не окупаются", - сообщил гендиректор 
компании Дмитрий Сахарук. На сегодня коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ) блоков ТЭС ДТЭК составляет всего 36%, тогда как общемировой 
бенчмарк – 50-55%. При этом стоимость содержания таких блоков ежемесячно обходится 
компании в десятки миллионов гривень. "То есть мы неэффективно используем наше 
оборудование, поэтому одним из стратегических направлений, по которому должна 
двигаться украинская энергетическая система, это выработка того же объема 
электроэнергии, но на меньшем количестве оборудования", - пояснил Д.Сахарук. По 
данным пресс-службы "ДТЭК Энерго", процесс вывода из установленной мощности 
касается только блоков антрацитовых ТЭС, большинство из которых не работало более 15-
20 лет. В частности, блок №12 Приднепровской ТЭС не работает в ОЭС Украины с октября 
1997 года, блок №13 ПдТЭС – с апреля 2017-го, блок №14 ПдТЭС – с января 2002 года … 
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Госэнергоэффективности подсчитали  
инвестиции в экоэнергетику 

10.07.2018 
Украинская «зеленая» энергетика привлекла свыше €1 млрд в 

течение трех лет. Об этом сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей 
Савчук, передает портал hubs.ua 

По мнению С. Савчука, в число перспективных направлений инвестиций могут войти 
заводы по производству солнечных панелей и сооружение биогазовых установок. 
Руководитель Госэнергоэффективности добавил, что с учетом современных тенденций 
развития рынка «зеленых» проектов большинство инвесторов могут заинтересовать 
проекты по открытию заводов по производству солнечных панелей. Именно эта сфера 
альтернативной энергетики сегодня пользуется огромным спросом у частных 
домохозяйств. Савчук также напомнил о таком ресурсе, как мусор, потенциал которого на 
сегодняшний день сильно недооценен. Переработка мусора и дальнейшее производство 
энергии из него может заместить в эквиваленте до 1 млрд. кубометров газа в год.  
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Крупная китайская компания хочет строить  
ветряные электростанции в Украине 

10.07.2018 
Ведущая китайская энергетическая компания "BJCEC", которая 

установила, в частности, более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей, 
оценивает возможность работать в Украине. 

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обсудил с генеральным 
директором китайской компании "GBI" Хао Чжангом, представляющей интересы "BJCEC", 
владельцем проекта "ЕвроУкрВинд" Дэвидом Льюисом, представителями компании 
"CNTIC" и Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения 
действующий "зеленый" тариф, его дальнейшее функционирование и другие стимулы для 
ветроэнергетических проектов. "Представители компаний сообщили, что ведущая 
китайская энергетическая компания "BJCEC", которая установила, в частности, более 2 ГВт 
ветроэнергетических мощностей, оценивает возможность работать в Украине. Компания 
"BJCEC" совместно с международными партнерами анализирует украинское 
законодательство для установления мощной ветроэлектростанции", - говорится в 
сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности. Сергей Савчук акцентировал внимание 
на преимуществах использования отечественного оборудования, что позволяет получить 
прибавку к "зеленому" тарифу. Кроме того, участники встречи обсудили новую концепцию 
стимулирования внедрения объектов возобновляемой электроэнергетики через систему 
аукционов. "Поэтапное внедрение эффективной системы аукционов позволит уменьшить 
стоимость производства энергии из возобновляемых источников и повысить 
конкурентоспособность бизнеса в этой сфере", - сообщил Сергей Савчук. 

 

Читать полностью >>>  
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ДТЭК Ахметова вложит 750 млн евро в альтернативную  
энергетику для получения высокого тарифа 

10.07.2018 
ДТЭК Ахметова рассчитывает вложить около €750 млн на 

строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 гг. 
мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на 
электроэнергию. 

Как говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings, компания ДТЭК 
планирует вложить в строительство мощностей по производству электроэнергии из 
возобновляемых источников 445 млн евро в 2018 году, 288 млн евро в 2019 году, сократив 
инвестиции до всего около 1 млн евро в 2020 году. Согласно сообщению, часть средств на 
реализацию этих проектов в сумме 210 млн евро  DTEK Renewables B.V. получила в виде 
займа от материнской компании DTEK B.V. "Ввод в эксплуатацию активов до конца 2019 
года имеет решающее значение для права на более высокие утвержденные тарифы, 
которые упадут примерно на 11% в 2020 году. Это может привести к снижению EBITDA и 
более медленному сокращению доли заемных средств", – отмечает Fitch. В связи с этим 
агентство отмечает, что любая значительная задержка или невыполнение проектов будет 
отрицательно влиять на рейтинг. Fitch также указывает, что "зеленый тариф" в Украине 
создает привлекательную норму прибыли для энергетических компаний. Так, сейчас 
тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за 
кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии 
в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч. Fitch Ratings также присвоило долгосрочный 
рейтинг компании DTEK Renewables B.V. на уровне "B- со стабильным прогнозом. DTEK 
Renewables B.V. – холдинговая компания, которая консолидирует активы ДТЭК в 
возобновляемой энергетике. Согласно информации на сайте ДТЭК, в портфель проектов 
компании входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт) и Трифановская СЭС (10 МВт). На 
стадии строительства находятся еще два объекта – Никопольская СЭС (200 МВт) и первая 
очередь Приморской ВЭС (100 МВт). Компания планирует увеличить портфель проектов 
почти в пять раз к 2020 году – до 1 ГВт. ... 

 

Читать полностью >>>  
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Компанія «Укргідроенерго» планує збудувати сонячні  
електростанції біля водосховищ на 55 МВт 

20.07.2018 
ПАТ «Укргідроенерго» уклало чотири угоди з ТОВ «Проектно-

дослідницький інститут «Енергоінжпроект» щодо проектування сонячних 
електростанцій біля водосховищ на загальну суму 2,42 млн грн.  

Цьогоріч виконають техніко-економічне обґрунтування будівництва чотирьох СЕС 
загальною потужністю 53-55 МВт: на території Канівської ГЕС потужністю 19 МВт за 201,58 
млн грн.; на території Кременчуцької ГЕС потужністю 15 МВт за 200,30 млн грн.; на 
території Дністровської ГЕС потужністю 10-12 МВт за 176,01 млн грн.; на території 
Київської ГАЕС потужністю 9 МВт. Кошторисна вартість останньої СЕС невідома, бо 
замовник не оприлюднив договір. Таким чином, будівництво перших трьох СЕС 
коштуватиме відповідно $405, $510 і $560-672 за кВт (що більша потужність, то дешевше). 
Незрозуміло, чи входить сюди ПДВ, але навіть з урахуванням 20% податку відома вартість 
не перевищить $806 за кВт. Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу 
«Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив, що ринку відповідає тендерна ціна сонячних 
електростанцій у $1 тис за кВт. Це ціна «під ключ», яка включає вартість обладнання та 
монтажу. Сума угод на третину нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 3,70 млн 
грн. Нагадаємо, торік «Укргідроенерго» повідомляло про свої наміри побудувати навколо 
водосховищ сонячні електростанції загальною потужністю 80 МВт. Чотири інші фірми на 
окремих торгах пропонували в півтора-два рази нижчі ціни, проте їх відхилили.  

 

Читати повністю >>> 
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Нафтогаз оголошує відкриті торги на закупівлю послуг  
з присвоєння кредитного рейтингу 

13.07.2018 
НАК «Нафтогаз України» оголошує відкриті торги на закупівлю 

послуг з присвоєння кредитного рейтингу, який сприятиме розміщенню 
єврооблігацій Компанії. 

Основні завдання, які мають бути реалізовані, включають: проведення командою 
аналітиків переможця тендеру аналітичного огляду діяльності компанії, присвоєння 
кредитного рейтингу на підставі підготовленого аналітичного огляду; оприлюднення 
кредитного рейтингу компанії англійською мовою на власному офіційному сайті. Послуги з 
присвоєння кредитного рейтингу мають відповідати максимально високим професійним 
стандартам, що звичайно застосовуються до таких послуг та мають бути надані з 
дотриманням вимог регламенту (ЄС) №1060/2009 Європарламенту та Ради від 16 вересня 
2009 р. про Кредитні рейтингові агентства. Оскільки прогнозується, що потенційними 
покупцями єврооблігацій можуть бути як європейські, так і американські інвестори, 
учасник торгів повинен мати статус Національно визнаної статистичної рейтингової 
організації (nationally recognized statistical rating organization – NRSRO) відповідно до розділу 
15Е Закону про цінні папери та біржі від 1934 року Сполучених Штатів Америки. Очікувана 
вартість закупівлі не перевищить 3,99 млн грн. Відзначимо, за оперативними даними за 
перше півріччя 2018 року група Нафтогаз сплатила до державного бюджету близько 71,7 
млрд грн податків та дивідендів. Надходження від групи склали 17,7% загальних доходів 
державного бюджету у січні-червні 2018 року. Група Нафтогаз залишається найбільшим 
платником податків в Україні. За результатами 2017 року сукупний розмір податкових та 
дивідендних платежів групи до державного бюджету склав 107,3 млрд грн.  
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Україна розпочала пошук нафти на  
Чорноморському шельфі 

07.07.2018 
Єдине в Україні науково-дослідницьке судно Iskatel здійснюватиме 

пошук родовищ нафти на шельфі Чорного моря неподалік острова Зміїний. 
Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.  

Це вже другий рейс судна з метою дослідження перспектив видобутку нафти на 
чорноморському шельфі. Перший рейс відбувся у 2016 році. «У планах нашого підприємства 
«Причорномор ДРГП» проведення комплексних геофізичних і геохімічних досліджень з 
метою виявлення і підготовки до пошуково-розвідувального буріння перспективних 
об'єктів», - повідомив очільник Держгеонадр Олег Кирилюк. 

 

Читати повністю >>> 
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Карпатыгаз погасили задолженность  
перед российским банком 

09.07.2018 

Компания «Карпатыгаз» окончательно разобралась с 
задолженностью, которая накопилась по договору о совместной 
деятельности, перед российским «Сбербанком».  

Говорится, что «Карпатыгаз» в 2012 году открыли в «Сбербанке» кредитную линию. 
Известно, что общая сумма долга компании в разные периоды составляла около 50 млн 
долларов. Средства были привлечены для закупки компрессоров для строительства 
дожимных компрессорных станций, в частности, Хрестищенской ДКС. В банке отметили, 
что вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, 
«Сбербанк» отказался от судебных процедур по взысканию задолженности.  

 

Читать полностью >>>  
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KPMG проведе аудит «Укрнафти»  
за 1 млн грн. 

09.07.2018 
НАК «Нафтогаз України» уклав договір з аудиторською компанією 

KPMG про проведення аудиту внутрішніх бізнес-процесів «Укрнафти» і її 
операційної діяльності, який коштуватиме «Нафтогазу» 1 млн грн. 

Тривалість аудиту не повинна перевищувати 420 робочих годин, що в перерахунку 
на восьмигодинний робочий день дорівнює 2,5 місяця. За умовами договору, аудитори 
повинні перевірити діяльність «Укрнафти» за останні 4,5 року – з січня 2014 по червень 
2018 року включно. Вартість контракту розрахована на підставі середньої погодинної 
ставки 2,38 тис. грн і може бути зменшена в разі дострокового завершення роботи. Однак 
наразі це 1 млн грн. Нагадаємо: рішення про проведення перевірки «Укрнафти» для оцінки 
діяльності її менеджменту було прийнято наглядовою радою «Нафтогазу» ще 21 травня. 
Було зазначено, що за підсумками аудиту буде прийнято рішення про доцільність 
звільнення голови компанії Марка Роллінса. Основними питаннями перевірки стануть 
операції з продажу нафти, газу і нафтопродуктів. Аудитори повинні перевірити 
ефективність укладених договорів і потенційні збитки. ...  

 

Читати повністю >>> 
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Burisma Group збільшує ефективність свердловин і вводить 
в експлуатацію новий газопровід 

11.07.2018 
Burisma Group завершує роботи з будівництва нового газопроводу 

Водяне-Журавлина, що дозволить збільшити продуктивність свердловин на 
Водянівському родовищі.  

Довжина газопроводу складе більше 9,5 км з пропускною спроможністю ≈ 3 млн. м³ 
газу на добу. З метою підвищення ефективності діяльності і збільшення дебіту свердловин 
компанії Burisma Group продовжують реалізовувати програми інтенсифікації. З початку 
2018 р. успішні операції з гідророзриву пласта були проведені на свердловинах №4 і №10 
на Рокитнянському родовищі, і на свердловині №2 на Бориславському родовищі. «Цього 
року успішно було проведено три операції з гідророзриву пласта. Це дозволило збільшити 
добове надходження на цих свердловинах в кілька разів. До кінця року Група планує 
реалізувати ще чотири операції з гідророзриву пласта на своїх ділянках. Також була 
проведена кислотна обробка свердловини №4 на Водянівському родовищі, результатом 
стало збільшення добового дебіту свердловини з 70 тис. до 260 тис. м³ вуглевднів», – 
зазначив CEO Burisma Group Тарас Бурдейний. … 
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Укргазвидобування розірвала угоду з Карпатигазом 
у Стокгольмському арбітражі 

12.07.2018 
Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма прийняв часткове 

рішення у справі за позовом Укргазвидобування до Карпатигаз, Misen 
Enterprises AB (Швеція, акціонер Карпатигаз) про розірвання СД. 

Зазначеним рішенням суд розірвав договір про спільну діяльність, чим задовольнив 
одну з вимог Укргазвидобування. Суд встановив, що договір спільної діяльності (СД) було 
порушено як Misen Enterprises AB (не повністю внесена частка в СД, лише $3,9 млн із $12,5 
млн), так і Карпатигаз, яка не поставила передбачені договором вимірювальні станції. 
Відтак договір розірвано через зміну обставин і неможливість продовжувати спільну 
діяльність. Нагадаємо, що з 2015 р. УГВ послідовно здійснює курс на розірвання договорів 
про спільну діяльність, які систематично порушувались операторами таких договорів. 
Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури (САП) здійснює з цього приводу ряд проваджень. До рішення 
Стокгольмського арбітражу УГВ вдалося розірвати всі договори про спільну діяльність, які 
позбавляли компанію можливості користуватися власними свердловинами, окрім двох 
договорів, учасниками яких є ТОВ «Карпатигаз». Водночас розірвання Стокгольмським 
арбітражем договору СД повернуло УГВ можливість повноцінно користуватися найбільшою 
кількістю власних свердловин з-поміж усіх договорів про спільну діяльність.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

Газовая компания Новинского выплатит 
дивиденды на 500 млн. грн. 

12.07.2018 
ЧАО "Укргазвыдобуток" планирует направить 500 млн грн на выплату 

дивидендов по результатам 2014-2017 годов. Об этом говорится в повестке 
дня собрания акционеров, обнародованной в системе НКЦБФР. 

В расчете на одну акцию размер дивидендов составит 4 963 грн. В конце 2017 года 
99,2% акций компании принадлежало Smart Energy. Как сообщалось, в мае Smart Energy 
объявила о выкупе акций у миноритарных акционеров по 11 438 грн за штуку 
(номинальная стоимость – 100 грн/шт). ЧАО "Укргазвыдобуток" в 2017 году увеличило 
чистую прибыль в 2,6 раза (на 138,38 млн грн) по сравнению с аналогичным показателем за 
2016 год – до 227,21 млн грн. В 2017 году ЧАО "Укргазвыдобуток" добыло 113,3 млн куб. м 
газа, что на 2% больше результата предыдущего года и стала 7-й по объему добычи среди 
частных компаний (9 в стране). Компания владеет специальным разрешением на 
промышленную разработку Островерховского газоконденсатного месторождения 
(Харьковская обл.) сроком действия до 2027 года. Текущие запасы компании составляют 
8,45 млрд куб. м газа и 0,65 млн тонн газового конденсата. Перспективные ресурсы 
предприятия оцениваются дополнительно в 2,16 млрд куб. м газа. Группа Smart Energy 
входит в состав "Смарт-Холдинга" бизнесмена Вадима Новинского. Компания реализует 
проекты в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов, а 
также альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление Smart Energy представлено 
газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" и публичной британской компанией Regal 
Petroleum с активами в Полтавской и Харьковской областях (в т. ч. компания "Пром-Энерго 
Продукт"). В 2017 году компании Smart Energy увеличили объем добычи природного газа 
до 226,3 млн кубометров, что на 8,5% больше, чем в 2016 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Regal Petroleum ввела в експлуатацію свердловину  
в Полтавській області 

13.07.2018 
Британська компанія Regal Petroleum, входить в ГК Smart Energy, 

успішно завершила капітальний ремонт свердловини №12 на 
Свиридівському родовищі в Полтавській області та ввела її в експлуатацію. 

В результаті первинного тестування свердловини отримано дебіт в обсязі 125 000 
м3/доба газу і 40 тонн/доба конденсату, повідомляється в офіційному прес-релізі компанії 
для Лондонської фондової біржі. Під час робіт з капітального ремонту була здійснена 
перфорація двох інтервалів Візейського горизонту на глибині понад 5 тисяч метрів. Наразі 
свердловина підключається до замірно-сепараційної установки. Після цього будуть 
проведені додаткові тестові дослідження з метою визначення оптимальних робочих 
параметрів свердловини. Як повідомлялося раніше, свердловина №12 розташована в межах 
Свиридівського родовища і належить ПАТ «Укрнафта». В листопаді 2017 р. Regal Petroleum 
підписала договір оренди з компанією-власником даного об'єкта з метою проведення 
капітального ремонту і його подальшої експлуатації. Regal Petroleum plc є публічною 
британською компанією, акції якої котируються на Лондонській біржі AIM. В Україні 
здійснює свою діяльність через Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» в 
Полтавській області та ТОВ «Пром-Енерго Продукт» в Харківській області, які володіють 
спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. Всі компанії входять до складу групи 
Smart Energy. У свою чергу група Smart Energy входить в Смарт-Холдинг, здійснює 
реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів, а 
також альтернативної енергетики. Нафтогазовий напрямок Smart Energy, окрім активів 
Regal Petroleum, представлено газовидобувною компанією «Укргазвидобуток». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

ДТЕК Нафтогаз розпочав буріння нової свердловини  
на Семиренківському родовищі 

16.07.2018 
ДТЕК Нафтогаз розпочав буріння свердловини №61 на 

Семиренківському газоконденсатному родовищі. Свердловина відноситься 
до похило-спрямованого типу та має розвідувальний характер.  

Проектна глибина свердловини - 5 492 м. У процесі буріння задіяно ряд міжнародних 
компаній, які застосовують сучасне високотехнологічне обладнання – для буріння 
використовується верстат Drillmec 1500 HP 2014 р. випуску, долота та інше допоміжне 
обладнання компанії NOV. Роботи виконує компанія «Білоруснафта», буріння похило-
спрямованої ділянки – компанія Schlumberger, яка буде застосовувати роторно-керовані 
системи. Буріння проводиться безамбарним методом із застосуванням технології 
зневоднення шламу за допомогою спеціального осушувача, що відповідає міжнародним 
екологічним стандартам. Нагадаємо, що у червні ДТЕК Нафтогаз успішно завершив буріння 
та освоїв свердловину №25, дебіт якої складає 286 тис. куб. м газу на добу, та продовжує 
буріння свердловини №43 Семиренківського родовища. Генеральний директор ДТЕК 
Нафтогаз Ігор Щуров: «Кожна нова свердловина ДТЕК Нафтогаз – це новий крок до 
збільшення видобутку газу в Україні, до досягнення енергетичної незалежності. Однак 
наша компанія не лише впевнено нарощує обсяги буріння, але й максимально ефективно 
використовує природно-ресурсний потенціал родовищ. Для цього ми впроваджуємо 
інноваційні технології, застосовуємо сучасне обладнання та залучаємо до співпраці великі 
міжнародні компанії. Все це дозволяє якісно розкривати продуктивний пласт, збільшувати 
обсяги видобутку та нарощувати запаси природного газу».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами СКМ 

Полтавский облсовет согласовал пяти компаниям вне  
конкурса спецразрешения на добычу газа 

17.07.2018 
Полтавский областной совет по обращению Государственной службы 

геологии и недр согласовал выдачу 14 специальных разрешений по 
нефтегазовым площадям, сообщается на сайте органа. 

Соответствующее решение облсовет принял 12 июля. В частности, согласована 
выдача 10 спецразрешений ООО "Ист Юроп Петролеум" (ранее - ООО "Голден Деррик"), еще 
по одному - ООО "Твинс Груп", "Элион Инвест", "Сэнс-Д" и "Прайс Компани". Все указанные 
спецразрешения планируется выдать вне аукциона. Согласно данным из реестра оценки 
влияния на окружающую среду, "Ист Юроп Петролеум" намерена разрабатывать в 
Полтавской области Майоривский участок, Клюшныкивский участок, Дружынинский 
участок, Боярско-Чапаевскую площадь, Пивденно-Свыстунивский участок, а также 
Фльоривско-Ювилейную площадь, Ново-Диканскую площадь, Бутивско-Миргородскую 
площадь, Вильшанскую площадь, Гулакивскую площадь. В свою очередь, "Твинс Груп" 
намерена разрабатывать Дубривскую площадь, "Элион Инвест" - Звязивскую площадь, 
"Сэнс-Д" - Бобрицкую площадь, "Прайс Компани" - Филенкивско-Черняхивскую площадь. 
"Указанные компании предоставили все необходимые документы, заключили социальные 
соглашения с органами местной власти, поэтому мы согласовали предоставление им 
специальных разрешений на пользование недрами", - рассказал глава комиссии 
Полтавского облсовета по вопросам ТЭК и использования недр Сергей Мамоян. В то же 
время глава газодобывающей компании "Укргазвыдобування" (75% общей добычи газа в 
Украине) Олег Прохоренко сетует, что его компания, которая в 2018 году в местные 
бюджеты Полтавской области заплатит почти 500 млн грн, так и не получила согласия от 
облсовета на новые лицензии.   "В ответ "Укргазвыдобування" получило 61 отказ от 
Полтавского облсовета на согласование новых лицензий или на расширение 
существующих. Но зато 14 новых лицензий одним решением выдается компаниям без 
добычи, без ренты, без платежей в бюджет, без сотрудничества с громадами", - посетовал 
Олег Прохоренко. При этом он допускает, что эти лицензии могут перепродать другим 
компаниям. Ранее украинские СМИ сообщали о покупке бизнесменом Павлом Фуксом ООО 
"Голден Деррик" (новое название - "Ист Юроп Петролеум") у окружения беглого экс-
министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. Согласно ныне действующему 
Порядку предоставления специальных разрешений на пользование недрами, который 
утвержден постановлением Кабмина № 615 от 30 мая 2011 года, разрешения на 
использования недр для разработки месторождений полезных ископаемых 
общегосударственного значение согласовывается с областными советами. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Китайський новачок впав учетверо(!) на торгах «Укргазвидобування»  
щодо випробування свердловин за 54 мільйони 

19.07.2018 
ПАТ «Укргазвидобування» замовило компанії «Zhongman Petroleum 

and Natural Gas Group Corp., Ltd» (Китай) послуги з освоєння та дослідження 
свердловин на $1,69 млн, або 54,44 млн грн.  

До травня 2020 року проведуть випробування 50 свердловин на родовищах у 
Харківській та Полтавській областях. Перелік послуг включає освоєння, очищення, криві 
відновлення тиску, режим стабілізації та відбір глибинних проб. Очікувана вартість 
закупівлі становила 219,50 млн грн. Під час торгів переможець упав у ціні вчетверо. 
Причому суперники теж суттєво знизили свої пропозиції – від чверті до 2,5 разів, але все 
одно програли китайській фірмі «Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd» 
(«ZPEC»), власниками якої є Чжу Фенсю і Лі Чунді з Китаю та яка вперше отримала підряд в 
Україні. Конкурентами були ТОВ «Везерфорд Україна», ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна», 
«Techno Canada Inc» (Канада), «Expro Eurasia Limited» (Британія), ТОВ «Трайдент-Юг», 
«Melyfurasi Informacio Szolgaltato KFT Geoinform Ltd» (Угорщина) і «Hilong Oil Service & 
Engineering Co., Ltd» (Китай). 

 

Читати повністю >>> 
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В ПАО «Магистральные газопроводы Украины»  
не увольнялся весь менеджмент 

22.07.2018 

Из всего менеджмента ПАО «Магистральные газопроводы Украины» 
(МГУ) уволился только директор по техническим вопросам Игорь Бурак, 
однако это произошло из-за смены работы.  

Остальные руководители остаются на своих должностях и не планируют идти, - 
сообщил и.о. председателя правления ПАО «Магистральные газопроводы Украины» 
Валерий Ноздрин. «Опровергаем. Менеджмент не освобождается. Я, как исполняющий 
обязанности председателя, работаю, никуда не собираюсь уходить», - сказал Ноздрин. По 
его словам, заявление об увольнении было получено только от Бурака, однако это 
произошло из-за смены места работы. Директор по юридическим и корпоративным 
вопросам Алексей Лань продолжает работать. «Я не знаю, откуда появилась информация об 
увольнении менеджмента. Однако в течение последней недели коллеги, работающие в 
других компаниях, звонят и спрашивают: «А ты что, уволился?». Мне кажется, что это - 
происки наших оппонентов, которые не совсем честными методами пытаются внести 
раскол в процесс анбандлинга», - отметил Ноздрин. Ранее появилась информация, что весь 
руководящий состав ОАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) увольняется. На 
текущий момент оператором газотранспортной системы является "Укртрансгаз". Однако 
после окончательного исполнения решений Стокгольмского арбитража по транзитному 
контракту функции оператора ГТС правительство намерено передать "Магистральным 
газопроводам Украины". В ноябре 2016 года Кабмин в рамках реформирования "Нафтогаза" 
принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - ПАО "МГУ", 100% акций 
которой находятся в собственности государства. Но согласно решению Арбитражного 
института Торговой палаты Стокгольма от 28 февраля 2018 года, анбандлинг требует или 
письменного согласия "Газпрома" на присоединение к транзитному контракту нового 
оператора, или же соответствующих договоренностей с российской стороной о внесении 
изменений в действующий контракт. Ни один из этих вариантов не является достижимым.  
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Украина сократила транзит нефти  
в Европу 

19.07.2018 
Транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом в страны 

Европы за 6 мес. т.г. снизился на 6,5% (на 438,7 тыс. тонн) по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. – до 6 млн 358,6 тыс. тонн. 

Объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в январе-
июне-2018 увеличился на 7% (на 66,6 тыс. тонн) – до 1 млн 15,4 тыс. тонн. Таким образом, в 
первом полугодии 2018 года доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (7,374 
млн тонн) составила 86,2%, доля перекачки на НПЗ страны – 13,8%. В июне 2018 года 
транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом увеличился на 2,6% (на 31,9 
тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 1 млн 274,6 тыс. тонн, 
тогда как прокачка на НПЗ страны снизилась на 6,9% (на 13 тыс. тонн) – до 174,5 тыс. тонн. 
Как сообщалось, 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 "Укртатнафты". "Укртранснафта", 100% акций 
которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором 
нефтетранспортной системы страны. Система магистральных нефтепроводов 
"Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км 
проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на 
входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ 
 

 
 

НАБУ проверит действия прокуроров по делу  
о конфискации Одесского НПЗ 

10.07.2018 
Одесское управление НАБУ обязали открыть уголовное производство 

о превышении служебных полномочий прокурорами, которые причастны к 
конфискации имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода.  

Как сообщил на своей странице в Фейсбук представитель прежнего владельца 
Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) - компании "Энергия и газ Украины" 
адвокат Игорь Сильницкий, соответствующее определение Соломенский районный суд 
Киева вынес 18 мая этого года. В опубликованной Сильницким выписке из Единого реестра 
досудебных расследований указано, что из-за превышения служебных полномочий 
сотрудники прокуратуры Одесской области нанесли существенный ущерб правам и 
интересам граждан и юридических лиц. Потерпевшими в этом производстве являются 
кредиторы ПАО "Одесский НПЗ", так как процедура банкротства предприятия повлекла 
появление больших кредиторских задолженностей (выплаты заработной платы).  

 

Читать полностью >>>  
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Таємниці Кременчуцького НПЗ. Чому компанія  

Коломойського ховає інформацію 

10.07.2018 
Відповідно до закону, якщо на ринку залишається лише одне 

підприємство - воно може не подавати до статистики інформацію. Хоча в 
країні чимало дрібних НПЗ, керівництво заводу Ігоря Коломойського 
користується цією нормою, щоб приховувати обсяги переробки нафти. 

 

Починаючи з жовтня 2014 року Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), що 
належить ПАТ “Укртатнафта”, відмовляється подавати інформацію щодо показників своєї 
роботи Міністерству енергетики та вугільної промисловості та Державній службі 
статистики. Керівництво компанії аргументує свої дії положеннями Закону “Про державну 
статистику”. Відповідно до закону, якщо на ринку залишається лише одне підприємство — 
воно може не подавати до статистики інформацію, оскільки тоді буде зрозуміло, які обсяги 
яких продуктів воно виробляє, і тому ця інформація дозволить якось впливати на 
діяльність підприємства. Керівництво Кременчуцького заводу, вочевидь, вважає себе 
єдиним в Україні, яке виробляє бензин, дизпаливо та інші нафтопродукти. Насправді, в 
Україні значно більше підприємств займаються легальним виробництвом пального. 

 

Які НПЗ працюють в Україні? У державі наявні шість великих НПЗ, з яких п’ять 
навряд чи колись запрацюють. А також один великий газопереробний завод (ГПЗ), який 
належить державній компанії “Укргазвидобування”. Так, Дрогобицький, Надвірнянський і 
Херсонський заводи були зупинені ще у 2005—2007 роках, адже не виробляли якісного 
палива та не були ефективними економічно. Єдиний спосіб відновити їх роботу — це 
збудувати на їхньому місці нові НПЗ, а це сумнівно. Для цього, за оцінками Консалтингової 
групи “А-95”, необхідно мінімум $1 млрд інвестицій у кожен. Те саме стосується і Одеського 
НПЗ (ОНПЗ). З єдиною різницею — він зупинився не так давно, починаючи з 2014 року. 
Проте перспективи відсутні і там. Усі сучасні НПЗ мають не менше 75% виходу світлих 
нафтопродуктів, тобто у півтора рази ефективніші за ОНПЗ, рівень якого нижче 50%. 
Російський “Лукойл”, який раніше володів підприємством, зменшив цей фактор за рахунок 
відправки вироблених неліквідів для поглибленої переробки на свої НПЗ до Болгарії та 
Румунії, однак сьогодні так зробити вже не вийде. Також, заводу для роботи потрібна 
сировина, а вона відсутня. Навряд чи найближчим часом відновляться поставки з Росії, а 
везти морем — занадто дорого. Модернізація теж не відбудеться, адже, по-перше, завод 
арештували в рамках кримінального провадження, яке веде Нацполіція, а по-друге, об’єкт 
заставлений російському банку ВТБ. Проектна потужність Лисичанського НПЗ (ЛиНІК) була 
24 млн т нафтопродуктів на рік. Він вважався одним із найбільших у Європі. Проте ще 
наприкінці 1990-х, коли його придбали росіяни з ТНК, завод втратив 16 млн т потужностей. 
Інвестувати в нього ніхто не збирався. Зрештою, через низьку ефективність, весною 2012 р. 
НПЗ зупинився. У 2014 р. відновити НПЗ обіцяла “Роснєфть”, яка поглинула ТНК. Однак 
літом 2014 р. об’єкт захопили бойовики “ЛНР”, згодом у резервуарний парк прилетіли 
кілька снарядів, і завод вийшов із ладу повністю. Зрозуміло, це кінець надій щодо 
Лисичанського НПЗ. Ні з політичних, ні з економічних причин завод на лінії фронту не 
запустять. Проте, окрім великих НПЗ, є чимало менших за потужністю, але легальних, які 
також виробляють пальне. Мається на увазі Шебелинський ГПЗ “Укргазвидобування”, і 
приблизно 15 підприємств малої потужності, які виробляють нафтопродукти. За словами 
директора департаменту статистики торгівлі Держстату Анатолія Фризоренка, на них 
припадає близько 10-15% виробництва. Директор спеціальних проектів НТЦ “Психєя” 
Геннадій Рябцев: “Їхня сумарна продуктивність є непорівняною з потужністю 
Кременчуцького заводу, але вони виробляють їх за своїми цінами, і якщо підходити за 
методикою усереднення Держстату, дуже важко буде визначити справжню кількість 

продукції, яку виробляє Кременчук. Тому тут дивно бачити, що “Укртатнафта” цю 
інформацію приховує”. 

 
ПАТ “Укртатнафта”. ПАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ) — єдиний 

працюючий великий нафтопереробний завод. 43,05% акцій належать державі в особі НАК 
“Нафтогаз України”, 56% акцій — офшорним структурам “Приват” Ігоря Коломойського та 
Олександра Ярославського. Зокрема, це компанії: Kornelius Holdings Ltd (6,28%); Besato 
Consulting Ltd (5,23%); Dagosel Investment Ltd (5,21%); Apsolins Ltd (6,76%); Ralix Services Ltd 
(7,67%); Lextermal Ventures Ltd (5,58%). Всі вони створені в 2010 році в юрисдикції 
республіки Кіпр. Свого часу група “Приват” в особі компанії “Корсан” мала лише 1,2% акції 
“Укртатнафти”. А реальний вплив на підприємство мала російська компанія “Татнефть”, яка 
у сукупності контролювала 55,7% акцій підприємства. Та в результаті рішень українських 
судів частка татарських акціонерів виявилася розмитою, а новими акціонерами стали 
структури “Привату” та Ярославського. У 2017 році “Укртатнафта” наростила чистий збиток 
у 12,6 рази — до 2,44 млрд грн. При цьому чистий дохід “Укртатнафти” в минулому році зріс 
на 39,6% — до 33, 23 млрд грн. “Укртатнафта” експлуатує Кременчуцький НПЗ, переробна 
потужність якого становить 10,5 млн тонн сирої нафти на рік. Сировиною для заводу слугує 
нафта і газовий конденсат компанії “Укрнафта”, разом із нафтою, яка постачається морем, з 
Казахстану і Азербайджану. Споживання нафти, за даними Державної фіскальної служби 
(ДФС), склало 3 088 тис. т, зокрема імпортної — 1 013 тис. т. Таким чином, потужності 
заводу номінально завантажені менш ніж на третину. Проте, перевірити цю інформацію на 
основі даних з інших офіційних джерел неможливо. Реалізується кременчуцька продукція 
через мережі АЗС групи “Приват” (”Авіас”, ANP, “Сентоза” та інші). До них можна також 
зарахувати і заправки “Укрнафти”, понад 40% акцій і оперативний контроль над якою 
фактично належить дніпровцям. У підсумку, за оцінками “Консалтингової групи А-95”, 
мережа “Привату” нараховує 1540 АЗС або 26,6% від загальної кількості автозаправних 
станцій в Україні. Завантаження Кременчуцького НПЗ можна підвищити, адже наявні і 
вільні потужності, і угоди з постачальниками сировини. Так, “Укртатнафта” має укладений 
договір із азербайджанською SOCAR про щорічне постачання 1,3 млн т нафти на 2017-2019 
роки. Це більш ніж 100 тис. т на місяць. А також — домовленість з держкомпанією 
“Укртранснафта” на її транспортування. Однак, завантаження Кременчуцького НПЗ, на 
думку “Консалтингової групи А-95”, не зростає через складнощі зі збутом та безуспішні 
спроби укласти довгострокові контракти на поставку нафтопродуктів. І це враховуючи 
вигідність роботи із внутрішнім виробником і стандарт Євро-5, якому з 2017 року 
відповідають кременчуцькі нафтопродукти. Ймовірно, серед причин “застою” є і певні 
розбіжності між Ігорем Коломойським і Олександром Ярославським — партнерами з 
управління “Укртатнафтою”. Ще один фактор — це несприятливий час для збільшення 
масштабів бізнесу, адже між владою та “Приватом” існує конфлікт.  

 

Наслідки приховування інформації з боку “Укртатнафти”. Директор ТОВ 
“Консалтингова група А-95” Сергій Куюн: “До 2014 року завод звітував перед 
Держкомстатом та Міненерго щодобово. Але з 2014 року перестав надавати статистику. Це 
питання неодноразово піднімалося навіть міністрами та НАК “Нафтогаз України”, який є 
акціонером “Укртатнафти”, але це не мало результату. Між тим і ринку, і уряду важливо 
розуміти, що відбувається на потужнішому українському НПЗ, бо забезпечення пальним є 
стратегічною задачею”. Без звітності Кременчуцького НПЗ ані державі, ані суспільству не 
відомо, скільки саме нафтопродуктів є на ринку. Це не дозволяє реалізовувати заходи із 
забезпечення енергетичної безпеки. Відповідно до завдань, визначених Енергетичною 
стратегією України до 2035 року, державі потрібно забезпечити надходження з одного 
джерела не більше 30% продуктів. Однак сьогодні не відомо, скільки нафтопродуктів 
виробляється в Україні. Директор спеціальних проектів НТЦ “Психєя” Геннадій Рябцев: 
“Трейдери та аналітичні структури можуть визначити приблизну кількість, але не точну. 
Як? Дивляться, скільки нафти було видобуто в Україні (хоча “Укрнафта” не достатньо 
прозора), далі — скільки імпортована, віднімають кількість нафти, переробленої 
Шебелинським заводом, і залишок множать на коефіцієнт глибини перероблення нафти. В 
2013 році для Кременчука — 0,74. Після цього множимо на коефіцієнт і отримуємо 
приблизні величини. Але приблизна або інсайдерська інформація не є офіційною, на неї не 
можна посилатись. Ми маємо показники Держстату по всіх основних видах продукції, окрім 
нафтопродуктів. Немає її і у Міненерговугілля”. Чомусь ніхто не реагує на такий стан справ. 
Невідомо про судові позови чи якісь намагання, щоб відповідний завод змусили довести, що 
ця інформація становить комерційну таємницю. Директор Департаменту статистики 
торгівлі Держстату Анатолій Фризоренко: “Ми і листи писали, і телефоном я розмовляв із 
головним бухгалтером та першим заступником ПАТ “Укртатнафта”. Бухгалтер порадила 
говорити з керівництвом. Ми навіть не отримали відповіді на листи. Тобто, якась є вказівка 
не надавати звіти. З чим це пов’язано — нам ніхто не говорить. У нас є право накласти на 
них штрафи, але для цього їм потрібно вручити в руки повідомлення. На територію 
підприємства нікого не пускають. Це закрите підприємство всередині країни. Впливу на них 
ніхто не має. Як наслідок, ми не маємо повної оцінки, наприклад, споживання нафти. 
Україна — член Енергетичного Співтовариства, і ми повинні щомісячно надавати 
інформацію щодо балансу нафтопродуктів: виробництво, експорт, імпорт, споживання. 
Даємо оціночні дані. Але хотілось би надавати їх з першоджерел”. Така позиція дає підстави 
вважати, що підприємство приховує необліковані обсяги сировини та нафтопродуктів, які є 
підакцизними товарами. Ці підозри підсилює будівництво у 2016 році біля заводу 
потужного підприємства з наливу нафтопродуктів у автомобільні цистерни. На відміну від 
залізниці, відвантаження якою чітко фіксується, відправка бензовозів фактично не залишає 
слідів для подальших перевірок. Тобто, непомітно надходить сировина, і також непомітно із 
заводу виходить нафтопродукт. Директор ТОВ “Консалтингова група А-95” Сергій Куюн: 
“Підстави для таких підозр дає й статистика. Я співставив вхід (виробництво 
нафтопродуктів в Кременчуці та імпорт “Приватом”) з продажами через їх мережу АЗС. Як 
бачимо, незрозуміло звідки у 2015-2016 роках у групи з’являлось понад 100 тис. т бензину 
або майже 20% від їх продажів. Звідки це пальне? По ДП надлишкові обсяги легко 
пояснюються гуртовими продажами, але бензин гуртом вони не продавали, ці обсяги були 
б помітні. Ця історія зі звітністю дуже дивна й незрозуміла”. За словами начальника 
Департаменту з корпоративних комунікацій НАК “Нафтогаз України” Олени Осмоловської, 
компанією неодноразово надсилались вимоги на скликання загальних зборів ПАТ 
“Укртатнафта”. Однак, пакет акцій, що належить НАК, не забезпечує кворуму при 
проведенні загальних зборів акціонерів. Протягом 2011-2018 років загальні збори не 
проводились, тому НАК “Нафтогаз України” не має своїх представників в органах 
товариства. Приховуючи реальні обсяги виробництва, “Укртатнафта” приховує дохід від 
реалізації. Наприклад, підприємство може вказати, що виробляє авіаційний гас, сплачує 
відповідний акциз (21 євро за 1000 л), а насправді вироблятиме дизпаливо, де акциз 139,5 
євро з тони. Таким чином існує можливість приховати частину прибутку, можливість 
випуску продуктів, які не відповідають технічному регламенту, можливість переробки не 
облікованої нафти. Це важко перевірити. “Не факт, що вони використовують всі ці 
можливості. Немає фактів, адже немає обліку. Ситуація вигідна компанії. Всі чомусь 
цікавляться газом чи тарифами, а на це не звертають увагу. Це лише складова тих проблем, 
які пов’язані із групою “Приват”,- пояснює Геннадій Рябцев.  

 

Проблеми групи “Приват”. У ПАТ “Укртатнафта” проігнорували всі наші 
інформаційні запити та спроби взяти коментар. Проте, незважаючи на намагання компанії 
приховати свої фінансові показники, деякі дані можна знайти і у базі аналітичної системи 
Youcontrol. З поміж іншого, кидається в очі відсутність кореляції між продажами та 
прибутками підприємства. Так, за даними Youcontrol, у 2014 році продажі “Укртатнафти” 
зросли на 12,18%, у 2015 році — на 24,35%, а у 2016-му — впали на 7,1%. При цьому, 
прибуток у 2014 році зменшився на 59,92%, у 2015-му — на 498,56%, а у 2016-му — зріс на 

https://www.minprom.ua/news/245985.html
http://odessa-life.od.ua/news/49255-NABU-proverit-deystviya-prokurorov-po-delu-o-konfiskacii-Odesskogo-NPZ
http://www.ukrtransnafta.com/ua/
https://smida.gov.ua/db/participant/00152282
http://www.ukrtatnafta.com/
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134,12%. Загалом, у компанії, починаючи з 2014 року, падає рентабельність та чиста маржа, 
натомість зростають борги. Обслуговування існуючих боргів сильно обтяжує компанію. 
Експерти, розповідаючи про роботу “Укртатнафти”, згадують чимало інших проблем, 
пов’язаних із цією компанією. Директор спеціальних проектів НТЦ “Психєя” Геннадій 
Рябцев: “Це й узгоджені дії десятків юридичних осіб, які управляють 1625 заправками 
“Привату”, що дивним чином не помічає Антимонопольний комітет, і неспівпадіння між 
обсягами виробленої й імпортованої та реалізованої продукції, і сумнівні результати 
аукціонів, і приховування реальної кількості сировини, що надійшла на підприємство. Це й 
нафта, яка, за попередніми висновками слідства незаконно, була відкачана з магістральних 
трубопроводів і потім зберігалася в Кременчуці. Що стало з цими обсягами потім, важко 
сказати…”. За словами експерта, НПЗ як єдиного господарського комплексу вже не існує. 
Кожна установка або в оренді, або в суборенді. Хто володіє установками, естакадами, 
резервуарним парком, визначити майже неможливо. Директор ТОВ “Консалтингова група 
А-95” Сергій Куюн: “Також звертає на себе увагу практика постійних (раз на півроку) 
ротацій юросіб, що здійснюють управління автозаправними станціями “Привату”. Це понад 
50 фірм з мінімальними статутними фондами, які змінюють одна одну (останній випадок і 
історія питання тут). Не викликає сумнівів, що робиться це для заплутування слідів на 
випадок перевірок фіскалами або АМКУ. Не виключаю, що таким чином втрачаються сліди 
й необлікованих нафтопродуктів”. За даними аналітичної системи Youcontrol, 77 
юридичних осіб мають у своїй назві або у назві свого засновника слово “Укртатнафта”. 
Проте найбільша проблема Кременчуцького НПЗ — це сам факт його захоплення групою 
“Приват” Ігоря Коломойського й афілійованих з нею компаній, за що держава Україна 
змушена буде заплатити мінімум $150 млн російській “Татнєфті”. Чотири роки тому 
Міжнародний комерційний арбітраж у Парижі зобов'язав Україну виплатити російській 
“Татнєфті” $112 млн. Судовий розгляд відбувався шість із половиною років, далі два роки 
тривала апеляція української сторони. Нині йде період примусу до реалізації цього рішення. 
“Татнєфть”, очевидно, робитиме спроби добитись арешту активів України для стягнення 
всієї суми боргу. Позови про визнання й виконання рішення арбітражу позивачем подано 
також в інші юрисдикції — у національні суди інших держав. У Сполученому Королівстві ще 
у травні 2017 року була прийнята ухвала про виконання арбітражного рішення на користь 
“Татнєфті”. Україна подала апеляцію, яка нині розглядається. У США “Татнєфть” також 
намагається знайти українське майно, проте місцевий суд наразі ще не оприлюднив свого 
рішення. На початку 2016 року до позову “Татнєфті” додався ще один — від Міністерства 
земельних ресурсів і майнових відносин республіки Татарстан (РФ). Воно раніше було 
власником 28% “Укртатнафти”. Слухання по цій справі мають відбутися найближчим часом. 
Рішення суддів на користь Татарстану, у разі його прийняття, може означати для України 
обов'язок виплати ще $141 млн з відсотками. При цьому, Україна буде змушена платити за 
зобов’язання підприємства, на яке держава жодним чином не впливає, не зважаючи на 
належність 43% його акцій державному “Нафтогазу”. Щоб уникнути мільйонних збитків 
для державного бюджету, ситуація потребує негайного вирішення, а всі підозри вимагають 
розслідувань правоохоронців. Текст підготовлений в рамках проекту USAID “Прозора 
енергетика”. Позиція автора може не збігатися з позиціями Агентства з міжнародного 
розвитку США та аналітичного центру DiXi Group. У разі передруку розслідування передрук 
дисклеймера обов'язковий. 
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Компания «Укргаздобыча» наращивает закупки нефти и конденсата  
на внутреннем рынке для переработки на Шебелинском ГПЗ 

11.07.2018 
АО «Укргаздобыча» помимо покупки нефти на биржевых торгах у 

Полтавской газонефтяной компании и родственной «Укртранснафты» 
начала приобретать ресурс «Восточных геологических ресурсов» (входит в 
группу Geo Alliance). 

Как свидетельствуют данные, обнародованные госкомпанией в системе ProZorro, у 
Geo Alliance «Укргаздобыча» приобрела на электронных торгах 500 т газового конденсата 
по цене 16 050 грн/т. Договор был заключен еще 5 мая, и поставка происходила в том же 
месяце. Сам договор обнародован в системе ProZorro накануне. В УГД enkorr уточнили, что 
ресурс был приобретен для переработки на Шебелинском ГПЗ. Отметим, ПАО 
«Укргаздобыча» на электронных биржевых торгах приобрела 9 тыс. т метанола 
технического марки «А». Результаты торгов обнародованы на «Украинской энергетической 
бирже» (УЭБ). Цена метанола определяется по формуле с привязкой к котировкам издания 
ICIS Methanol (Europe). Котировка умножается на предложенный участником на торгах 
коэффициент, который составил 1,12. Срок поставки ресурса – август 2018 г. – июнь 2019 г. 
В тоже времья, АО «Укргаздобыча» (УГД) 10 июля продало на «Украинской энергетической 
бирже» (УЭБ) 860 т нефтепродуктов. Итоговый бюллетень торгов опубликован на сайте 
УЭБ. В частности, компания реализовала 15 автомобильных партий бензина А-95 по 33 750 
грн/т, что на 100 грн/т дешевле цены  по которой ресурс был продан на торгах 5 июля. 
Также компания продала 585 т дизельного топлива по 28 200 грн/т (+200 грн/т). 140 т 
битумов были проданы по 12 100-12 240 грн/т, а 120 т риформата по 29 500 грн/т. 
Напомним, в марте УГД вернулась к закупкам нефти к ПГНК, приобретая ресурс на 
«Украинской энергетической бирже». Также в июле «Укргаздобыча» приобрела 5 тыс. т 
нефти Azeri Light у АО «Укртранснафта». Кроме того, госкомпания намеревалась 
приобрести нефть у ПАО «Укрнафта», но после регистрации УГД на биржевые торги, 
«Укрнафта» сняла предложение по ж/д-партиям и предлагала нефть только с отгрузкой с 
территории НПЗ группы «Приват». Как сообщал enkorr, «Укргаздобыча» ищет ресурс для 
дозагрузки Шебелинского ГПЗ. На 2018 г. в планах компании приобрести около 60 тыс. т 
нефтяного сырья. Компания «Укргаздобыча» входит в группу НАК «Нафтогаз Украины». 
Основные направления деятельности: добыча природного газа, газоконденсата и нефти. 
Компания – крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% 
всей его добычи. В состав АО входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, 
предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской обл. В 2017 г. компания 
добыла 15,25 млрд куб. м природного газа, а также 470,9 тыс. т нефти и конденсата. 
Переработка сырья составила 510,25 тыс. т, выпуск СУГ – 165,6 тыс. т., бензино – 133,8 тыс. 
т, ДТ – 97,4 тыс. т, мазута – 34 тыс. т. 
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Украина проиграла апелляцию  
по суду с Татнефтью 

18.07.2018 
Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в 

британской юрисдикции решения Международного коммерческого 
арбитража по иску российской Татнефти.  

Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копией 
которого располагает enkorr. Отмечается, что своим решением Арбитраж еще в 2014 году 
обязал Украину выплатить российской компании 112 млн долларов компенсации за 
рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой Приват. Издание пишет, 
что английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но 
Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась 
более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где Татнефть 
пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации. 
Напомним, Татнефть начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в 
соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите 
инвестиций из-за ситуации вокруг Укртатнафты. Эта компания была создана в 
соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе 
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций Укртатнафты принадлежало структурам, 
близким к Татнефти, министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 
8,6% акций принадлежало непосредственно Татнефти. Однако в результате судебных 
разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически 
обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе Приват Игоря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу 
Татнефти и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 
млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в 
Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что 
состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не 
соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд 
Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих 
Украину выплатить Татнефти $112 млн, а также проценты. 
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Ринат Ахметов плодит новые компании 
с автозаправками 

09.07.2018 
ООО “Параллель-М ЛТД” и “Гефест. ЛТД” (обе - Запорожье) выделят из 

своего состава новые ООО, сообщается в официальном издании “Урядовый 
курьер”, передает ukrrudprom.com 

При этом сами “Параллель-М ЛТД” и “Гефест. ЛТД” прекращены не будут. Названия 
новых ООО в объявлении не указаны. Как сообщалось, бенефициаром “Параллель-М ЛТД” и 
“Гефест. ЛТД” является Ринат Ахметов. Сеть АЗС “Параллель” насчитывает около 60 АЗС в 
Днепропетровской и Запорожской областях, а также на подконтрольной Украине части 
Донецкой и Луганской областей. 
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Компания «БРСМ-Нафта» открыла новый АЗК  
на границе с Польшей 

09.07.2018 
Сеть АЗС «БРСМ-Нафта» открыла новый АЗК в селе Шегини Львовской 

области, который расположен возле международного пункта пропуска 
через границу Украины с Польшей. 

Шегинський АЗК «БРСМ-Нафта» предлагает все виды топлива, представленных в 
сети: газ PLUS, A-92, A-95, A-95 EURO PLUS, A-95 PREMIUM, ДТ, ДТ EURO PLUS. Здесь 
действует Программа лояльности «PLUS», что помогает ее участниками экономить деньги 
на покупках топлива и сопутствующих товаров в пристанционном маркете. Основателем 
сети БРСМ является Андрей Биба. Со временем 50% компании было продано экс-министру 
энергетики времен Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому, который с помощью 
административного ресурса добился ускоренного развития сети. Так, если на момент 
начала работы Ставицкого в правительстве в 2010 г. сеть БРСМ насчитывала 29 станций, то 
к началу 2014 г., когда экс-министр был вынужден покинуть страну после «Революции 
достоинства», она уже располагала 139 АЗС. В 2016 г. партнеры разделили бизнес пополам, 
каждому отошло по 63 АЗС. С 2014 г. сетью АЗС управляла компания «Стейт Оил», 
контролируемая А.Бибой. В 2017 году между бывшими партнерами разгорелся конфликт, 
версию которого Андрей Биба изложил в интервью enkorr.  
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Компанія «Укрнафта» зібралася інвестувати мільйони  
гривень в оновлення 50 заправок 

10.07.2018 

Компанія Укрнафта має намір інвестувати близько 380 млн грн у 
реконструкцію і ребрендинг 50 автозаправних станцій. Про це повідомив 
глава компанії Марк Роллінгс. 

"Ми плануємо провести ребрендинг 50 АЗС і близько 380 млн грн витратити на це", - 
сказав він. Крім того, він зазначив, що до теперішнього часу компанія вже закінчила 
ребрендинг п'яти АЗС, а подальші роботи будуть проводитися поетапно з одночасним 
аналізом результатів роботи вже ребрендовані станцій. "Якщо все буде добре, то ми 
вийдемо на реконструкцію 80-100 станцій на рік і близько 70% мережі (в цілому мережа 
Укрнафти налічує 537 АЗС - НВ), а пройде ребрендинг за 2-2,5 роки", - сказав Роллінгс. За 
словами глави Укрнафти, частина станцій, які не забезпечують необхідну прибутковість, 
реконструювати в поточному форматі немає сенсу, тому компанія розгляне варіант їх 
заміни на контейнерні (без персоналу), або ж інші варіанти. За підсумками реконструкції та 
ребрендингу, Укрнафта розраховує збільшувати продажі палива на відповідних АЗС на 15-
20%, при цьому компанія планує і далі залишатися в економ-сегменті, захід у преміум-
сегмент не планується, підкреслив глава правління компанії. Як відомо, Укрнафта - 
найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС в більшості регіонів 
України. Нафтогазу України належить 50%+1 акція Укрнафти. Компанії, що входять до 
сфери впливу групи Приват Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42% (13,6% 
належить компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo 
Management Limited, 9,9% - іншим акціонерам). 
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За матеріалами biz.nv.ua 
 

 
 

file:///C:/Users/MAN/Desktop/WDM/WDM%20Chrematistic/Part%2012%20-%202018/№211%20от%2022.07.2018/https/biz.censor.net.ua/resonance/3075515/tamnits_kremenchutskogo_npz_chomu_kompanya_kolomoyiskogo_hova_nformatsyu
http://enkorr.com.ua/a/news/Ukrgazdobicha_kupila_9_tis_t_metanola_na_birzhe/233048
http://enkorr.com.ua/a/news/Shebelinskoe_DT_podorozhalo_na_200_grnt/233043
http://enkorr.com.ua/a/news/Ukrgazdobicha_narashchivaet_zakupki_nefti_i_kondensata_na_vnutrennem_rinke/233054
https://korrespondent.net/business/companies/3990764-ukrayna-proyhrala-apelliatsyui-po-sudu-s-tatneftui
http://ukrrudprom.com/news/Rinat_Ahmetov_plodit_novie_kompanii_s_avtozapravkami.html
https://www.internafta.com.ua/Index/view/7750
https://biz.nv.ua/ukr/markets/velika-merezha-azs-zibralasja-investuvati-miljoni-v-onovlennja-50-zapravok-2481247.html
https://ukrintech.com.ua/
http://www.tatneft.ru/
http://www.parallel.ua/
http://www.brsm-nafta.com/
https://www.facebook.com/UkrnaftaAZS/


 

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

 

ОККО открыла самый высокий  
АЗК в Украине 

10.07.2018 
В Киеве на пересечении улиц Луговой и Богатырской (Оболонь) сеть 

ОККО открыла самый высокий в Украине 2-уровневый автозаправочный 
комплекс с 3-этажным зданием операторной.  

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, общая высота помещений 
достигает 13 метров. «Это стало возможным благодаря смелому архитектурному решению 
и удачному расположению АЗК. Объект располагается на нескольких уровнях в центре 
большой транспортной развязки и одновременно обслуживает две магистральные 
автомобильные дороги, которые пересекаются на разной высоте», – говорится в 
сообщении. На нижнем уровне заправиться могут авто, которые двигаются по улице 
Богатырской в сторону центра Киева с Большой Окружной и вышгородского направления. 
По верхнему – улица Луговая – удобно заезжать тем, кто направляется на Оболонь со 
стороны Виноградаря или Минского массива. «Компания сумела спроектировать объект 
таким образом, чтобы не менять существующую схему движения вокруг этого участка и 
обеспечить при этом водителям максимально удобный и безопасный заезд на территорию 
комплекса, – рассказывает директор департамента развития сети АЗК ОККО Назар Турхан. 
– Учитывая ограниченность территории и конструктивные особенности объекта, в 
процессе строительства мы применили ряд европейских инновационных технологий, в 
частности метод «стена в грунте» для возведения основной подпорной стены комплекса». 
На каждом из двух уровней АЗК работают магазины и кафе, а промежуточный этаж между 
ними задействован под офисные помещения. В общем площадь внутренних помещений 
нового АЗК составляет более 700 квадратных метров. На каждом из двух уровней АЗК 
работают по 5 топливно-раздаточных колонок, одна из которых – для отпуска сжиженного 
газа, поэтому одновременно он может обслуживать 10 водителей. Автозаправочный 
комплекс оборудован с соблюдением норм безбаръерности, чтобы свободный доступ ко 
всем сервисам имели в том числе и люди с особыми потребностями. Новый АЗК активно 
использует в своей работе солнечную энергию. На двух навесах над зонами топливно-
раздаточных колонок и на крыше операторной размещено 100 солнцеулавливающих 
панелей общей мощностью 27 кВт. Этого достаточно, чтобы на 25% обеспечить 
потребности АЗК в электроэнергии. Кроме того, в составе комплекса работает три 
солнечных коллектора, которые позволяют на протяжении всего теплого сезона (апрель-
сентябрь) на 100% покрывать потребности АЗК в горячей воде. В будущем производимую 
здесь электроэнергию планируется продавать на энергорынке по «зеленому тарифу». АЗК 
на пересечении Богатырской и Луговой стал 33-им автозаправочным комплексом ОККО в 
Киеве и 57-м в Киевском регионе. 

 

Читать полностью >>>  
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Суд признал многомиллионный штраф  
компании из группы WOG 

17.07.2018 
Золотой экватор (WOG) должна заплатить в государственный бюджет 

16,19 млн грн за совершение с 2013 по 2016 гг. антиконкурентных действий, 
сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета. 

"Такое решение принял сегодня, 17 июля 2018 г., Хозяйственный суд Киева. 
Указанным решением подтверждена правомерность решения АМКУ о совершении 
компанией Золотой Экватор (бренд WOG) вместе с другими участниками рынка горючего 
антиконкурентных согласованных действий", - говорится в сообщении. АМКУ утверждала, 
что крупнейшие оператры рынка - WOG, ОККО, SHELL, AMIC, SOCAR и Parallel - с 2013 года 
по январь 2016 года устанавливали на информационных табло АЗС схожие розничные 
цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо, скрывали от потребителя информацию о 
размере окончательных розничных цен топливо, а также примененяли сложные и 
непрозрачные программы лояльности. За совершение указанных нарушений компании 
были оштрафованы в сумме на более 204 млн. грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Украинская металлургия восстановила  
свое производство 

09.07.2018 
В I полугодии т. г. удалось нарастить объемы производства чугуна, 

стали и проката до уровней, превышающих показатели за аналогичный 
период предыдущего года. Об этом сообщает "Укрметаллургпром". 

За 6 месяцев т.г. произведено: чугуна 10,15 млн.т (108% относительно аналогичного 
периода 2017 г. с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 114% 
без их учета), стали 10,35 млн.т (101% с учетом предприятий на НКТ, или 105% без их 
учета), проката 9,25 млн.т (105% с учетом предприятий на НКТ, или 110% без их учета). 
Напомним, ранее сообщалось, что украинская металлургия рискует остановить свою 
деятельность. В частности, ограничение ввоза в Украину серной кислоты ударит по всей 
экономике страны, поскольку нехватка этого вида сырья способна остановить 
отечественную металлургию, одну из основных отраслей промышленности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ibc.ua 
 

Україна за півроку збільшила виручку від експорту  
чорних металів до $5,4 мільярда 

09.07.2018 
Металургійні комбінати в січні-червні ц.р. збільшили виручку від 

експорту чорних металів на 35% порівняно з січнем-червнем 2017 р. - до 
5,397 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни складає 23,21%. 

За повідомленням Державної фіскальної служби України, експорт металовиробів 
збільшився на 34% - до 540 млн дол., і займає 2,32% в загальному експорті країни. У червні 
Україна експортувала чорних металів на 959 млн дол., металопродукції – на 95,4 млн дол. 
При цьому імпорт чорних металів (у грошовому вираженні) за 6 місяців збільшився 
порівняно з січнем-червнем 2017 року на 25,5% - до 629 млн дол., металовиробів – на 13%, 
до 410 млн дол. Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила виручку від експорту 
чорних металів на 19,6% - до 8,7 млрд дол. Валютна виручка від експорту металовиробів в 
минулому році збільшилася на 30% – до 896,7 млн дол. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 
 
 
 

Украина в августе намерена сохранить производство металло- 
продукции на уровне июльского плана 

17.07.2018 
Металлургические предприятия Украины намерены в августе 2018 г. 

сохранить выплавку стали на уровне плановых показателей июля - 1,8 млн 
тонн. Об этом сообщает ukrrudprom.ua 

Согласно информации “Укрметаллургпрома”, план на август предусматривает также 
сохранение производства общего проката на уровне 1,6 млн тонн и сохранение выплавки 
чугуна на уровне 1,8 млн тонн. По уточненным данным “Укрметаллургпрома”, в июне 
произведено чугуна - 1,63 млн тонн (103% относительно мая 2018 г.), стали - 1,71 млн тонн 
(101%), проката - 1,52 млн тонн (98%). За январь-июнь 2018 г. произведено железорудного 
концентрата - 30,22 млн тонн (99,5% относительно аналогичного периода 2017 года), 
агломерата - 15,43 млн тонн (106%), окатышей - 10,63 млн тонн (109%), кокса валового - 
5,37 млн тонн (106%), чугуна - 10,15 млн тонн (108% с учетом работы в январе-феврале 
2017 г. предприятий на НКТ и 114% без их учета), стали - 10,39 млн тонн (101% и 106% 
соответственно), проката - 9,25 млн тонн (105% и 110% соответственно), трубной 
продукции - 544 тыс. тонн (109%). “Несмотря на потерю части мощностей на 
неподконтрольной территории, за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года наблюдается увеличение производства основных видов продукции. 
Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным 
сырьем и коксом, а также вводу в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК “Запорожсталь” 
после реконструкции”, - отмечается в справке объединения. По состоянию на 10 июля 2018 
года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся 
18 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 7 из 15 
электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки. В июне на метпредприятия 
поставлено около 2,42 млн тонн железорудного сырья (95% относительно мая 2018 года), 
по импорту ЖРС не завозилось. За шесть месяцев 2018 года на отечественные предприятия 
поступило около 15,425 млн тонн ЖРС (126% относительно аналогичного периода 2017 г… 

 

Читать полностью >>>  
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Суд: "Донецьксталь" має повернути ICU 3,1 млрд грн боргу,  
який був викуплений у ВТБ 

09.07.2018 
Донецький апеляційний госпсуд 20-21 червня 2018 р. відмовився 

задовольнити апеляційні скарги ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний 
завод" та залишив без змін рішення Госпсуду Донецької області. 

Мається на увазі рішення, які були винесені в березні-квітні поточного року в 
справах №905/2502/17, №905/2505/17, №905/2523/17, №905/2503/17 та якими було 
зобов’язано скаржника погасити заборгованість перед АТ “ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ "КУА 
"Інвестиційний капітал Україна" у розмірі відповідно 2,75 млрд грн, 261 млн грн, 50 млн грн 
і 37 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, в серпні 2017 р. АТ “ЗНВКІФ “Глорі” викупило у 
ВТБ Банку право вимоги до ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод" за договорами 
2011 р. про відкриття непокритих акредитивів (№LI11012, №LI11008, №LI11007) і кредит-
ним договором (№4) за 394 млн грн (тобто дисконт склав 87%). Як писав Finbalance, у 
квітні-травні Госпсуд Донецької області задовольнив позови ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ 
“КУА “Інвестиційний капітал Україна” в справах №905/2524/17 та №905/2449/17 про 
стягнення з ПрАТ “Донецьксталь - металургійний завод” (позичальник), ПАТ “Ясинівський 
коксохімічний завод” (поручитель), ПАТ “Шахтоуправління Покровське” (поручитель) 3,4 
млрд грн заборгованості. Первинним кредитором у цьому випадку був Сбербанк. Однак на 
початку вересня 2017 р. він переуступив своє право вимоги ТОВ «ФК «Приоритет», а ця фін-
компанія в свою чергу вже через кілька днів переуступила набуте право вимоги для ЗНВКІФ 
“Глорі”. Дисконт у відповідній операції сягав 88%. У червні Госпсуд м. Києва задовольнив 
клопотання ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ “КУА “Інвестиційний капітал Україна” та в рамках 
забезпечення двох позовів - у справах №905/947/18 (про стягнення 907 млн грн і 9,9 млн 
дол з ПрАТ “Донецьксталь - металургійний завод”) та №905/943/18 (про стягнення 499,7 
млн грн та 7,9 млн дол з ПрАТ “Донецьксталь - металургійний завод”, ПАТ “Ясинівський 
коксохімічний завод”, ПАТ “Шахтоуправління “Покровське”) - наклав арешт на кошти 
відповідачів у межах суми позовів. Позовні вимоги включають заборгованість боржників по 
простроченій сумі основного боргу за кредитними договорами, простроченими відсоткам, 
пені тощо, право вимоги за якими від ВТБ Банку та Сбербанку перейшли до ЗНВКІФ “Глорі”. 
Як зазначається, загальний розмір вимог ЗНВКІФ “Глорі” в особі ТОВ “КУА “Інвестиційний 
капітал Україна” до групи “Донецьксталь” сягає понад 7,5 млрд грн. … 
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Метінвест погашає частину лінії перед- 
експортного фінансування 

19.07.2018 
Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-

металургійних компаній, достроково погасила ще одну частину своєї лінії 
передекспортного фінансування. 

Це демонструє прихильність Групи до подальшого зниження боргового наванта-
ження після успішного завершення транзакції з рефінансування, що пройшла у квітні 2018 
р. і на сьогоднішній день є найбільшою в історії українського корпоративного сектору. В її 
рамках Метінвест рефінансував заборгованість на загальну суму 2 271 млн доларів США за 
допомогою випуску двох траншів нових облігацій на загальну суму 1 592 млн доларів США і 
викладення в новій редакції договору лінії передекспортного фінансування на суму 765 
млн доларів США. Також було забезпечено додаткову ліквідність на суму 205 млн доларів 
США, яку Група спрямувала на дострокове погашення частини лінії передекспортного 
фінансування, виплати за якою передбачалися протягом першого року після укладення 
угоди. На тлі стабільних грошових потоків, що генерує Група, Метінвест добровільно 
погасив ще одну частину лінії передекспортного фінансування, після чого загальна сума 
заборгованості за цією лінією становить 528 млн доларів США. Нагадаємо, Група Метінвест 
стала золотим призером конкурсу SAP Quality Awards 2018 за найкращий інноваційний 
проект серед країн Центральної і Східної Європи. Метінвест уперше взяв участь у конкурсі. 
В інноваційній категорії номіновано проект «Вугілля-кокс-чавун». Фахівці компанії 
розробили і впровадили систему планування наскрізного технологічного ланцюжка – від 
постачання вугілля до виробництва коксу та чавуну. Оригінальна математична модель 
дозволяє розраховувати потреби металургійних підприємств у вугільній шихті й 
мінімізувати її вартість, планувати якість коксу і регулювати обсяги виробництва чавуну. … 

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами СКМ 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://enkorr.com.ua/a/news/OKKO_otkrila_samiy_visokiy_AZK_v_Ukraine_foto/233040
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/sud-priznal-mnogomillionnyy-shtraf-kompanii-iz-gruppy-wog
https://ibc.ua/articles/ukrainskaja-metallurgija-vosstanovila-svoe-proizvodstvo-135315
https://economics.unian.ua/industry/10180109-ukrajina-za-pivroku-zbilshila-viruchku-vid-eksportu-chornih-metaliv-do-5-4-milyarda.html
https://www.ukrrudprom.ua/news/Ukraina_v_avguste_namerena_sohranit_proizvodstvo_metalloprodukts.html
http://finbalance.com.ua/news/Apelyatsiyniy-sud-Donetskstal-ma-povernuti-ICU-31-mlrd-hrn-borhu-yakiy-buv-vikupleniy-u-VTB-Banku
http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2841/
http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2845/
https://www.okko.ua/ru
https://wog.ua/
http://donetsksteel.com/ru/company
http://www.metinvestholding.com/ru


 

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

 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК] 
 ЗАЛІЗНІ РУДИ. МАРГАНЦЕВІ РУДИ. ХРОМОВІ РУДИ 
 

 
 

Горнорудные предприятия Украины сократили  
экспорт железорудного сырья 

09.07.2018 
Горнорудные предприятия за 6 мес. т.г. сократили экспорт железо-

рудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 5,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. – до 18 млн 224,773 тыс. тонн.  

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, за указанный период 
валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 1% - до $1 млрд 376,078 млн. Экспорт ЖРС 
осуществлялся в основном в Китай (20,17% поставок в денежном выражении), Польшу 
(14,77% ) и Словакию (13,46%). Импорт ЖРС в Украину в январе-июне-2018 составил 9,050 
тыс. тонн, что на 95,5% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. При этом в денежном 
выражении импорт ЖРС сократился на 97,2% - до $604 тыс. Импорт ЖРС осуществлялся из 
России (94,55% поставок), Нидерландов (2,48%) и Великобритании (1,98%). Как 
сообщалось, ГОКи Украины в 2017 году сократили экспорт ЖРС в натуральном выражении 
на 4,6% по сравнению с 2016 годом – до 37 млн 409,021 тыс. тонн, валютная выручка 
возросла на 41,6% - до $2 млрд 588,152 млн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
Запорожский железорудный комбинат  

нарастил добычу на 6% 

10.07.2018 
ЗЖРК в январе-июне 2018 г. увеличил добычу железной руды, по 

оперативным данным, на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
- до 2 млн 150,8 тыс. тонн (январе-июне-2017 - 2 млн 21,4 тыс. тонн руды). 

По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете “Рабочее 
слово”, из-за выполнения ремонтов по грузовому стволу №2 допущено отставание от плана 
по добыче на 2,5%. При этом на металлургические предприятия Украины и в зарубежье 
отгружено 2 млн 243,2 тыс. тонн продукции (96,3% плана). В июне комбинат добыл 381,5 
тыс. тонн руды, что составило 102,6% от запланированного. Содержание железа в руде 
достигло 60,89% (100,1%). “По объективным причинам - из-за нехватки подвижного 
состава - не выполнен план по отгрузке: на металлургические предприятия Украины и 
зарубежья отгружено 370,9 тыс. тонн железорудного сырья (92,3%)”, - констатируется в 
информации отдела. “Преодолевая трудности последних лет, нам удалось доказать, что 
коллектив ЗЖРК способен не только выполнять поставленные задачи, но и работать на 
перспективу, внедряя новые технологии, устанавливая новое оборудование в рамках 
широкомасштабной программы технического и технологического перевооружения 
производства”, - говорится в обращении председателя правления - гендиректора ЗЖРК, 
Героя Украины Михаила Короленко к работникам предприятия … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Ferrexpo по итогам работы в 2018 г уплатил свыше 550 млн грн  
налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

11.07.2018 
Предприятия британской Ferrexpo plc по итогам работы в январе-

марте т.г. уплатили свыше 550,5 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней, что превышает отчисления за аналогичный период 2017 г.  

Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) перечислил за отчетный 
период в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 464.млн грн, Еристовский ГОК 
(ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM) – более 84,2 млн грн, Белановский ГОК (БГОК, 
Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – более 2,3 млн грн. При этом уточняется, что ПГОК в 
местный бюджет уплатил более 52 млн грн, в областной – более 58 млн грн, в 
государственный бюджет Украины – свыше 292 млн грн (12,9%, 14,5% и 72,6% 
соответственно). Единый социальный взнос предприятия превысил 62 млн грн. ЕГОК в 
местный бюджет перечислил более 14,6 млн грн, в областной – более 15,8 млн грн, в 
государственный – более 41,2 млн грн (20,4%, 22,1% и 57,5% соответственно). Единый 
социальный взнос предприятия составил свыше 12,6 млн грн. БГОК уплатил в местный 
бюджет более 1,1 млн грн, в областной – более 0,1 млн грн, в госбюджет – более 0,3 млн грн 
(73,3%, 6,7% и 20,0% соответственно). … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Криворожский ЖРК в I полугодии сократил  
добычу руды на 8,6% 

17.07.2018 
КЖРК в январе-июне т.г. снизил выпуск товарной железной руды 

подземной добычи, по оперативным данным, на 8,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 2,468 млн тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июне 
КЖРК произвел 422 тыс. тонн руды. Криворожский ЖРК в 2017 году увеличил выпуск 
товарной железной руды подземной добычи на 1,5% по сравнению с 2016 годом - до 5,074 
млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном 
реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.). 
Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время 
управляют группа "Метинвест" и группа "Приват". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
  

Рудник "Сухая Балка" за 6 мес. нарастил  
добычу руды на 21% 

17.07.2018 
Рудник "Сухая Балка" в январе-июне 2018 г. нарастил производство 

товарной железной руды на 21% по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года – до 1,321 млн тонн. 

В июне рудник произвел 243 тыс. тонн товарной руды, тогда как в предыдущем 
месяце - 242 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, Государственная служба геологии и недр 
(Госгеонедр) 7 ноября 2017 года продлила срок действия разрешений на добычу железной 
руды руднику на следующие 20 лет. Предприятие в 2017 г. сократило производство 
товарной железной руды на 2% по сравнению с 2016 г. – до 2,513 млн тонн. Рудник "Сухая 
Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. 
Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника 
входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Сухая 
Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой 
относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). 
Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Украина резко увеличила закупки  
и продажи металлолома 

12.07.2018 
За І полугодие т.г. Украина увеличила экспорт металлолома в 

денежном выражении в 3,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года – до 89,1 млн долл. (28,2 млн долл. в январе-июне-2017). 

При этом, в натуральном выражении экспорт лома черных металлов вырос в 2,1 раза 
– до 270,3 тыс. тонн (за январь-июнь-2017 – почти 131 тыс. тонн). В то же время в январе-
июне текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 
71,3 % в сравнении с январем-июнем 2017-го – до 22,4 тыс. тонн (за январь-июнь-2017 – 13 
тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос на 61,2 %, до 18,8 млн долл. Ввоз 
металлолома в январе-июне 2018 года осуществлялся в основном из Турции (71,8 % 
поставок в денежном выражении), РФ (11,1 %) и Словакии (9 %); экспорт - в Молдову (71,8 
%), Турцию (26,8 %) и Нидерланды (0,9 %). Добавим, что Украина продлила еще на один 
год – до 15 сентября 2019 года – действие пошлины на экспорт лома черных металлов. При 
этом ее размер увеличивается с 30 до 42 евро за тонну. Изначально ограничения были 
введены в 2016 году сроком на один год со ставкой на уровне 10 евро за тонну. Действие 
пошлины уже дважды продлевалось. Введение ограничений обосновывали ликвидацией 
дефицита металлолома для первоочередного обеспечения нужд оборонной 
промышленности и условий восстановления объектов инфраструктуры. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам budport.com.ua 
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Швейцарская компания намерена инвестировать  
в Побужский ферроникелевый комбінат 

07.07.2018 
Швейцарская компания Solway Investment Group GmbH расширяет 

производство на Побужском ферроникелевом комбинате и намерена 
инвестировать значительные суммы.  

В 2017 году комбинат переработал 1,2 млн тонн влажной руды в 15,3 тыс. сухих 
метрических тонн никеля в ферроникель. В 2017 году $2,18 млн было направлено на 
ремонт технического оборудования для повышения эффективности производства. 
Капитальные затраты составили $3,88 млн. В 2017 году завод инвестировал $143 тыс. в 
социальную поддержку, а $213 тыс. были также инвестированы в программы в области 
культуры и здравоохранения. Другие инвестиционные программы включали полную 
финансовую поддержку профессионального образования. В 2018 году инвестиционный 
план будет сосредоточен на поддержке производственных мощностей и повышении 
эффективности работы газоочистных агрегатов. В природоохранные инициативы 
планируется инвестировать $4 млн.  

 

Группа Solway Investment Group ведет свою деятельность с 2002 года и является частной компанией, которая 
осуществляет диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической отраслях. Ключевые компании 
группы зарегистрированы в Швейцарии, Люксембурге и на Мальте, 100% уставного капитала принадлежит 
гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии, 
Филиппинах, Аргентине, Демократической Республике Конго и Украине.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Украина увеличила импорт никелевых руд и 
 концентрата на 8,4% - до 747 тыс. тонн 

09.07.2018 
Украина в январе-июне т.г. увеличила импорт никелевых руд и 

концентрата в натуральном выражении на 8,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 747,876 тыс. тонн.  

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой, в денежном выражении импорт никелевых руд возрос на 8,7% - до $36,497 млн. 
При этом импорт осуществлялся из Гватемалы (66,43% поставок в денежном выражении) и 
Индонезии (33,57%). За шесть первых месяца года Украина не осуществляла экспорт и 
реэкспорт данной продукции, также как и в январе-июне-2017. Как сообщалось, Украина в 
2017 году сократила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на 
4,2% по сравнению с 2016 годом - до 1 млн 313,962 тыс. тонн, в денежном - на 8,3%, до 
$64,172 млн. При этом весь импорт осуществлялся из Гватемалы (100% поставок). В 2017 
году Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции. В Украину 
никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в 
группу Solway). ПФК перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Украина увеличила экспорт ферросплавов 
 на 3,8% - до 471 тыс. тонн 

09.07.2018 
Украина в январе-июне т.г. увеличила экспорт ферросплавов в 

натуральном выражении на 3,8 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года - до 471,551 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, в денежном выражении 
экспорт ферросплавов возрос на 1,6% - до $538,736 млн. При этом основной экспорт 
осуществлялся в Турцию (16,94% поставок в денежном выражении), Италию (16,2%) и 
Нидерланды (12,39%). Кроме того, за первые шесть месяцев года Украина импортировала 
26,920 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-
июнем-2017. В денежном выражении импорт возрос на 27,4% - до $78,009 млн. Ввоз 
осуществлялся в основном из Норвегии (20,50%), РФ (16,51%) и Казахстана (15,31%). В 
2017 г. Украина увеличила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 7,7% по 
сравнению с 2016 г. - до 936,703 тыс. тонн, в денежном - на 57,1%, до $1 млрд 115,609 млн. 
При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (24,89% поставок в денежном 
выражении), Италию (13,84%) и Нидерланды (11,24%). За 2017 г. Украина импортировала 
59,187 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 58% больше по сравнению с 2016 годом, в 
денежном выражении импорт возрос на 57,9% - до $134,225 млн. Ввоз осуществлялся в 
основном из Норвегии (29,24%), РФ (21,54%) и Казахстана (13,72%). ПриватБанк до нацио-
нализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов. 
Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 г. 
в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".  

 

Читать полностью >>>  
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МЗ "Днепроспецсталь" увеличил выпуск готового  
проката на 0,7% – до 85 тыс. тонн 

10.07.2018 
Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе-июне 

2018 года увеличил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 
0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 85,2 тыс. тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот 
период завод сократил выплавку стали на 0,2% - до 127,5 тыс. тонн. В июне завод выплавил 
20 тыс. тонн стали, произвел 14 тыс. тонн проката. Как сообщалось, завод в 2017 году 
нарастил производство товарной продукции на 30,1% по сравнению с 2016 годом - до 8 
млрд 187,117 млн грн в действующих ценах, при этом нарастив выплавку стали на 9,1% - до 
258,568 тыс. тонн, проката - на 11,8%, до 169,226 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - 
единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных 
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, 
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
МК "Азовсталь" нарастил производство общего 

 проката на 16% – до 2 млн тонн 

10.07.2018 
МК "Азовсталь" в январе-июне 2018 г. нарастил производство общего 

проката, по оперативным данным, на 16% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года – до 2,1 млн тонн.  

Выплавка стали увеличилась на 1% - до 2,2 млн тонн, чугуна - на 5%, до 2 млн тонн. 
В июне "Азовсталь", по оперативным данным, выпустила 365 тыс. тонн общего проката, 
370 тыс. тонн стали, 330 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 390 тыс. тонн 
общего проката, 420 тыс. тонн стали и 350 тыс. тонн чугуна. "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 горсовета по вопросам социальной защиты, 
охраны здоровья и экологии Максим Бородин предложил снижать производство на мет-
предприятиях 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. На странице 
М.Бородина в Facebook во вторник размещена информация инициативной группы 
"Вместе!" о превышении уровня загрязнения в Мариуполе в 8-15 раз ПДК. "…Вот 
сегодняшние результаты - пиковое превышение выбросов от 8 до 15 раз от нормы. Sweet 
Dreams, Мариуполь... #ТутВартоНеДихати", - написал в Facebook активист Петр 
Андрющенко. Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой 
является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие 
компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания ГК "Метинвест". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

АМКР инвестировал в приобретение трех новых  
самосвалов БелАЗ 26,7 млн грн. 

12.07.2018 
Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal 

Кривой Рог" инвестировал в приобретение трех новых 45-тонных самосвалов 
БелАЗ-75473 для вывоза сталеплавильных отходов 26,7 млн грн. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, новая техника вышла на линию на 
текущей неделе. "На сегодня парк БелАЗов, обслуживающих объекты металлургического 
производства, состоит из 18 машин разного тоннажа. Только за последние два года для 
метпроизводства компания приобрела восемь БелАЗов, в том числе эти три 45-тонника", - 
пояснил заместитель директора по автотранспорту транспортного департамента 
предприятия Алексей Смирнов. Иинвестиционная программа ПАО также предусматривает 
масштабное обновление горной техники. За предыдущие два года компания приобрела 22 
крупнотоннажные машины, благодаря чему автопарк большегрузной техники для горного 
департамента уже обновлен наполовину. Затраты предприятия на эти цели составили $24 
млн. Кроме того, были капитально отремонтированы пять самосвалов САТ, два БелАЗа, 
пять бульдозеров, погрузчик, автогрейдер и другая техника. Помимо этого, компания 
активно приобретает в последнее время специализированную автотехнику. Свыше EUR600 
тыс. было направлено на покупку самоходного автокрана Liebherr с максимальным 
вылетом стрелы до 47 метров, который будет задействован в ремонтах крупногабаритной 
техники, в том числе в карьере. Это второй подобный автокран грузоподъемностью 90 
тонн на предприятии, первый используется на объектах метпроизводства. "Еще одно 
недавнее приобретение – вилочный автопогрузчик производства Японии, который 
планируют использовать для перевозки запчастей и горюче-смазочных материалов", - 
констатировал А.Смирнов. … 

 

Читать полностью >>>  
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На ДМЗ планують відновити доменне виробництво  
і реконструювати коксохім 

19.07.2018 
На ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (Дніпро) збираються 

відновлювати доменне та коксохімічне виробництво. Про це під час зустрічі із 
журналістами заявив президент і власник групи DCH. 

«Коли пройшла ейфорія від купівлі легендарного підприємства з більш ніж 
сторічною історією і світовим ім'ям, то ми зрозуміли, що 14 років попередні власники тут 
взагалі нічого в плані реконструкції підприємства не робили. Чому? Не знаю. Загалом, все 
дуже зношене. Сьогодні 3-тя домна зупинена на капітальний ремонт. Інвестиції становлять 
300 мільйонів гривень. Наступного року поставимо на капремонт домну №2», - сказав 
президент і власник групи DCH Олександр Ярославський. Також він зазначив, що 
реконструкція відбудеться і на коксохімічному виробництві. Протягом трьох років тут 
капітально реконструюють 4 батареї, вклавши в це близько 20 мільйонів доларів США. 
Також передбачається багатоступінчата сучасна система очищення викидів. Ще 50 
мільйонів доларів інвестицій буде вкладено в будівництво лінії безперервного розливу 
сталі. Дніпровський металургійний завод заснований наприкінці XIX століття, в даний час - 
один з найбільших виробників чавуну, сталі і прокату в Україні. Виручка ДМЗ у 2017 році 
становила $586 млн. Станом на 31 грудня 2017 року загальна вартість активів ДМЗ 
становила $153 млн. На підприємстві працює понад 4 тисячі людей. 1 березня 2018 року 
дочірня компанія Evraz Fegilton Ltd. підписала угоду про продаж Senalior Investments 
Ярославського її частки в Drampisco, що володіє 97,73% акцій в ПрАТ «Євраз ДМЗ». Раніше 
Ярославський вже придбав у холдингу EVRAZ рудник «Суха Балка» в місті Кривому Розі 
Дніпропетровської області. Олександр Ярославський входить у ТОП-10 українського Forbes.  

 

Читати повністю >>> 
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Запорожсталь ввела в эксплуатацию  

новую градирню 

20.07.2018 
Металлургический комбинат "Запорожсталь" ввел в промышленную 

эксплуатацию новую пятисекционную градирню (производитель Израиль). 
Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Градирня предназначена для обеспечения оборотной водой доменных печей и 
поддержания оптимального температурного режима их работы. Инвестиции предприятия 
– 40 млн грн. Новая градирня работает по принципу замкнутой системы водоснабжения с 
использованием очищенных сточных вод. Экологический эффект решения оценивается в 
сокращении забора воды из бассейна р. Днепр на 4,8 млн куб. м в год и снижения сброса 
сточных вод в таком же размере. Помимо экологического эффекта, новое оборудование 
имеет энергосберегающий эффект – снижение потребления электроэнергии на 1 млн кВт·ч 
в год. В пресс-службе напомнили, что с 2012 года комбинат "Запорожсталь" направил на 
экологическую модернизацию предприятия более 8,8 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

ГК «Метинвест» привлек кредит для расширения производственных 
мощностей ММК им. Ильича 

20.07.2018 
Компания «Метинвест» привлекла кредитную линию на сумму 43,2 

миллионов евро сроком на семь лет для финансирования 
металлургического комбината ММК им. Ильича (ММКИ). 

Покрытие кредитной линии осуществляется за счет Австрийской экспортной 
гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Oesterreichische 
Kontrollbank AG (OeKB). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International AG. 
Процентная ставка установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа. 
Финальный срок погашения кредитной линии – сентябрь 2025 года. Привлеченные 
средства будут направлены на финансирование строительства машины непрерывного 
литья заготовки (МНЛЗ) №4 на ММКИ компанией Primetals Technologies Austria GmbH, 
мировым лидером в области решений для металлургических предприятий. «Данная 
кредитная линия является первым кредитом под гарантии ЭКА, полученным группой с 
2012 года, и первым кредитом, по которому предоставлена гарантия Австрийской 
Республикой через OeKB. Это еще одно подтверждение тому, что европейские финансовые 
институты доверяют Украине и «Метинвесту» в частности. Данный проект – один из 
ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в металлургическом сегменте группы в 
рамках Технологической стратегии 2030, целью которой является увеличение общего 
объема производства стали. Кроме того, сложно недооценить положительный эффект, 
который проект окажет на экологическую ситуацию в Мариуполе», - заявил генеральный 
директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков. 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 

 
 

Стало известно сколько Украина импортировала и  
экспортировала на рынке цветных металлов 

09.07.2018 
Украинские предприятия в январе-июне 2018 года нарастили 

импорт меди и медных изделий в денежном выражении на 6,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $42,566 млн.  

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины, экспорт меди и медных изделий в первые шесть месяцев года возрос на 
43,8% - до $87,590 млн. В июне медь и медные изделия импортированы на сумму $7,189 
млн, экспортированы - на $12,736 млн. Кроме того, Украина в январе-июне нарастила 
импорт никеля и изделий из него на 18,9% – до $47,603 млн (в июне - $8,715 млн), 
сократила алюминия и изделий из него - на 2,2%, до $175,507 млн ($31,950 млн), нарастила 
свинца и изделий из него на 90,3%, до $5,663 млн ($1,390 млн), олова и изделий из него - на 
10,3%, до $2,346 млн ($211 тыс.), цинка и цинковых изделий - на 30%, до $44,566 млн 
($6,480 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-июне-2018 возрос на 22,8%, до 
$71,462 млн (в июне - $12,319 млн), снизился свинца и изделий из него на 18,6% - до 
$19,414 млн ($3,320 млн), увеличился никеля и изделий - на 24,3%, до $4,179 млн (в июне - 
$1,026 млн). Экспорт цинка в январе-июне-2018 составил $118 тыс. (в июне - $17 тыс.), 
тогда как в январе-июне-2017 - $44 тыс. Экспорт олова и изделий в январе-июне-2018 
составил $269 тыс. (в июне отсутствовал), тогда как в январе-июне-2017 он составлял $148 
тыс. Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила импорт меди и медных изделий в 
стоимостном выражении на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 
$89,577 млн, экспорт возрос на 77,8% - до $132,782 млн. Кроме того, Украина в 2017 году 
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 году 
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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 ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина нарастила импорт алюминиевых руд и концентрата  
(бокситов) - до 2 млн 298 тыс. тонн 

09.07.2018 
Украина в январе-июне т.г. нарастила импорт алюминиевых руд и 

концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 0,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 2 млн 298,322 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой, за этот период импорт бокситов в денежном выражении снизился на 5% - до 
$91,946 млн. При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (56,34% поставок в 
денежном выражении), Гайаны (36,32%) и Бразилии (6,55%). В январе-июне-2018 
реэкспортировано в Польшу 45 тонны бокситов на $5 тыс., тогда как в январе-июне-2017 
реэкспортировано 22 тонн бокситов в Польшу на $1 тыс. Как сообщалось, Украина в 2017 
году нарастила импорт бокситов в натуральном выражении на 21,8% по сравнению с 2016 
годом - до 4 млн 864,435 тыс. тонн, в денежном выражении - на 36,9%, до $212,370 млн. 
Импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (45,92% поставок в денежном выражении), 
Гайаны (28,72%) и Бразилии (14,86%). В целом за 2017 год экспортировано 162 тонны на 
$10 тыс., тогда как в 2016 году реэкспорт не осуществлялся. Бокситы являются 
алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для получения глинозема, а из 
него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в черной металлургии. В Украину 
бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ), по заявлениям 
Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) проданный в октябре 
2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем. "РусАлу" в Украине 
принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), который прекратил 
выпуск первичного алюминия и глинозема. 
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Украина сократила экспорт титаносодержащих руд и  

концентрата на 1% - до 310 тыс. тонн 

09.07.2018 
Украина в январе-июне 2018 г. сократила экспорт титаносодержащих 

руд и концентрата в натуральном выражении на 1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 310,372 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС Украины, в первые шесть 
месяцев года экспорт титаносодержащих руд и концентрата в денежном выражении возрос 
на 28,6% - до $62,774 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (23,57% 
поставок в денежном выражении), Чехию (22,08%), Мексику (11,74%). Украина в январе-
июне-2018 импортировала 15,557 тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала на сумму $2,922 
млн, тогда как в январе-июне-2017 ввезла 62 тонны титаносодержащих руд и 
концентратов на сумму $55 тыс. из Сенегала (67,27%), Финляндии (27,27%) и Ирана 
(5,45%). 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%). Украина в 2017 году импортировала 202 тонны титаносодержащих руд и 
концентратов на сумму $143 тыс. из Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана 
(2,1%), тогда как в 2016 году ввезла 160 тонн на $90 тыс. 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 года.  
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Суд відібрав у Фірташа майно ЗТМК  
і повернув державі 

09.07.2018 
Господарський суд Запорізької області задовольнив позов керівника 

САП Назара Холодницького і вирішив повернути майно "Запорізького 
титано-магнієвого комбінату" державі.  

"Рішення передбачає розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" №85 від 
22.02.2013, укладений Фондом державного майна України та компанією "Толексіс Трейдинг 
Лімітед" в повному обсязі", - зазначили в САП. Таким чином, частина майна, яку передали у 
власність утвореного в 2013 р. ТОВ повернулася у власність держави. В 2013 р. нібито з 
метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації 
виробництва держпідприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю. 
Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ   – офшорною компанією 
Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній 
бізнесмену Дмитру Фірташу. Фонд держмайна  передав до капіталу товариства цілісний 
майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК". Частка 
держави в ТОВ склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену 
Дмитру Фірташу (через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd"). Tolexis Trading Limited 
виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали 
закінчитися у І кварталі 2015 року. Повідомляється, що підприємство фактично передали в 
управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених 
інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за 
енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group. У подальшому ці кошти були 
виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому, на 
модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн. Нагадаємо, 23 вересня 
детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі 
Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира 
Сівака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. Слідство встановило, що 
протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited 
виділила цьому підприємству 880 млн грн. Однак Сівак перерахував 492 млн грн з цих 
коштів на користь третіх осіб. Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою 
внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу. 
Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.  
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ЕС ввел тарифные квоты в отношении 11 видов  
украинской металлопродукции 

19.07.2018 
Европейский союз ввел тарифные квоты в отношении 11 видов 

украинской металлопродукции. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Министерства экономического развития и торговли Украины. 

Отметим, сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в 
рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования включает 28 
видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся 
временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Тарифные квоты 
применяются на основе принципа first come, first served (первый пришел - первый получил), 
а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину 
в размере 25%. Согласно опубликованному решению Европейской комиссии, 11 видов 
украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, а именно: 
горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие 
секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов 
продукции продолжается расследование. Украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет 
достаточных оснований для введения тарифных квот на металлопродукцию из Украины, 
потому что Киев имеет тесные торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на 
положениях Соглашения об ассоциации с ЕС. Напомним, ранее сообщалось, что 
Еврокомиссия ввела ограничительные меры по импорту стали в ответ на пошлины США. 
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 ЛИТТЯ & ПРОКАТ  
 ТРУБИ 

Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх труб 
іще на чверть мільярда 

09.07.2018 
АТ «Укргазвидобування» 4-5 липня за результатами тендерів 

замовило ТОВ «Інтерпайп-Україна» труб на загальну суму 254,67 млн грн. 
Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Компанії Віктора Пінчука замовили 4 963 т різних труб, перелік яких із цінами і 
технічними характеристиками наведено у таблиці нижче. Виробниками труб є ТОВ 
«Інтерпайп Ніко Тьюб», ПАТ «Інтерпайп Нижоньодніпровський трубний завод» і ПАТ 
«Інтерпайп Новомосковський трубний завод» Пінчука. Найбільше коштів, а саме 183,00 млн 
грн. піде на насосно-компресорні труби 73,02?5,51 Р-110 UPJ R2 CAL II або CAL III по 52 662 
грн./т. Рік тому «Інтерпайп» продав їх «Укргазвидобуванню» на 3% дешевше – по 51 265 
грн./т. Нині на двох тендерах щодо сталевих безшовних та електрозварних труб 
конкурентом було ТОВ «Нафтосервіс», яке не завантажило в систему жодного документа, а 
за одним із їхніх лотів – ще й ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний 
завод». За поставку насосно-компресорних труб із переможцем змагалися компанії «Al 
Sabahi General Trading Llc» (ОАЕ), «Vorex Llc» (США) та «Thyssenkrupp Materials Trading EMEA 
GmbH» (Німеччина). За двома лотами арабська фірма пропонувала на копійку і гривню 
нижчі ціни, але її відхилили за неподання забезпечення тендерної пропозиції. 
Американська «Vorex Llc» до аукціонів вимагала в замовника подовжити строк поставки, 
який тоді становив 150 або 120 днів з дати підписання договору залежно від лоту та який 
вона вважала нереальним. Замовник відмовився, однак згодом все ж збільшив строк у 120 
днів до 135 або 150 днів, а лот зі строком у 150 днів розділив на дві партії, з яких меншу 
треба поставити протягом 135 днів, а більшу – протягом 150 днів. Загалом «Інтерпайп» 
Віктора Пінчука від початку існування системи «Прозорро» у 2016 році отримав підряди у 
системі «Укргазвидобування» на 8,62 млрд грн. Це 86% від усіх угод «Укргазвидобування» з 
усіма постачальниками будь-яких труб у цей період на 10,00 млрд грн. ...  
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Насосно-компрессорные трубы ИНТЕРПАЙП сертифицированы 
в соответствии с уровнем CAL IV 

19.07.2018 
ИНТЕРПАЙП сертифицировал насосно-компрессорные трубы с 

собственным премиальным резьбовым соединением UPJ-M на соответствие 
наивысшему уровню требований газогерметичности CAL IV (connection 
application level) международного стандарта ISO 13679. 

Испытания на соответствие уровню CAL IV являются самым жестким стандартом 
для резьбовых соединений. Такая сертификация подтверждает наивысшие 
эксплуатационные характеристики премиального соединения и надежность 
использования данной продукции в сложных геологических условиях. Борис Ломакин, 
директор департамента по разработке и внедрению премиальных резьбовых соединений 
ИНТЕРПАЙП: «В рамках сертификации по ISO 13679 трубы проходят испытания на 
газогерметичность при комбинированных нагрузках. Прохождение сертификации по 
стандарту ISO 13679 CAL IV является крайне важным для сортаментного ряда НКТ, так как 
данный вид труб применяется в скважинах многократно. Мы расширяем спектр 
премиальных решений для добычи нефти и газа в сложных условиях, в том числе 
планируем выпуск других нишевых продуктов». Первые поставки насосно-компрессорных 
труб с премиальным соединением UPJ-M запланированы на второе полугодие 2018 г. Ранее 
компания сертифицировала на соответствие уровню CAL IV обсадные трубы с данным 
соединением. Такая продукция успешно применяется на украинских газовых 
месторождениях с 2017 г., обеспечивая газогерметичность трубной колонны и безопасную 
эксплуатацию скважин.  Напомним, компания ИНТЕРПАЙП начала опытно-промышленную 
эксплуатацию новой линии финишной обработки труб на заводе ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ 
в Никополе (Днепропетровская область). В ее создание инвестировано 8 млн долларов. 
Дополнительные мощности позволят увеличить объем производства линейных труб для 
экспортных рынков и повысить качество продукции. На новой линии финишной обработки 
будет выполняться финишная отделка труб перед погрузкой: обезжиривание, клеймение, 
маркировка, покрытие лаком. Существующая линия использует лаки на водной основе для 
нанесения покрытия на тело трубы. Оборудование для нанесения покрытия работает с 
меньшей скоростью, чем остальные составляющие производственной цепочки. Кроме того, 
лаки на водной основе обладают сравнительно низкой коррозионной стойкостью. 
Построенная финишная линия будет работать по другой технологии – с нанесением 
ультрафиолетовых лаков. Это позволит повысить производительность и увеличить срок 
сохранности антикоррозионного покрытия до 12 месяцев. 
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Трубные предприятия Украины увеличили производство труб 
из черных металлов на 8,6% 

21.07.2018 

Основные трубные предприятия Украины в январе-июне 2018 года 
увеличили производство труб из черных металлов на 8,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 544 тыс. тонн, в том числе в июне 
выпущено 96 тыс. тонн.  

В том числе предприятия объединения за первые шесть месяцев года нарастили 
производство труб на 20,8% - до 406 тыс. тонн, в июне - 71 тыс. тонн. При этом Харцызский 
трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в январе-июне-2018 простаивал, 
тогда как в январе-июне-2017 выпустил 3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за 
указанный период возрос на 22% - до 149,2 тыс. тонн (в июне - 26,2 тыс. тонн), на 
"Интерпайп НМТЗ" - на 8,5%, до 51 тыс. тонн (7,1 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" 
нарастил производство на 31,2% - до 182,6 тыс. тонн (34,7 тыс. тонн). Днепропетровский 
трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 14,9% - до 9,7 тыс. тонн (в июне - 0,4 тыс. 
тонн). "Сентравис" - нарастил на 14,8%, до 10,1 тыс. тонн нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн). 
Завод "Трубосталь" сохранил выпуск труб на уровне прошлого года - 1,5 тыс. тонн труб (0,2 
тыс. тонн в июне). Не входящие в объединение "Укртрубопром" Мариупольский 
меткомбинат (ММК) им. Ильича снизил выпуск труб на 13% - до 63,1 тыс. тонн (в июне – 
12,5 тыс. тонн), "Коминмет" - на 19%, до 74,7 тыс. тонн (13,1 тыс. тонн). Луганский 
трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по 
неофициальным данным, продолжает простаивать. Как сообщалось, основные трубные 
предприятия Украины в 2017 году увеличили производство труб из черных металлов на 
23,5% по сравнению с 2016 годом - до 1 млн 47,8 тыс. тонн, в том числе предприятия 
объединения "Укртрубопром" нарастили производство на 27,8% - до 705,5 тыс. тонн.  
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 МЕТИЗИ 
 КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ (БОЛТИ, ГВИНТИ, ГАЙКИ, ШУРУПИ, ЦВЯХИ). ДРІТ. СІТКА. ЕЛЕКТРОДИ 

 
ЧАО “Стальканат-Силур” направил на выплату дивидендов  

Владимиру Немировскому 60 млн гривен 

09.07.2018 
Единоличный собственник ЧАО “ПО “Стальканат-Силур” (Одесса) 

Владимир Немировский направил на выплату дивидендов 60 млн грн (0,57 
грн на одну простую акцию) из чистой прибыли за 2017 год. 

Как сообщается в официальной информации предприятия, решение единоличный 
акционер принял 2 июля 2018 г. Набсовет 5 июля 2018 года определил дату составления 
перечня акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 июля. Способ выплаты 
дивидендов - непосредственно акционерам, срок выплаты - в течение шести месяцев с даты 
принятия решения об их выплате, то есть не позднее 2 января 2019 года. Как сообщалось в 
годовом отчете предприятия, по итогам 2017 г. “Стальканат-Силур” нарастило чистую 
прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2016 г. - до 148,859 млн грн с 34,489 млн грн, чистый 
доход на 23,6% - до 1 млрд 888,397 млн грн. Непогашенный убыток к концу года составил 
557,168 млн грн. ЧАО “Стальканат-Силур” выпускает стальные, капроновые канаты и 
метизную продукцию. По данным предприятия на конец 2017 г., председатель наблюда-
тельного совета В.Немировский владеет 100% его акций. Уставный капитал ЧАО 
“Стальканат-Силур” составляет 26,083 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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У украинских аграриев появились деньги, чтобы платить  
за высококлассное оборудование 

17.07.2018 

Главная сельскохозяйственная выставка Украины показала, что у 
аграриев появилось достаточно денег для обновления своего 
производственного парка, и они готовы больше платить за хорошее 
качество, считает председатель правления ПАО «Завод Фрунзе». 

По его словам, это главный вывод, к которому он пришел по итогам состоявшейся 
недавно в Киеве агропромышленной выставки «Агро-2018». «Стало очевидно, что 
агрохолдинги хорошо обогатились на экспортных продажах зерна, показывают 
стремительный рост и готовы серьезно вкладываться в обновление парка своего 
оборудования и прочих мощностей», — сказал А.Василенко, чья компания регулярно 
участвует в этой экспозиции на протяжении многих лет. Причем, сказал он, если раньше 
аграрии искали оптимального соотношения цены и качества, то теперь готовы 
переплачивать за качество оборудования. По его словам, эту перемену в настроениях 
уловили иностранные компании, включая американские фирмы, которые были серьезно 
представлены в Киеве в этом году. Эта тенденция, отметил А.Василенко, дает шанс 
национальным производителям качественного оборудования увеличить продажи и 
обороты, модернизировать производство и выйти со своими решениями на рынки 
европейских стран, в первую очередь близлежащих Словении, Румынии и Венгрии, где не 
так развито сельскохозяйственное машиностроение. Еще одна тенденция, сказал он, 
заключается в том, что аграрии хотят видеть новинки, повышающие их 
производительность. Так, из продукции «Завода Фрунзе», представленной на выставке, 
наибольшим интересом пользовались инновационные решета для гороха и кукурузы, 
которые компания разработала для немецких заказчиков и впервые представила на 
экспозиции в Ганновере в прошлом году. «В целом, настроение после выставки довольно 
оптимистичное, мы видим, что наше предприятие живое, мы готовы делать нужные рынку 
новинки и даже опережать его запросы», — отметил А.Василенко. Как сообщалось, в июне 
«Завод Фрунзе», впервые показал в Киеве на главной агропромышленной выставке 
Украины «Агро-2018» ряд своих новинок, в том числе новые виды решет, шарнирные сетки, 
которые применяются для огораживания пастбищ и сельхозугодий, а также настилочные 
решета, используемые при строительстве элеваторов.  
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Пологовский химзавод требует через суд признание  
действительными договора аренды земли 

09.07.2018 
Киевский апелляционный хозсуд рассматривает апелляцию Запорож-

ской ОГА на решение Хозяйственного суда города Киева по делу о спорных 
участках земли. Об этом стало известно из реестра судебных решений. 

Дело в том, что 12 лет назад Пологовская РГА и общество с ограниченной 
ответственностью «Пологовский химический завод Коагулянт» подписали договор аренды 
земельного участка площадью 3,6 гектара и 1,4 гектара на территории Чапаевского 
сельского совета Пологовской области. На этой территории предприятие осуществляет 
добычу общераспространенных полезных ископаемых (сырья для изготовления 
керамического кирпича). Как оказалось, химзавод обратился в облгосадминистрацию с 
просьбой продлить срок действия договоров аренды через подписание дополнительного 
соглашения сроком до 2021 года. В ОГА с этим не согласились, поскольку у чиновников есть 
основания полагать, что в ходе их первоначального заключения, ответственные лица из 
Пологовской РГА превысили свои служебные полномочия, когда согласовывали аренду 
земли. Представители завода в судебном заседании утверждали, что они имеют 
преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды 
земельных участков. Хозяйственный суд, проверив все разрешительные документы, 
пришел к выводу, что Пологовский химзавод вправе требовать признать действительным 
дополнительное соглашение. В ЗОГА с таким решением не согласились и подали 
апелляционную жалобу, где требуют отменить решение суда первой инстанции, 
аргументируя это нарушением норм материального и процессуального права. ООО 
«Пологовский химический завод «Коагулянт» принадлежит жителям Днепра Александру 
Константинов,  Евгению Острейко,  Ренате Ярошенко, а также  днепропетровскому научно-
производственному предприятию «Полипром» и офшорам «Голдфокс Юроп Дивижн» и 
«Полипром Ассетс». Константинов, Ярошенко и Острейко в равных долях владеют и 
компанией «Полипром». Отметим, Пологовский химический завод «Коагулянт», один из 
старейших и единственный специализированный производитель коагулянтов на 
территории бывшего СССР, начал свою деятельность в 1940 году. Проектная мощность 
предприятия составляла 12 000 тонн неочищенного сернокислого алюминия в год, 
который изготавливался из каолинасырца местного месторождения. В 1999 году 
генеральным акционером ОАО ПХЗ Коагулянт, компанией ООО НПП «Полипром», было 
принято решение разместить производство гидроксихлоридов на «ОАО ПХЗ «Коагулянт». 
Рассмотрев ряд предложений о покупке технологий у зарубежных производителей, было 
принято решение отдать предпочтение отечественным разработкам и с помощью 
специалистов НИОХИМа (г. Харьков) реализовать промышленное производство 
гидроксихлоридов алюминия под торговой маркой «ПОЛВАК»TM. В 2007 году проведена 
модернизация производства гидроксихлоридов алюминия: построен новый склад 
хранения готовой продукции, реконструированы производственные помещения, 
установлено дополнительное оборудование. Мощности предприятия после реконструкции 
рассчитаны на производство 100 000 т/год сульфата алюминия и 40 000 т/год 
гидроксихлоридов алюминия. Высокое качество продукции ОАО «ПХЗ «Коагулянт» на 
сегодняшний день хорошо известно не только в Украине. Предприятие осуществляет 
постоянные поставки коагулянтов в Россию, Беларусь, Молдову, Азербайджан, в страны 
Балтии и Средней Азии. Нас связывают долгосрочные партнерские отношения с 
признанными европейскими лидерами в области реагентной очистки воды. 
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Зволікання з визнанням рішення арбітражу щодо боргів ОПЗ 
порушує Нью-Йоркську конвенцію 

10.07.2018 
Зволікання з визнанням рішення Стокгольмського арбітражу щодо 

боргів ПАТ "Одеський припортовий завод" перед Ostchem порушує Нью-
Йоркську конвенцію, заявляють у Group DF. 

"Україна є учасницею Нью-Йоркської конвенції. Це означає, що наша держава дала 
згоду визнавати і виконувати на своїй території рішення іноземних арбітражних судів... 
Рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про стягнення з ОПЗ боргу в 
розмірі понад $300 млн на користь Ostchem є остаточним і оскарженню вже не підлягає. Ще 
13 березня 2018 року Верховний суд Швеції відхилив апеляцію ОПЗ у цій справі. Те, що 
відбувається з нашою справою, не витримує ніякої критики", – цитує прес-служба 
директора з комплаєнс Group DF Ігоря Гольченка. У Group DF наголошують: визнання та 
виконання рішення Стокгольмського арбітражу через український суд є формальною 
процедурою, оскільки рішення по суті вже ухвалено і оскарженим бути не може. "Як тільки 
Group DF отримає текст офіційного рішення Верховного суду України (про направлення 
справи щодо визнання рішення Стокгольмського арбітражу на новий розгляд до суду 
нижчої інстанції – ІФ), компанія прийматиме рішення щодо своїх подальших юридичних 
кроків: чи продовжувати апелювати в українських судах або одразу звертатися в 
міжнародні суди", – резюмують у прес-службі. У Group DF також нагадують, що рішення 
Стокгольмського арбітражу передбачає нарахування пені – отже, зволікання з виплатою 
зазначеного боргу збільшує заборгованість ОПЗ перед Ostchem. Відзначимо, напередодні 
Верховний Суд України скасував рішення суду м. Южне (Одеська обл.), за яким Ostchem 
Holding Limited мала право на примусове стягнення на території України з ОПЗ 5,2 млрд грн 
основного непогашеного боргу і 1,57 млрд грн нарахованої пені за рішенням 
Стокгольмського арбітражу, і направив справу на новий розгляд до суду нижчої інстанції. 
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконувач обов’язків керівника Фонду 
державного майна (ФДМ) Віталій Трубаров. Касаційний цивільний суд у складі Верховного 
Суду скасував ухвали суду першої та апеляційної інстанцій, а справу направили на новий 
розгляд. Фонд державного майна 13 травня подав касаційну скаргу, фонд просить 
скасувати ухвали Южного міського суду та Апеляційного суду Одеської області щодо боргу 
ОПЗ, а також передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. У березні 2017 
року Южний міський суд Одеської області задовольнив клопотання компанії Ostchem про 
визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішення 
Стокгольмського арбітражу про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem понад 193 мільйони 
доларів основного боргу і понад 57 мільйонів доларів нарахованої пені за прострочення 
платежів. 10 травня минулого року суд не задовольнив апеляційну скаргу ОПЗ. Після цього 
Фонд державного майна подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати ці судові рішення і 
передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.  
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Завод «Карпатнефтехим» тестирует импорт  
прямогонного бензина по морю 

10.07.2018 
Нефтехимическое предприятие «Карпатнефтехим» (Калуш, Ивано-

Франковская обл.) в июне впервые начало импортировать прямогонный 
бензин (нафту) морским транспортом.  

В середине июня  через  Одесский порт было поставлено 5,3 тыс. т. Перевалка 
осуществлялась через терминал «Одессанефтепродукт», подконтрольный группе «Приват». 
Производителем прямогонного бензина является Бургасский нефтехимический комбинат 
(Болгария), принадлежащий компании «Лукойл». Продавцом выступил международный 
трейдер Trafigura. «Поставка морем – это диверсификация системы обеспечения сырьем. 
Сейчас мы работаем в тестовом режиме, чтобы детально выучить и опробовать данное 
направление. Будет еще несколько танкеров», – сообщил глава компании «Техинсервис» 
Игорь Щуцкий. Напомним, «Карпатнефтехим» использует прямогонный бензин в качестве 
сырья при производстве этилена. Ежемесячно компания импортирует 40 тыс. т нафты, 
всего за 5 месяцев 2018 г. завод получил около 200 тыс. т ресурса. Этот объем был 
поставлен железнодорожным транспортом из России и Беларуси. Как сообщал enkorr, в 
июне 2017 г. «Карпатнефтехим» возобновил производство после пятилетнего простоя. 
Запуск производства состоялся благодаря внедрению в Украине мировой практики 
налогообложения нефтехимического сырья. В частности, в декабре 2016 г. в Налоговом 
кодексе Украины был расширен перечень сырьевых позиций, облагаемых нулевой ставкой 
акцизного налога в случае дальнейшей переработки. К прямогонным бензинам и 
дизельному топливу были добавлены сжиженные газы и бутан. В апреле 2017 г. Кабинет 
Министров определил для «Карпатнефтехима» квоты на поставку сырья: сжиженный газ – 
1 070 млн л в год; прямогонный бензин – 1 170 млн л в год; дизельное топливо – 985 млн л 
в год. Переработка каждого из указанных объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. т 
этилена в год. Завод «Карпатнефтехим» (Калуш. Ивано-Франковская область) – одно из 
крупнейших нефтехимических предприятий Восточной Европы. Специализируется на 
выпуске этилена, полиэтилена, хлорвинила и каустической соды. Производство на нем 
было прекращено в сентябре 2012 г. В феврале 2017 г. компания «Лукойл» завершила 
сделку по продаже 100% доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), 
которой принадлежал завод. Techinservice Limited купил у «Лукойла» до 50% акций. 
Вторым опосредованным собственником – свыше 50% в «Карпатнефтехиме» через 
кипрскую Xedrian Holding Ltd – стал Ильхам Мамедов. 
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ГП "Укрхимтрансаммиак" продолжает терпеть убытки из-за  
невыгодной сделки с россиянами 

17.07.2018 
В 2017 г. государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" не 

дополучило прибыли на 21 млн грн. Такие данные государственного 
аудита, сообщает аудиторский проект "Марлин". 

Причиной этого, по данным аудита, является невыгодные условия сделки сделки с 
российской компанией ОАО "Тольяттиазот". Аудиторы установили, что по договору с рос-
сийской компанией цена за транзит жидкого аммиака через Украину составляет $13,22 за 
тонну. Также в судебных документах есть информация о ходе расследования Генеральной 
прокуратуры на ГП "Укрхимтрансаммиак". Следователи установили, что тариф на 
транспортировку аммиака тоже занижен. Это $3,8 за 1 т. на 100 км. Как отмечают аудиторы, 
такая цена не обеспечивает компенсацию фактических расходов по договору между 
"Укрхимтрансаммиаком" и "Одесским припортовым заводом" о предоставлении услуг по 
приему, охлаждению, хранению и отгрузке на суда транзитного аммиака, который 
поступает от предприятий РФ. При этом согласно приказу Министерства экономического 
развития и торговли Украины, в 2016 г. транзит аммиака стоил для российской компании 
4,8 долл. США за каждые 100 км расстояния и 16,5 долл. США за предоставление других 
услуг. Однако в течение 2016 российская компания подала в суд о признании указанного 
приказа Министерства экономического развития и торговли Украины противоправным. 
Коллегия Высшего административного суда Украины 15 ноября 2016 года удовлетворила 
исковые требования АО "Тольяттиазот". Это вернуло к действию приказ Министерства 
промышленной политики Украины от 01.04.2011 №83 и привела к установлению 
практически низких, начиная с 2014 года, тарифов на транспортировку аммиака для 
российского предприятия. Сейчас вопрос о повышении цены на другие услуги, связанные с 
транзитом аммиака, рассматривается в Международном коммерческом арбитражном суде 
при Торгово-промышленной палате Украины. За последние два года сменилось четыре 
руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак". Новый конкурс на должность главы предприятия 
был оглашен в апреле 2018 года. Напомним, в сентябре прошлого года НАБУ и САП провели 
обыски в "Укрхимтрансаммиак" и задержали его и. о. директора. Согласно их заявлений 
бывшее руководство государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" на протяжении 
нескольких лет присвоило более 130 млн грн, предназначавшихся на поддержку 
функционирования аммиакопровода. Напомним, ГП "Укрхимтрансаммиак" — 
стратегическое предприятие для украинской экономики и субъект естественной 
монополии. На его балансе находится сеть транспортировки аммиака с российского ОАО 
"Тольяттиазот" в Одесский припортовый завод. "Укрхимтрансаммиак" создан 
постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского 
государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", 
Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского 
государственного предприятия "Трансаммиак". "Укрхимтрансаммиак" управляет 
украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность 
аммиакопровода — 2418 км, по территории Украины — 1018 км. 
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В Украину начал поступать хлор  
из Румынии 

19.07.2018 
В Украину начала поступать импортированный хлор из Румынии. К 

концу августа в Украину может прибыть хлор из Польши, Словакии и 
Узбекистана. Об этом сообщили в  Ассоциации водоканалов Украины. 

"Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю, но 
этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки и 
хлор может быть с их контрактов до 30 августа в Украине. Что касается Узбекистана, они 
сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", – 
сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий. Она добавила, 
что сейчас переоборудуются все мощности, что позволит Киеву и Кривому Рогу сейчас 
принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей. 
Как сообщали Українські Новини, в середине июня предприятие химической отрасли 
"ДнепрАзот", производящее жидкий хлор, используемый водоканалами для 
обеззараживания питьевой воды, предупредило об остановке производства. По этой 
причине на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная 
ситуация с обеззараживанием питьевой воды. Тем временем под угрозой остаться без 
питьевой воды без хлора оказались Днипро, Харьков, Николаев, Житомир и Кривой Рог. 
После этого "ДнепрАзот" заявил, что готов возобновить производство хлора для 
обеззараживания воды. Как сообщалось ранее, 5 иностранных компаний готовы поставлять 
жидкий хлор в Украину по цене от 35 до 200 евро за тонну. Об этом Українським Новинам 
сообщило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Компания Chimcomplex SA Borzesti из Румынии готова 
поставлять 800 тонн в месяц при условии предоставления автомобильного или 
железнодожного транспорта украинским импортером. При этом стартовая цена составит 
35-40 евро за тонну. Еще одна румынская компания S.C. ARCA VONDO CHIM S.R.L готова 
поставлять хлор по цене от 50 евро за тонну, однако собственные производственные 
мощности не позволят обеспечить необходимые объемы поставок, но предприятие готово 
закупать хлор у других производителей. Компания Chemical Company, также из Румынии, 
готова предоставлять 50 тонн в месяц по цене от 40-50 евро за тонну. Компания Navoiyazo 
теоретически готова поставлять хлор, но при условии предоставления цистерн 
принимающей стороной. Предприятие производит 1 000 тонн жидкого хлора в месяц и 
имеет 10 цистерн для эскорта 500 тонн продукции в месяц. Компания не сообщила цену 
продукции, однако в личном разговоре представители компании обозначили цену 
аналогичной продукции для России в 110 долларов за тонну. Польская компания PCC Rokita 
SA производит необходимые объемы для экспорта, цена на условиях самовывоза 
составляет 200 евро за тонну. Однако, согласно польскому законодательству, перевоз хлора 
автомобильным транспортом запрещен, но при отсутствии цистерн, они готовы 
поставлять продукцию в контейнерах "Изотанк" по 18 тонн на железнодорожных 
платформах до границы. Также Минрегионстрой провел консультации с компанией "АО 
"Каустик" из Казахстана. Компания производит в Павлодаре на востоке Казахстана 26 тыс. 
тонн хлора в год, однако везет только своими цистернами на расстояние не более 3 тыс. км, 
что делает невозможным поставки в Украину. Согласно анализу внешнеэкономических 
контрактов в других регионах мира, цена жидкого хлора с доставкой находится на уровне 
120 евро за тонну. Стоимость внутренних перевозок составляет 32-40 гривен за 1 км. 
Ориентировочная стоимость перевоза железнодорожным транспортом составляет 34 132 
гривны на расстояние 576 км при загрузке 57 тонн в собственную цистерну. 
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Завод «Днепроазот» возобновляет  
производство хлора 

20.07.2018 

АО «Днепроазот», контролируемое группой «Приват» Игоря 
Коломойского, возобновляет работу хлорной группы цехов. Об этом сообщает 
пресс-служба предприятия. 

«В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к 
включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции», — 
отметили в пресс-службе. Ранее предприятие «Днепроазот», которое является 
производителем жидкого хлора, используемого водоканалами для обеззараживания 
питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство 
жидкого хлора. Работа «Днепроазота» остановилась 15 июня из-за повышения цены на газ. 
После этого сразу несколько крупных водоканалов заявили, что из-за прекращения 
поставок и остановки производства жидкого хлора на «Днепроазоте» могут быть проблемы 
с последующим обеззараживанием питьевой воды и водоснабжением потребителей. Ранее 
сообщалось, что Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных 
лиц ПАО "Днепроазот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного 
реагента для очистки питьевой воды в Украине. В СБУ напомнили, что с 15 июня 
администрация "Днепроазота" в нарушение договорных обязательств и без 
предварительного уведомления приостановила производство и отгрузку жидкого хлора 
водоснабжающим предприятиям Украины, чем сделала невозможным обеззараживание 
питьевой воды и создала угрозу возникновения массовых отравлений и распространения 
эпидемий. Также указывается, что СБУ проверяет обоснованность увеличения в несколько 
раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю. "По 
результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по 
Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию 
предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации", - подытожили в пресс-службе. 
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Команда екс-міністра Абромавичуса збрехала про масштабні 
інвестиції в бурштинову галузь України 

11.07.2018 
У листопаді 2015 р. на той час чиновники Міністерства економікм 

повідомили про масштабні інвестиції в бурштинову галузь України. Але, як 
випливає з відповіді МЕРТ на запит УНН, все це виявилося брехнею. 

Йдеться про багатостраждальне державне підприємство "Укрбурштин" - дочірню 
компанію ДАК "Українські поліметали" Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У 
2015 році генеральний директор ДАК "Українські поліметали" Костянтин Лісничий, за 
деякими даними протеже екс-міністра Айвараса Абромавичус, публічно, під час прес-
конференції та в присутності керуючого партнера юридичної компанії "Ario Caital Group" 
Юліана Хорунжого підписав меморандум з компаніями "Озон Інвестмент" і "Карл Груп", які 
в свою чергу зобов'язалися протягом 5 років вкласти в спільні проекти з видобутку 
бурштину 10 млн доларів. "Це реальні інвестори, з якими ми провели серйозну роботу, які 
зацікавлені інвестувати в Україну", - запевняв тоді Лісничий. Він обіцяв легалізацію 
видобутку бурштину, легальне працевлаштування 500-1000 осіб і сумарний дохід в розмірі 
25,871 млн доларів. Але як виявилося, ніяких інвесторів і будь-якого співробітництва не 
було і, очевидно, не передбачалося. "Протягом 2015-2018 років компанія ДАК "Українські 
поліметали" не отримувала інвестиційних грошей від компаній "Озон інвестмент" і групи 
компаній "Карл Груп". Компанія (ДАК "Українські поліметали - ред.) не здійснювала 
співпрацю з зазначеними юридичними особами і, відповідно, не отримувала дохід. За 
інформацією ДП "Укрбурштин", він також не здійснював співпрацю з компаніями "Озон 
інвестмент" і групами компаній "Карл Груп", - повідомили в ДАК "Українські поліметали" на 
запит УНН. Далі більше. У МЕРТ вказали, що Лісничий звільнений з посади керівника ДАК 
"Українські поліметали" тільки в квітні 2018 року. Минулий рік державна компанія під його 
керівництвом закінчила зі збитком в розмірі 2,5 млн грн. Нагадаємо, Айварас Абромавичус 
займав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2014 по 2016 рік. 
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От Житомирщины отщипнули 18 тыс. га  
«янтарных» земель  

11.07.2018 
Прокуратура доказывала в судах незаконность действий Госгеонадр, 

но не доказала. Более 18-ти тыс. га земель Житомирщины с залежами 
янтаря отходят малоизвестным компаниям с оффшорной регистрацией. 

 

Легализация «крыши»? Теперь у стихийных копателей, скупщиков и экспортеров 
янтаря вместо бандитско-коррупционной может появиться вполне легальная «крыша» в 
виде этих самых компаний. Слабо верится в то, что «инвесторы» и вправду хотят и могут 
развернуть промышленную разработку драгоценного камня в лесах Житомирщины. …Ну, 
хотя бы потому, что по авторитетному мнению ученых-геологов, промышленно значимых 
запасов янтаря на Житомирщине нет. Но власти выгодно сбагрить площади под 
нелегальными приисками – она освобождает себя от необходимости бороться или делать 
вид, что борется, с «нелегалами», да еще и очень большие деньги получает от легальных 
компаний, разрабатывающих месторождения. Одна из трех претенденток на янтарь 
Житомирщины, компания с панамской пропиской «Райт Солюшн», получившая от 
Госгеонадр специальное разрешение на пользование земельным участком пл. 1012 га в 
районе янтарного месторождения «Стрелка», уже может называть себя чуть ли не 
хозяином месторождения: постановлением Верховного Суда Украины от 25 апреля 2018 г. 
прокуратуре области, оспаривавшей законность землеотвода, в его отмене окончательно 
отказано. Еще 5 кассационных жалоб прокуратуры на решения апелляционного суда по 
оставшимся 17 тыс. га находятся на рассмотрении Верховного суда. Весьма вероятно, что их 
постигнет та же судьба, и недрами здоровенного куска Житомирщины будут 
распоряжаться фирмы Райт Солюшн, «Амбер Холдинг» (Гонконг) и «Надра Галичини», чьи 
номинальные владельцы вряд ли догадываются о существовании Украины. У автора этой 
публикации, как, наверное, и у любого здравомыслящего человека, возникли вопросы: 
«Почему Госгеонадра отдали «янтарные» земли неведомо кому? Почему областная власть 
не смогла противостоять этому? Почему местный бизнес не попытался взяться за 
легальную добычу камня и местные власти быстренько не расктрутили соответствующие 
коммунальные предприятия? Почему, наконец, на Грушевского и Банковой делают вид, что 
проблем с нелегальной добычей, скупкой, формированием партий и нелегальным 
экспортом янтаря уже нет? И почему простой старатель не может официально порыться на 
прииске и официально продать нарытое, как в Польше, например?  

 

«По большому счету никому не выгодно, чтобы залежи янтаря имели 
настоящего хозяина». Корреспондент народного еженедельника «Субота» задал свои 
вопросы людям, которые в той или иной степени владеют проблемой и даже могут 
повлиять на ее решение. Первым собеседником журналиста был житель Черняхова, 
народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов 
Комитета ВР по вопросам экологической политики Павел Дзюблик. Вот, что он ответил на 
вопросы автора этой публикации: - Начнем с самого начала: три компании подали свои 
предложения на разведку и промышленную добычу янтаря в Житомирской области. Чтобы 
получить разрешение на бурение и геологическое изучение участка с дальнейшей 
промышленной добычей. им необходимо было получить разрешение областного совета. 
Если же облсовет не отказывает им, это считается «молчаливым согласием». Профильная 
депутатская комиссия отказала, но данный вопрос почему-то не был вынесен на 
обсуждение сессии облсовета. В итоге – «молчаливое согласие» было получено. Но затем 
депутат-мажоритарщик от Житомира (П.Дзюблик не стал называть его имя) инициировал 
обращение в прокуратуру, что послужило поводом для обращения прокуратуры в суды. 
Суды первой инстанции прокуратура выиграла, потому что на судью давили и народный 
депутат, и представители власти, и общественность. А в апелляционной инстанции 
установили, что разрешения выданы абсолютно правомерно. «Действительно, обидно как-
то: в облсовете «почти законно» и совершенно бескорыстно (по крайней мере, дел в 
отношеники кого-чего-либо не возбуждали) Госгеонадрам позволяют применить «принцип 
молчаливого согласия» и отдать 18 тыс. га малоизвестным компаниям, а на других, 
попавшихся на провокационный крючок, «браслеты» вешают», - подумал автор этой 
статьи…  Итак, оставить все как есть, или спихнуть привлекательные с точки зрения янтаря 
площади «хорошим людям». Реализуются под влиянием различных сил обе тактики. Но 
«одиночка с мотопомпой» в обоих случаях – дойная корова и/или преступник, у которого 
можно отнять и добытое, и средства добычи. А вот мнение наиболее информированного 
эксперта по житомирскому янтарю, доктора геологических наук, заведующей отделом 
полезных ископаемых Института геологии НАНУ Елены Ремезовой: - В Украине 
неподъемной задачей является легальная добыча янтаря, поэтому мало компаний, кто 
может это осуществить. Обычно путь к лицензии и оформлению всех документов - это три 
года, не меньше. Но почему не копают нелегально в Польше и Беларуси? Там введены 
огромные штрафы (порядка 20-25тыс. долл. при цене за кг янтаря ходовых фракций -5-
6тыс. долл.) и нелегально добытый янтарь невозможно вывезти за пределы страны. … 
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ЕБРР предоставляет кредит EUR10 млн Киевскому  
картонному комбінату 

13.07.2018 
ЕБРР предоставит Киевскому КБК семилетний кредит в размере €10 

млн на приобретение оборудования, которое позволит снизить 
энергозатраты и уменьшить вредные выбросы. 

Приобретение башмачного пресса для сушки картона позволит ККБК сократить 
потребление пара, увеличить объемы производства и повысить качество мелованного 
картона. Замена насосов в два раза сократит потребление электроэнергии. Ожидается, что 
совокупная экономия составит до EUR2 млн в год. В рамках проекта будут приобретены 
новые конвертерные и упаковочные линии, которые позволят компании расширить 
ассортимент товаров, начав производство новой бумажной продукции, предназначенной 
для использования в офисах, гостиницах, школах и аэропортах. Это поможет ККБК 
увеличить объемы продаж на внутреннем и внешних рынках, в том числе в ЕС. ККБК также 
модернизирует оборудование для переработки макулатуры, что позволит ему повысить 
качество и снизить себестоимость производства картона. Эти усовершенствования 
позволят перерабатывать макулатуру до четырех раз. Соответствующий 
производственный цикл станет первым в стране, который будет отвечать действующим в 
ЕС принципам ресурсо- и энергоэффективности, Как отмечается в пресс-релизе, 
сокращение объема выбросов CO2-эквивалента в результате указанных инвестиций 
должно достигнуть 11 тыс. т в год. Владельцем комбината является Pulp Mill Holding GmbH 
(Австрия), конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Владимир Крупчак.  
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Киевский картонный комбинат в I полугодии  

увеличил производство на 17% 

13.07.2018 
ККБК, в январе-июне т.г. увеличил объем производства (в денежном 

выражении) на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 
до 2 млрд 593 млн грн, сообщила ассоциация "УкрПапир". 

Таким образом, по итогам шести месяцев комбинат еще несколько замедлил темп 
прироста этого показателя к аналогичному периоду прошлого года (в январе-мае – 18,4%, в 
январе-апреле – 26,7%). Согласно статистическим данным ассоциации, в натуральных 
показателях Киевский КБК увеличил выпуск гофротары на 11,4% - до 113,46 млн кв. м, 
сохранив вторую позицию по выпуску этой продукции в Украине после Рубежанского КТК 
(совместно с Трипольским упаковочным комбинатом). Комбинат также замедлил темп 
прироста производства картона до 11,4%, выпустив его 101,84 тыс. тонн. В том числе 
выпуск тарного картона возрос на 24,6% - до 69,63 тыс. тонн, а коробочного сократился на 
9,4% - до 32,21 тыс. тонн. В то же время производство бумаги-основы для санитарно-
гигиенической преодолело отрицательную динамику, увеличившись в январе-июне на 
2,3% - до 38,35 тыс. тонн. Выпуск туалетной бумаги в количественном выражении вырос на 
4.3% - до 207,61 млн рулончиков. По данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом 
непрофильных производителей) выпуск гофротары в первом полугодии вырос на 6,2% - до 
497,91 млн кв. м, бумаги и картона – на 10,4%, до 474,67 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. 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 
году комбинат получил 347 млн грн чистой прибыли (в 2016 – 241,5 млн грн). Объем 
производства он увеличил на 14,8% по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд 850 млн грн, а в 
в январе-мае 2018 года увеличил этот показатель на 18,4% к аналогичному периоду 2017 
года - до 2 млрд 149,4 млн грн. 
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Крупнейший производитель туалетной бумаги на  

Западной Украине наращивает продажи 

15.07.2018 
Кохавинская бумажная фабрика (КБФ, Львовская обл.) в январе-

июне 2018 года увеличила объем производства на 33,8% по сравнению с 
тем же периодом 2017 года — до 260 млн грн. 

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", производство бумаги на 
фабрике в натуральных показателях выросло на 16% — до 18,37 тыс. тонн. При этом 
выпуск туалетной бумаги увеличился на 1% — до 52,61 млн рулончиков (всего в Украине 
за этот период выпущено 329,7 млн рулончиков — на 0,7% больше). КБФ, работающая с 
1939 года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а 
также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин — 19 тыс. 
тонн в год, перерабатывающего оборудования — 90 млн рулончиков в год. Как сообщалось, 
в 2017 году КБФ выпустила продукцию на 421,5 млн грн, что на 23% больше, чем годом 
ранее, производство бумаги выросло на 23,7% — до 33,35 тыс. тонн. В 2018 году фабрика 
запланировала нарастить объем производства до 550 млн грн. Фабрика экспортирует 
около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом — Чехия, Румыния, 
а также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов. 
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Картонно-бумажная компания в І полугодии звеличила 

производство на 24,5% 

16.07.2018 
АО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в январе-июне 2018 г. 

увеличила объем производства на 24,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года – до 287,44 млн грн. 

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", за этот период компания 
увеличила выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции в натуральных 
показателях на 21,4% - до 3,1 тыс. тонн, коробочного картона – на 7,7%, до 12,65 тыс. т. В то 
же время выпуск туалетной бумаги в количественном выражении сократился на 15,5% - до 
1,5 млн рулончиков. АО "Картонно-бумажная компания" (до 2011 г. – "Львовкартонопласт") 
создана в 1946 году на базе производственных площадей небольшого механического 
завода. В настоящее время выпускает изделия и полуфабрикаты из макулатурного картона 
(листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной бумаги (туалетная бумага, полотенца, 
салфетки). Как сообщалось, в 2017 году фабрика увеличила объем товарной продукции на 
24,7% к 2016 году - до 483,4 млн грн, при этом в натуральных показателях выпуск бумаги 
возрос на 34,4% - до 5,35 тыс. тонн, картона - на 10,5%, до 24,4 тыс. тонн. 
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Завод «пленки» в Славянске дорезали,  
теперь разрушают 

09.07.2018 
На странице в фейсбук появился пост жителя Славянска Евгения 

Кушакова, который связан с разрушением промышленной инфраструктуры 
города. Об этом пишет издание slavinfo.dn.ua 

Сообщение сопровождается фотографиями уничтожаемого промышленного объекта 
бывшего завода "Торэласт". "Завод ПЛЕНКА - было вывезено и продано все оборудование 
по изготовлению линолеума еще пол года назад, в Казахстан. А сегодня начали разбивать 
здание завода. Уничтожили еще один завод. Минус очередной. Теперь вопрос. Славянск 
промышленный был город. Сколько заводов осталось?", - возмущается житель Славянска. 
Такая же печальная судьба постигла и ряд других предприятий города - завод АИЗ, 
Ферммаш, Керамкомбинат, постепенно лишая Славянск статуса промышленного центра. 
ОАО "Славянский завод "Торэласт" является одним из крупнейших производителей 
широкого ассортимента ПВХ плёнок на территории СНГ. В последние годы завод 
динамично развивает сотрудничество с предприятиями России, Белоруссии, Казахстана, 
Молдовы. Многие из них стали нашими постоянными и надёжными партнёрами. Наше 
предприятие постоянно разширяет номенклатурный ряд своей продукции. Достойное 
место в этом ряду занимает следующая продкуция: - плёнка ПВХ для ламинирования 
пластиковых подоконников; - плёнка ПВХ для ламинирования МДФ фасадов; - плёнка ПВХ 
для производста линолеума;. - декоративное напольное покрытие на подоснове и без 
основы; - плёнки ПВХ для натяжных потолков; - плёнки для изоляции 
газонефтепродуктопроводов; - плёнки ПВХ технические; - плёнки ПВХ для изготовления 
изоляционных лент; - плёнки ПВХ для гидроизоляции прудов и строительных 
конструкций; - пластикаты ПВХ; - плёнки ПВХ для производства полиграфических и 
галантерейных изделий, упаковки ... 
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В Украине откроют еще один завод  
автокомпонентов 

19.07.2018 
Компания Sumitomo Electric Bordnetze создает в Хмельницком новое 

предприятие по выпуску автомобильной электропроводки для 
зарубежных автоконцернов.  

Оно расположится в помещениях «Хмельницкого механического завода». Открытие 
первого цеха производства планируется через два месяца. До конца этого года SEBN 
планирует создать 500 новых рабочих мест, а в дальнейшем количество сотрудников 
увеличится до двух тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОГА. Предприятия 
Sumitomo Electric Bordnetze есть в Словакии, Румынии, Марокко и на территории Украины. 
Клиентами компании являются Volkswagen, Porsche, Audi, Seat і Bentley. Первый завод 
открылся в 2006 году в с. Байковцы Тернопольской области (численность сотрудников 
4400 человек). Начав с выпуска небольших модулей, за эти годы завод вырос до 
производителя кабельных сетей для автомобилей Volkswagen Golf. Филиалы компании 
расположены в Черновцах и Черткове. Завод в Хмельницком станет ее четвертой 
производственной площадкой в Украине.  
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Ощадбанк виставив на продаж Світловодське  
ВАТ «Чисті метали» у системі Сетам 

13.07.2018 
OpenMarket (ДП «Сетам» Міністерства юстиції України) продає ВАТ 

«Чисті метали» у Світловодську Кіровоградської області, загальною площею 
6,2 га, за стартовою ціною 25,1 млн грн, що належить ПАТ «Ощадбанк». 

В інформації про лот у електронній системі торгів, майно належить ПАТ «Ощадбанк» 
на підставі рішення Господарського суду Кіровоградської області. Цільове призначення 
земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Дата 
проведення аукціону 17 липня 2018 року, а дата закінчення подання заявок 16 липня 2018 
року. Крім того, гарантійний внесок для учасника торгів складає 1,2 млн грн. Цілісний 
майновий комплекс ВАТ «Чисті метали» – створений на базі Світловодського державного 
заводу чистих металів, який є базовим підприємством з виробництва напівпровідникових 
матеріалів. Нагадаємо, Постановою від 13.07.2016 Вищий господарський суд України 
задовольнив частково касаційну скаргу Фонду державного майна Україниу справі щодо 
розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ “Чисті метали”, укладеного 22 
квітня 2008 року, та повернення цього пакету у державну власність. Фонд звернувся з 
позовною заявою до Господарського суду міста Києва з вимогами розірвати договір купівлі-
продажу та повернути пакет акцій у державну власність у зв’язку із невиконанням 
інвестором ЗАТ “Ділові партнери” (правонаступником якого є ПраТ «Ділові партнери») 
низки зобов’язань за всіма напрямками діяльності товариства. Порушення зафіксовані 
відповідними актами перевірки умов вищевказаного договору. Зокрема, не збережено види 
його діяльності, не досягнуто передбачених договором показників економічно-
господарської діяльності, в тому числі, обсяг виробництва, чистий дохід, дохід від 
реалізації, не погашено заборгованість перед бюджетом та не внесено необхідні обсяги 
інвестицій, а також не досягнуто необхідного рівня заробітної плати та не забезпечено 
необхідних умов праці робітників. Також зафіксовано низку порушень у природоохоронній 
діяльності. Відзначимо, Світловодський державний завод чистих металів створено 1962 
року як базове підприємство колишнього СРСР із виробництва напівпровідникових 
матеріалів. Почавши з виробництва монокристалічного германію та монокристалів 
арсеніду галію, завод освоїв випуск миш’яку напівпровідникової чистоти, 
монокристалічного кремнію і епітаксійних кремнієвих структур. Потужний науковий 
потенціал (на підприємстві працювали 45 кандидатів і двоє докторів наук) дозволив 
налагодити виробництво кремнієвих структур із діелектричною ізоляцією, нестандартного 
устаткування, а також здійснити фундаментальні розробки в технології одержання 
високочистих речовин — миш’яку, галію, телуру, ртуті, кадмію. З початку 90-х освоєно 
випуск світлодіодів інфрачервоного й видимого діапазонів і виробництво силових 
напівпровідникових діодів на основі арсеніду галію. 1994 року завод перетворено на ВАТ 
«Чисті метали» — підприємство з колективною формою власності. … 
 

Читати повністю >>>           
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Гіршфельд розіграв зі своїм дилером 89 мільйонів  
на підшипники для залізниці 

08.07.2018 
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська 

залізниця» 22 червня за результатами тендерів замовила ТОВ «УПЕК 
Трейдинг» підшипників CRU-Дуплекс на загальну суму 88,98 млн грн. 

В системі «Прозорро» повідомляється, що цьогоріч поставлять 11 781 підшипник 
кочення роликовий радіальний із короткими циліндричними роликами з захисними 
шайбами здвоєний Н6-882726Е2К1МУС44 виробництва ПАТ «Харківський підшипниковий 
завод» у 2018 році по 7 553 грн. У квітні «УПЕК Трейдинг» продавала їх «ЦЗВ» за такою ж 
ціною, а в січні та протягом другої половини 2017 року на 11% дешевше – по 6 811 грн. 
Гарантійний строк експлуатації становить вісім років або 800 тис км пробігу. Сума угод на 
0,008% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 88,99 млн грн. «УПЕК Трейдинг» 
записано на Олександра Гараська, Юлію Петрик, Наталію Дубину, Катерину Князєву і 
Наталію Ніконенко. Фірма разом із виробником «Харківський підшипниковий завод» 
входить до групи «УПЕК» нардепа Анатолія Гіршфельда («Воля народу»), яка є найбільшим 
українським виробником підшипників. Син Гіршфельда Роман працює директором по 
маркетингу і продажами в «УПЕК трейдинг». Єдиним конкурентом було харківське ТОВ 
«Украгрозапчастина» Олега Корчмара та Олександри Давидченкової, причому ніхто не 
знижував ціну під час аукціону. Суперник є офіційним дилером «Харківського 
підшипникового заводу», чию продукцію і пропонував. 

 

Читати повністю >>> 
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Харьковскую "Украинскую литейную компанию"  
возглавил экс-начальник цеха ЗОЦМ 

16.07.2018 

Генеральным директором ООО "Украинская литейная компания" 
(УЛК, Харьков), входящую в состав Индустриальной группы УПЭК, назначен 
Александр Захаров. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Ранее Александр Захаров занимал должность начальника инструментально-
механического цеха "Завода по обработке цветных металлов" (ранее - Артемовский ЗОЦМ, 
Бахмут Донецкой обл.). Согласно пресс-релизу УПЭК, на этой должности он сменил Валерия 
Котикова, руководившего компанией с июня 2015 года. В размещенном ранее на сайте 
поиска работы резюме 46-летнего А.Захарова отмечается, что он проработал на АЗОЦМ с 
1997 года, начиная с должности мастера участка. По информации УПЭК, новый гендиректор 
УЛК приоритетным в ее деятельности считает повышение объемов выпуска годных 
отливок до 120 т в месяц, расширение номенклатуры, улучшение качества производимого 
литья. "Оживление рынка вагоностроения Украины в 2018 году дает возможность УЛК 
вернуть несколько утраченные позиции в области литья корпусов поглощающего аппарата 
в объемах до 1200 шт. в месяц, а также нарастить объемы производства по другой 
номенклатуре. Растущие объемы производства и освоение новых изделий потребуют 
притока новых кадров, как высококвалифицированных специалистов литейного 
производства, так и молодых рабочих", – цитирует пресс-служба А.Захарова. "Украинская 
литейная компания" - ведущий в харьковском регионе производитель стального и 
чугунного литья. На сегодня технологические возможности плавильного и формовочного 
оборудования позволяют производить до 400 т/мес. годного литья. По данным агентства, в 
январе-сентябре 2017 года выручка УЛК составила 17,44 млн грн, за весь 2016 год – 13,6 
млн грн.  

 
 

Читать полностью >>>  
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ГП «Зоря-Машпроект» создаст с иностранной компанией  
предприятие по ремонту турбин для ВМС Индии 

10.07.2018 
ГП «Зоря-Машпроект» создаст совместное предприятие с 

индийской компанией Bharat Heavy Electricals Ltd для капитального 
ремонта турбин кораблей ВМС Индии.  

До сегодняшнего дня, Индия отправляет турбины для ремонта в Украину, а создание 
совместного предприятия позволит сократить финансовые затраты на транспортировку, а 
также уменьшить время простоя кораблей. Турбины, используемые индийским флотом, 
требуют капитального ремонта после 30 000 часов. Сейчас турбины Николаевского 
производства используются на пяти эсминцах пр. 61 МЭ тип Rajput,  на трех эсминцах пр. 15 
тип Delhi и на 16 корветах пр. 1241. В дальнейшем зависимость Индийского флота от 
Николаевских турбин будет расти, так как в ближайшие времена планируется введение в 
строй новых кораблей и их общее количество будет составлять 34 борта с турбинами.  

 

Читать полностью >>>  
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Завод "Укрэлектромаш" намерен начать серийный выпуск  
новой линейки скважинных электронасосов 

10.07.2018 
Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ), 

входящий в ИГ УПЭК, в августе 2018 г. намерен начать серийный выпуск 
новой линейки скважинных электронасосов "Капитан Плюс". 

"На данный момент завершаются работы по доводке оснастки для выпуска этой 
продукции", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор электротехнического 
дивизиона Андрей Кизилов. Он отметил, что в настоящее время общий рынок скважинных 
насосов в Украине составляет около 300 тыс. ед. в год как отечественного, так и 
зарубежного производства, в основном, китайского. "Если говорить об аналогах, то 
характеристики насосов ни одного из ныне существующих производителей, 
представленных на рынке Украины, не соответствуют действительности, все они 
завышены. Поэтому основное конкурентное преимущество насосов HELZ – это честные 
значения производительности и напора каждого насоса", - сообщил А.Кизилов. Помимо 
этого, добавил он, насосы торговой марки HELZ отличает оптимальная моноблочная 
конструкция корпуса, позволяющая снизить механические потери и обеспечивающая 
экономию электроэнергии. "Таким образом, мы предлагаем насосы, разработанные в 
соответствии с современными требованиями к энергоэффективности и надежности, с 
учетом работы в сложных условиях, включая перегрузки и перепады напряжения", - 
подчеркнул он. По словам А.Кизилова, на первых этапах основной рынок сбыта насосов – 
Украина, с последующим выходом на страны Восточной Европы, где отмечается большой 
интерес к такой продукции. ХЭЛЗ "Укрэлектромаш" - производитель асинхронных 
электродвигателей, бытовых поливных и скважинных насосов, кормоизмельчителей.  
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Компания Corum Group заключила контракт с "Евраз"  
на поставку скребкового конвейера 

11.07.2018 
Corum Group заключила контракт с "Евразом" на поставку до конца 

2018 г. скребкового конвейера спецназначения по заказу шахты 
"Осинниковская" (Кемеровская обл., РФ). 

Конвейер предназначен для решения проблемы очистки подскипового 
пространства, которая на шахте "Осинниковская" стоит особо остро. "У нашей компании 
огромный опыт разработки индивидуальных продуктов и нестандартных технических 
решений, поэтому проблема шахтеров "Осинниковской" не стала неожиданностью для 
нашего R&D-департамента. Это первый скребковый конвейер Corum для Кузбасса и, 
уверены, он положит начало новому этапу работы на этом стратегическом для нас рынке", - 
приводится в сообщении комментарий директора по производству Corum Group 
Александра Дятлова. Это модифицированный продукт на базе типового конвейера СП326, в 
конструкцию которого внесено ряд изменений, учитывающих горно-геологические 
условия шахты и пожелания горняков. В сообщении отмечается, что в отличие от 
серийного конвейера, скорость движения скребковой цепи которого превышает 1 м в 
секунду, у модернизированного СП326 скорость транспортировки до 0,15 м/с, что 
обеспечивает эффективное обезвоживание горной массы. Конвейеры производятся на 
заводе "Корум Свет шахтера" (Харьков), который специализируется на этом виде горного 
оборудования с 1950-х годов и предлагает широкий спектр скребковых конвейеров, 
перегружателей и комплектующих к ним. Техника поставляется на рынки Украины, России, 
Эстонии, Казахстана. В частности, в конце прошлого года Corum поставил скребковый 
конвейер СП326 индивидуального исполнения компании Viru Keemia Grupp (Эстония) для 
добычи сланца на шахте Ojamaa.  
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Работники "Турбоатома" пытаются заблокировать  

выплату дивидендов 

12.07.2018 
Несколько сотрудников - миноритарных акционеров АО "Турбоатом" 

(Харьков), 75,22% акций которого принадлежат государству, обратились в 
суды с требованием приостановить выплату дивидендов. 

Как поясняет заместитель генерального директора АО "Турбоатом" Александр 
Бураков в статье, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг, на такой шаг 
работники предприятия вынуждены пойти в связи с тем, что установленная государством 
на текущий год для предприятий с госдолей норма отчисления на дивиденды в размере 
75% прибыли, лишает компанию оборотных средств и надежды на дальнейшее обновление 
и достойное место среди ведущих мировых производителей. "Люди готовы лишиться 
собственных дивидендов, чтобы предприятие работало", - подчеркивает он. В 2017 г. 
"Турбоатом" перечислил на дивиденды 50% прибыли, тогда как некоторые госкомпании – 
только 30%. "В этом году государство требует 75%. Что это означает для Турбоатома? С 
учетом того, что на дивиденды в этом году направлено более 400 млн грн (госдоля - ИФ), 
разница 45% (базовый норматив – 30%), выплаченных государству, составит около 180 
млн грн, которые предприятие могло бы направить на дальнейшую модернизацию, 
исследовательские работы, обучение и привлечение высококлассных кадров, продвижение 
продукции на мировых рынках", - подчеркивает он. Требованиями международных торгов 
предусмотрена необходимость наличия на счетах участника тендера свободных 
финансовых ресурсов, которые с учетом стоимости контрактов могут достигать десятков, а 
то и сотен миллионов долларов, и которых после выплаты дивидендов государству у 
"Турбоатома" может не оказаться. "И тогда под угрозу может попасть репутация 
украинских производителей на мировых рынках", - резюмирует он. Помимо этого, 
документ об увеличении отчислений появляется обычно в конце февраля, когда финплан 
предприятия утвержден с заложенными в нем 30%, и его приходится переделывать, 
"проявляя чудеса ловкости, чтобы выжить". Как сообщалось, собрание акционеров АО 
"Турбоатом" 25 апреля утвердили общий размер годовых дивидендов за 2017 г. в размере 
532,8 млн грн, в том числе на госдолю - 400 млн грн. "Турбоатом" в 2017 г. получил чистую 
прибыль в размере 710,42 млн грн, что на треть меньше, чем в 2016 г. Крупным 
миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под 
управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем 
Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре 
Biscone Ltd. Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на 
выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный 
для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.  
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НАБУ перевіряє, чи ЮУАЕС переплатила Григоришину 11 млн. 
 на ремонті трансформатора 

17.07.2018 
НАБУ розслідує ймовірну переплату близько 11 млн грн. при 

закупівлі робіт з ремонту автотрансформатора ЮУАЕС у ПАТ «Запоріжтранс-
форматор» Костянтина Григоришина наприкінці 2015 р.  

Як свідчить ухвала Солом’янського райсуду Києва від 4 липня, за даними слідства, 
службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за результатами 
переговорної процедури 18 грудня  2015 закупили у ПАТ «Запоріжтрансформатор» роботи з 
відновлювального ремонту автотрансформатора типа АТДЦТН-250000/330/150-У1 на суму 
59,99 млн грн. При цьому, в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель», в 
обгрунтуванні застосуваня переговорної процедури відсутні будь-які посилання на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують, що тільки 
«Запоріжтрансформатор» мав можливість здійснити відновлювальний ремонт вказаного 
автотрансформатора. При цьому «Запоріжтрансформатор» 24.03.2016 продав ДП «НЕК 
«Укренерго» аналогічний автотрансформатор за ціною меншою на 11 млн грн, ніж вартість 
виконання ремонтних робіт. Таким чином, на думку слідства, службовими особами «Южно-
Української АЕС» завдано шкоду державному підприємству на суму 11 млн грн. 4 липня суд 
надав детективу доступ та можливість вилучення копій документів «Укренерго», а саме: 
договору про закупівлю автотрансформаторів у березні 2016 року, усіх документів, що 
стосуються виконання цього договору, документації, на підставі якої було проведено 
закупівлю. Як зазначив детектив, вказані документи можуть бути використані як доказ 
факту завищення вартості закуплених послуг. Нагадаємо, «Енергоатом» ініціює підвищення 
на 29% тарифу на відпуск електроенергії, яка виробляється на атомних електростанціях. … 

 

Читати повністю >>> 
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Оршанский авиазавод, подконтрольный "Мотор Сичи",  
переходит в госсобственность 

11.07.2018 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о передаче 

ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (ОАРЗ) в собственность 
государства и поручил восстановить его эффективную работу. 

"Собственника уже здесь нет (акционеры - украинское ПАО "Мотор Сич" и 
белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций"). Все собственники, которые здесь 
были, отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное 
предприятие с сегодняшнего дня", - цитирует пресс-служба А.Лукашенко, посетившего 
предприятие. Уже "подготовлен процесс возвращения завода в собственность государства". 
Глава государства поручил до конца июля решить все вопросы в отношении ведомствен-
ной подчиненности предприятия. Он также высказал ряд нареканий в адрес министерства 
транспорта и коммуникаций за то, что оно в предыдущий период самоустранилось от 
ситуации на заводе, поскольку "в данном случае отсутствие в собственности государства 
акций не могло служить оправданием". "Завод должен работать, чего бы это ни стоило. 
Заводу не только быть, этот завод должен иметь перспективу развития", - сказал 
президент, отметив, что в случае трудностей с поставкой комплектующих необходимо 
искать новые варианты, диверсифицировать партнерские связи, самостоятельно осваивать 
выпуск тех или иных деталей. Также А.Лукашенко не исключил, что определенная помощь 
и поддержка может быть оказана предприятию со стороны государства.  

 
 

Читать полностью >>> 
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Украина и Франция подписали контракт на  

приобретение 55 вертолетов 

14.07.2018 
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 

вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и 
защиты Министерства внутренних дел Украины. 

Церемония подписания состоялась в субботу в Киеве при участии премьер-министра 
Украины Владимира Гройсмана, главы МВД Украины Арсена Авакова и посла Франции в 
Украине Изабель Дюмон. С украинской стороны контракт подписал директор 
госпредприятия УАТП "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, с французской – генеральный 
исполнительный директор Airbus helicopters Бруно Эвен (Bruno Even). Перед церемонией 
подписания контракта премьер-министр Украины В.Гройсман заявил о желании создать в 
Украине сервисный цент обслуживания авиатехники Airbus. "Я также бы хотел уделить 
внимание, в связи с тем, что мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот 
вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и 
возможно это будет региональный центр, не только на Украину, но и на другие страны", - 
сказал премьер. Он также отметил необходимость рассмотрения возможности кооперации 
между странами в авиационной отрасли, в частности в ремонте либо сотрудничестве по 
производству элементов летательных аппаратов.  В свою очередь министр внутренних дел 
Украины А.Аваков выразил удовлетворение тем, что сотрудничество с французской 
стороной в этом вопросе вышло на уровень подписания соглашения. Глава МВД 
поблагодарил премьер-министра Украины, посла Франции, компанию Airbus Helicopters за 
поддержку проделанную работу. "У нас есть все основания начать работать step by step уже 
в этом году", - сказал глава МВД. Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 
10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, 
которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение 
пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских 
банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ГП Антонов может создать СП с турецкой  
технологической компанией 

17.07.2018 
ГП Антоно провело переговоры с делегацией Turkish Aerospace 

Industry (TAI) по созданию совместного предприятия по проектированию, 
производству и испытаниям самолетов Ан-188. 

Как сообщает пресс-служба предприятия, переговоры состоялись 16 июля на 
международной выставке Farnborough-2018. "Стороны подтвердили принципиальную 
заинтересованность в продолжении сотрудничества по данному проекту. В ближайшее 
время турецкая делегация посетит ГП Антонов для финализации создания юридических 
документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и 
испытаний самолета Ан-188", - сказано в сообщении. На ГП отметили, что все необходимые 
документы для создания СП будут переданы на рассмотрение правительству. Такая же 
процедура будет выполняться турецкой стороной, добавила пресс-служба предприятия. 
Farnborough Airshow-2018 - выставка, посвященная летательным аппаратам, авиационным 
и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию 
авиатехники, радарам и системам наблюдения, авионике и наземному оборудованию.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

ГП «Антонов» намерен совместно со швейцарской  
компанией производить БПЛА 

17.07.2018 
ГП «Антонов» и швейцарская компания «AIR-ION Technologies SA» 

подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию партнерства в 
разработке и серийном изготовлении гибридных БПЛА. 

Как сообщает пресс-служба государственного концерна, БПЛА будут производиться 
на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки 
компании «AIR-ION Technologies SA» и будут предназначаться для выполнения различных 
гражданских и военных задач. Предварительно запланировано производство четырех 
типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1 500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч. 
«Документ предусматривает несколько этапов сотрудничества, на первом из которых 
партнеры проведут исследования мировых технологий и рынка по применению 
электрических БПЛА в качестве воздушного такси, а также гибридных БПЛА в других 
гражданских и военных целях. ГП «Антонов» будет участвовать в разработке планера этих 
летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении их испытаний, 
сертификации, а в перспективе на производственных мощностях «Антонова» планируется 
наладить линию по серийному производству БПЛА», - сказано в сообщении. 

 

Читать полностью >>> 
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Россия продлила сроки эксплуатации самолетов "Руслан"  
в обход украинского "Антонова" 

17.07.2018 
Полиция возбудила уголовное производство в отношении 

должностных лиц "Росавиации" и группы "Волга-Днепр" (РФ) за подделку 
сертификатов летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан". 

"Национальной полицией Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных 
расследований о совершении уголовного правонарушения… по факту злоупотребления 
служебным положением и подделки документов при продлении летной годности 
самолетов Ан-124-100 "Руслан" должностными лицами "Росавиации" и немецкой компании 
AMTES GmbH, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", – сообщили в пресс-службе в 
юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", которая защищает интересы ГП "Антонов". 
Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.364 УК Украины – 
злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной 
тяжелых следствий, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет. В юрфирме напомнили, что правоохранительные органы по заявлению ГП 
"Антонов" как держателя сертификата типа самолета расследуют факт сертификации 
"Росавиацией" компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-
124-100 и выдачу дополнительного сертификата на смену типовой конструкции 
"Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы". В результате 
незаконных действий "Росавиации" и AMTES GmbH самолетам Ан-124-100, эксплуатантом 
которых является авиакомпания "Волга-Днепр", была продлена летная годность, что 
ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов, отмечают в компании. "ГП 
"Антонов" является ответственным за сохранение конструктивной целостности типовой 
конструкции всего имеющегося парка самолетов "АН" на протяжении всего срока их 
эксплуатации", – пояснил старший партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман 
Марченко. По словам юриста, на госпредприятии уверены, что ни одна компания в мире, 
кроме "Антонова", не имеет должного опыта поддержания летной годности самолета 
такого класса в условиях интенсивной эксплуатации в течение длительного времени....  

 

Читать полностью >>>  
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Антонов вироблятиме літаки спільно 
з "дочкою" Boeing 

18.07.2018 
ДП Антонов та підрозділ компанії Boeing - Aviall Services, Inc., 

підписали Договір про загальні умови щодо взаємодії у виробництві 
модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство яких матиме 
позначення Ан-1X8 NEXT. 

У рамках цієї кооперації Aviall забезпечить закупівлю та постачання на Антонов 
комплектуючих виробів для серійного виробництва зазначених літаків та забезпечення їх 
післяпродажної підтримки у майбутньому. “У результаті укладання угоди з компанією 
Aviall, Антонов отримав надійного партнера, який стане важливою інтегруючою ланкою в 
процесі придбання низки комплектуючих виробів західного виробництва в рамках 
програми імпортозаміни”, - відзначив президент держпідприємства Олександр Донець. 
Антонов - український розробник і виробник авіатехніки. З 2015 року підприємство 
входить до складу держконцерну Укроборонпром. Антонов співпрацює з більш ніж 75 
країнами світу. У 2017 році підприємство збільшило прибуток на 1,1%, або на 1,9 млн грн - 
до 180 млн грн і чистий дохід від реалізації продукції в 1,6 рази до 5,9 млрд грн в порівнянні 
з 2016 роком. Нагадаємо, в 2014 році американська корпорація Boeing відкрила 
представництво в Україні. Згідно з даними ДП "Інформаційно-ресурсний центр", ТОВ "Боїнг 
Україна" зареєстровано в Києві 2 жовтня 2013 року. Статутний капітал остаточно 
сформований 2 жовтня 2014 року в сумі 11,99 млн грн. Засновниками є "Боїнг Компані" та 
"Боїнг Раша Інк." (США). Керівником представництва, за даними ІРЦ, з 16 квітня 2014 року є 
Михайло Янчишин, який раніше, зокрема, обіймав посаду директора із взаємодії з 
партнерськими організаціями компанії "Боїнг Раша".  

 

Читати повністю >>> 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ 
 

 
 

С имущественного комплекса скандального  
завода «Океан» сняли арест 

07.07.2018 
Печерский районный суд 2 июля т. г. снял арест с судостроительного 

завода «Океан». Об этом написал николаевский политтехнолог Федор 
Левченко на своей странице на Facebook. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании судебное производство по ходатайству 
Ликвидатора Публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод 
«Океан» арбитражного управляющего Ирины Сербиной об отмене ареста имущества, вынес 
решение снять арест. "Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи 
Печерского райсуда Киева № 757/43 875/16-к от 09.09.2016, на недвижимое имущество - 
объект недвижимого имущества целостного имущественного комплекса Открытого 
акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан» (ЕГРПОУ 
1430765), принадлежащее на праве собственности Открытого акционерного общества 
«Николаевский судостроительный завод «Океан»", – говорится в решении суда. Левченко 
отмечате, что Генеральная прокуратура Украины, в этот раз, поддержала решение суда. ...  

 

Читать полностью >>> 
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В Украине объявлен банкротом крупнейший  
судостроительный завод 

09.07.2018 
В Николаевской области хозяйственный суд объявил банкротом 

Черноморский судостроительный завод. Об этом сообщает служба новостей 
портала glavred.info 

В пресс-службе судебной инстанции заявили, что три года назад была проведена 
процедура санации с целью финансово поддержать погибающее предприятие. Отмечается, 
что все экстренные меры результата не дали и завод официально признали банкротом. 
Таким образом, прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других 
экономических санкций по всем видам задолженности предприятия. Напомним, 
Черноморский судостроительный завод является одним из старейших производств в 
Украине, поскольку был основан еще в 19 веке. Предприятие было прибыльным до 1992 
года. Затем для завода наступил кризис, который удавалось преодолевать на протяжении 
многих лет. Однако в последние несколько лет финансовое состояние судостроительного 
гиганта резко ухудшилось. 

 

Читать полностью >>>  
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На СМГ строят голландский танкер по новым  
технологическим стандартам 

19.07.2018 
За месяц с момента закладки судна для голландской компании VEKA 

на Херсонской верфи СМГ изготовлены и пристыковываются к закладной 
секции 501, секции 601 и 401.  

Вместе они составят центральную днищевую часть танкера. На примере закладной 
секции главный технолог Херсонской верфи Олег Купянский пояснил специфику 
проводимых работ: «Закладная днищевая секция № 501 танкера NEVADA массой 39 тонн 
изготовлена из высококачественной судостроительной стали категории А (поставка 
мариупольских металлургических заводов). Общая длина сварных швов на этой секции 
составила около 3,0 км. Срок изготовления секции – 4 недели. Впервые за последние, как 
минимум, 25 лет длина секции составила 12 м. По контракту длина секции не должна была 
быть меньше 6 м и мы, к большому удовлетворению Заказчика, превысили ее вдвое. Это 
позволит нам улучшить коэффициент раскроя металла, уменьшить сварочные деформации 
на корпусе, и что самое главное, заметно сократить трудоемкость сборочно-сварочных 
работ при установке секций в состав корпуса судна на стапеле». Практически все секции 
средней части судна также будут иметь длину около 12 м. Отметим, на Николаевской 
верфи СМГ в рамках контракта на изготовление трех чанов сгустителя для Южного горно-
обогатительного комбината кипит работа. Недавно судостроители приступили к 
изготовлению первого разгрузочного конуса. Только в апреле 2018 года Смарт Меритайм 
Групп начал резать первый металл, а уже в конце июля первая часть готовых 
металлоконструкций будет поставлена на Южный ГОК. Сгуститель проекта немецкой 
компании ENGINEEREING DOBERSEK GMBH представляет собой металлоконструкцию из 
трех чанов с опорной частью, каждый диаметром 62 м и высотой 10,9 м, их общий вес 
превышает 2 тыс. тонн. Сгуститель предназначен для нового гидротехнического комплекса 
с технологией транспортировки пустой породы в сгущенном состоянии после извлечения 
жидкости. Напомним, на Херсонской верфи СМГ готовят к спуску сухогрузный теплоход 
смешанного "река-море" плавания «Sormovskiy-121» (флаг – Белиз), принадлежащий 
компании Trimorya Shipping & Trade Co, Izmir(Турция)…. 

 

Читать полностью >>>  
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Тарута закрыл сделку по продаже  
Stocznia Gdanska Польше 

20.07.2018 
Агентство развития промышленности Польши и управляющая 

компания Gdansk Shipyard Group Sp. z o. o. закрыли сделку по продаже 
81,05% акций судостроительного завода в Гданьске. 

«Агентство развития промышленности Польши берет под контроль судозавод в 
Гданьске и GSG Towers. Это важный момент, результат многомесячной работы 
переговорной команды воплотился в жизнь», - сказал Анджей Кенсбок (Andrzej Kensbok), 
вице-президент ARP. По его словам, отсутствие контрольного паркета акций не позволяло 
Польше развивать верфь. Теперь же такая возможность появилась. Напомним, что в начале 
июня 2018 года разрешение на поглощение Stocznia Gdanska и GSG Towers выдал польский 
антимонопольный орган, Офис по защите конкуренции и потребителей (UOKiK). Как 
отметили в ARP, свою оферту на покупку этих активов Агентство подало еще в середине 
2017 года. И только в конце марта 2018-го, после длительных переговоров, стороны 
подписали соглашение, после чего начали переговоры в отношении условий сделки. 18 
апреля 2018 года Польша сменила состав правления Stocznia Gdanska и GSG Towers. В 2017 
году Польша направила структурам Сергея Таруты, народного депутата и совладельца 
корпорации «Индустриальный союз Донбасса», предложение о выкупе контрольного 
пакета Stocznia Gdanska и половины GSG Towers. ARP принадлежит только 19% акций 
судозавода и 50% акций GSG Towers. Как сообщалось ранее, Польша была готова 
задействовать план «Б», если Тарута откажется продать Stocznia Gdanska. 

 

Читать полностью >>>  
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Французький виробник трамваїв і поїздів Alstom  
вийшов на український ринок 

10.07.2018 
Один із найбільших світових виробників залізничного транспорту, 

французька компанія Alstom першого липня відкрила своє представництво 
у Києві. Про це пише hmarochos.kiev.ua 

Представником Alstom в Україні призначили Вадима Павленка, який раніше 
працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Він відповідатиме за налагодження 
зв’язків з зацікавленими сторонами, визначення потреб українського залізничного ринку 
та пропозиції транспортних рішень. Раніше Національна інвестиційна рада України 
повідомляла, що Alstom також розглядає можливість створення в Україні технологічного 
хабу для виготовлення запчастин, що забезпечуватиме виробничі потужності компанії. 
«Компанія Alstom дуже рада вийти на український ринок… Наш досвід роботи з 1520-
міліметровими коліями, зокрема в Казахстані й Азербайджані, допоможуть нам 
задовольнити потреби Укрзалізниці», – повідомив Жан-Лука Ербаччі, старший віце-
президент компанії Alstom в Європі. Нагадаємо, торік Alstom провела перше випробування 
першого у світі пасажирського поїзда на водні. 

 

Читати повністю >>> 
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Крюковский вагонзавод не выпустил ни одного  

пассажирского вагона за полгода 

10.07.2018 
Крюковский вагоностроительный завод в январе-июне не произвел ни 

одного пассажирского вагона, передает Кременчугская газета со ссылкой на 
данные, переданные в горисполком Кременчуга. 

В прошлом году за первые шесть месяцев КВСЗ выпустил 13 пассажирских вагонов. 
Вместе с тем, на предприятии из месяца в месяц растут темпы производства грузовых 
вагонов. Так, в январе-июне КВСЗ увеличил производство грузовых вагонов на 69%, или на 
706 вагонов, до 1728 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 
январе-мае рост производства грузовых вагонов у КВСЗ составлял 60% по сравнению с 
пятью месяцами прошлого года - до 1406 ед. Отметим, "Укрзализныця" обвинила 
Крюковский вагонзавод в завышении цен на пассажирские вагоны. КВСЗ за два года 
повысил цены на пассажирские вагоны для "Укрзализныци" на 65%. Напомним, группа 
компаний "Агропросперис" купила у КВСЗ 300 новых вагонов-зерновозов.  

 
 

Читать полностью >>>  
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General Electric показали перший локомотив,  
виготовлений для України 

10.07.2018 
На заводі в штаті Пенсильванія (США) виготовлено перший 

локомотив серії GE Evolution відповідно до рамкової угоди між ПАТ 
"Укрзалізниця" та General Electric Transportation. 

Делегація Укрзалізниці на чолі з в.о. голови УЗ Євгеном Кравцовим ознайомилася з 
технологічним процесом виробництва та високо оцінила характеристики новозбудованого 
локомотива GE Evolution серії ТЕ33АС. "Це дійсно нова якість тягового рухомого складу, 
якого не мала наша держава, а партія, яку поставить General Electric у співпраці з 
українськими підприємствами, – найбільша в незалежній Україні. Я сподіваюся, що 30 
локомотивів стануть лише початком співпраці між Україною та США й між Укрзалізницею 
та General Electric, і вже найближчими роками разом ми зможемо оновити весь тяговий 
рухомий склад компанії", – розповів Кравцов. Він також повідомив, що прибуття першого 
локомотива GE Evolution в Україну очікується морем уже в серпні, а їх подальше 
доукомплектування відбуватиметься на Крюківському вагонобудівному заводі. "Нагадаю, 
що вже на першому етапі нашої співпраці з General Electric локалізація виробництва цих 
локомотивів на вітчизняних підприємствах становитиме 10 %", – зазначив керівник 
компанії. "На фінальних етапах співпраці ця цифра зросте до 40%. Для нас це один із 
ключових пунктів угоди, адже це дозволить збільшити кількість робочих місць для 
українців та залучення інвестицій у розвиток економіки нашої батьківщини", - додав він. 
Окрім цього, Євген Кравцов висловив упевненість, що партнерство з GE не тільки 
покращить локомотивний парк компанії, але й сприятиме модернізації транспортної 
інфраструктури України, утвердженню України як ключового транспортного вузла між 
Європою та Азією та забезпечить реалізацію експортного потенціалу нашої країни. ...  

 

Читати повністю >>> 
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Крюковский вагонзавод победил в тендере на поставку  
6 дизель-поездов "Укрзализныце" 

16.07.2018 
КВСЗ победил в торгах на поставку ПАО "Укрзализныця" шести 

пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном 
составе, предложив их за 1 млрд 061,82 млн грн. 

Согласно результатам проведенного в понедельник аукциона, второй участник 
торгов – Харьковский вагоностроительный завод (ХВСЗ) предлагал дизель-поезда за 1,062 
млрд грн и не снижал цену в ходе аукциона. Срок поставки поездов – до 25 декабря 2019 
года. Как сообщалось, это уже третья попытка "Укрзализныци" закупить дизель-поезда – в 
августе 2017 года она отклонила обе поданные заявки – КВСЗ и ХВСЗ из-за несоответствия 
тендерной документации и отменила объявленный еще в марте того же года тендер. При 
этом тендер сопровождался жалобами потенциальных участников, в том числе на 
дискриминационные условия торгов и нарушения законодательства. В феврале 2018 года 
аналогичный тендер быль отменен из-за отсутствия кворума на заседаниях тендерного 
комитета. Заявки на участие в нем, помимо КВСЗ и ХВСЗ подавали две малоизвестные 
фирмы. Ожидаемая стоимость закупки дизель-поездов "Укрзализныцей" не изменялась. 
КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее 
производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, 
цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-
поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и 
тележки для грузовых вагонов. В 2017 году увеличил объем реализации продукции в 1,8 
раза по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Тариэл Васадзе выкупит все акции  
корпорации «УкрАВТО» 

13.07.2018 
Основной владелец корпорации «УкрАВТО» Тариэл Васадзе 

принудительно выкупит все акции миноритариев. Об этом сообщает служба 
новостей портала autonews.ua 

Акции будут выкупаться по цене 108,44 грн. за одну акцию, хотя их рыночная 
стоимость оценивается в 90 гривен за одну акцию. Тариэлу Васадзе сейчас принадлежит 
95,78% акций «УкрАВТО». Скоро он станет полноценным собственником этой корпорации. 
Это произойдет благодаря внесенным в прошлом году изменениям в законодательство. 
Номинальная цена акций составляет 15 гривен, рыночная – 90 гривен, а выкупаться они 
будут по 108,44 грн. за одну акцию. Сколько Васадзе заплатит за это? Чтобы узнать цифру, 
нужно учесть, что всего есть более 6,330 млн. простых акций «УкрАВТО». Из них более 6,063 
млн. штук акций принадлежат Тариэлу Васадзе. Корпорация «УкрАВТО» была образована в 
1992 году. Сейчас её капитал составляет около 95 млн. грн. В 2017 году корпорация 
получила прибыль в размере более 254 млн. гривен. У «УкрАВТО» разнообразные интересы 
в автомобильной отрасли. Ей принадлежат Запорожский автозавод, автодилеры 
(например, Chevrolet, Kia, Mercedes), а также сеть АЗС. 

 

Читать полностью >>>  
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Корпорація «БОГДАН» вітає ініціативу Прем'єр-міністра  
щодо підтримки вітчизняного автопрому 

17.07.2018 
Корпорація «Богдан» вітає ініціативу прем'єр-міністра України 

Володимира Гройсмана щодо підтримки українського автовиробництва. 
Про це заявили у прес-службі корпорації. 

 «Давайте розробимо національне законодавство стимулювання автовиробництва 
всередині країни. Давайте дамо ідеальні умови, щоб всесвітні автовиробники приходили в 
Україну», – заявив глава уряду, виступаючи у Верховній Раді. Прем’єр-міністр зазначив, що в 
країні є підприємства, які можуть виробляти якісні автомобілі, проте, їм не вистає 
підтримки держави. У «Богдані» погоджуються, що тільки підтримка вітчизняного 
автопрому з боку держави може відродити українське виробництво. Адже згідно зі 
статистикою Держстату, за останні 10 років автовиробництво в Україні скоротилося в 90 
разів, тобто майже повністю зійшло нанівець. У корпорації нагадують, розквіт 
автобудування в країні припав на 2003-2008 роки. Тоді наша держава входила у десятку 
найбільших виробників легкових автомобілів у Європі та випускала майже півмільйона 
автівок на рік. Автобуму сприяла низка законів на підтримку вітчизняних автозаводів, які 
Верховна Рада ухвалила наприкінці 90-х – початку 2000-х рр. Проте на піку розквіту 
автопромисловості Україна вступила до Світової організації торгівлі на програшних для 
українських виробників умовах, а уряд згорнув державні програми підтримки. Це стало 
початком кінця потужного машинобудування в Україні. Сьогодні потужності українські 
автопрому завантажені менше, ніж на 1,5%. Аби змінити ситуацію на краще потрібно 
розробити програму розвитку автопромисловості. … 

 

Читати повністю >>> 
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Гройсман нацелился на создание в Украине  
"хаба автомобилестроения" 

18.07.2018 
Renault заинтересована в расширении своих производственных 

мощностей и рассматривает Украину как одну из площадок 
автопроизводства, говорится в сообщении Кабинета министров. 

Сегодня прошла встреча премьера Владимира Гройсмана и представителей 
профильных министерств с руководством французской автогруппы. На встрече 
присутствовали старший вице-президент, председатель региона Евразия группы Renault 
Николя Мор (зампредседателя совета директоров ПАО "Автоваз") и исполнительный вице-
президент по продажам и маркетингу ПАО ''Автоваз'' Ян Птачек (экс-глава "Рено Украина"). 
"Сейчас мы обсуждаем возможности размещения производства автомобилей группы 
Renault в Украине. Для нас это и дополнительные рабочие места, и расширение экспортных 
возможностей", - сказал Гройсман. Среди плюсов премьер отметил выгодное 
географическое положение Украины, большую, по его словам, емкость внутреннего спроса 
на качественные и бюджетные автомобили. Также в Украине более 30 заводов, которые 
производят автомобильные комплектующие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 

 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОМОБІЛІ (Е-МОБІЛІ) 

 
Украинский рынок электромобилей вырос в 1,5 раза  

в первом полугодии 2018 г. 
10.07.2018 

За 6 мес. т.г. украинский парк электромобилей пополнился 1915 
автомобилями, что в полтора раза больше по сравнению с первым 
полугодием прошлого года.  

Отмечается, в основном, рост парка происходит за счет импорта подержанных 
электромобилей, их доля в первичных регистрациях в Украине составляет 85%. Самым 
популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf – 1282 авто этой модели с 
января по июнь получили украинскую прописку. Вторым по количеству первичных 
регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, 
предпочтение которому отдали 129 автомобилистов. Tesla Model S приобрели 95 жителей 
Украины, и это третий результат полугодие на рынке электрокаров. На четвертом месте 
Mercedes-Benz B Electric Drive – 57 регистраций. Замыкает пятерку лидеров электрический 
Smart Fortwo – 50 ед. Также в Топ-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого 
полугодия вошли следующие модели: Tesla Model X – 46 ед., KIA Soul EV – 37 ед., Toyota RAV-
4 EV – 33 ед., Volkswagen е-Golf – 31 ед., Fiat 500е и Hyundai Ioniq с одинаковым результатом 
– по 26 авто. Как сообщал enkorr, согласно исследованию InsideEVs, по итогам 2017 года 
Украина заняла 9-е место в рейтинге 10 стран с самым динамично развивающимся рынком 
электромобилей (EV). 7 декабря 2017 г. депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену 
налога на добавленную стоимость и акцизный налог на электромобили при их 
растаможивании. Кроме того, Мининфраструктуры будет инициировать введение 
механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации 
электромобилей, что может привести к удешевлению EV еще на 23%. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам enkorr.com.ua 
 

 МОТОТЕХНІКА. ВЕЛОТЕХНІКА  

 
В Украине стремительно растет рынок мотоциклов:  

итоги І полугодия 

12.07.2018 
За 1 полугодие продажи новых мотоциклов в Украине выросли на 

70,5% и достигли показателя 8795 штук. Об этом сообщает служба 
новостей интернет издания AUTO-Consulting 

Одновременно растет и рынок подержаного мототранспорта, но в мешьшей степени. 
Так, спрос на б-у мотоциклы вырос за полугодие на 23,5%. Притом, по данным AUTO-
Consulting, настоящий бум продаж пришелся на последние два месяца, когда рынок начал 
показывать результаты двухкратного роста. Так, в июне был зафиксирован рост 
реализации мотоциклов на 107%, а дилерам удалось передать покупателям почти 3 тыс. 
единиц мототехники. По данным AUTO-Consulting, лидером украинского рынка мотоциклов 
по итогам полугодия стал Spark, с показателем 16% рынка, но буквально в шаге от него еще 
один китайский бренд Musstang. В последние месяцы Musstang все-таки удалось обойти по 
продажам конкурента, но в итоговых цифрах по полугодию это еще не заметно. В Топ-10 
самых популярных в Украине мотобрендов – у всех стремительный рост продаж. Заметная 
динамика наблюдалась также у Honda, BMW, Ducati. Но как и в случае со всем рынком, в 
последний месяц продажи этих брендов буквально рванули. Среди сегментов, хороший 
спрос наблюдается в категории Naked, Classic, Enduro, Touring, а также хорошим спросом 
пользуются грузовые мотоциклы и квадроциклы. Наибольший спрос на мотоциклы в этом 
сезоне демонстрируют западные области Украины. Лидируют по объемам продаж 
Ровенская и Волынские регионы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
 СПЕЦ. ТРАНС 

 
Группа компаний АИС презентовала новый автомобиль  

скорой медицинской помощи! 

10.07.2018 
Один из крупнейших операторов автомобильного рынка в Украине - 

Группа Компаний АИС, презентовала новый автомобиль экстренной 
(скорой) медицинской помощи (АСМП) на базе OPEL Movano. 

Новая карета скорой помощи имеет декларацию о соответствии изделий 
медицинского типа А1, А2 (ДСТУ 7032) и соответствует требованиям технического 
регламента о медицинских изделиях, утвержденного постановлением КМУ от 02.10.2013р. 
№753. Взятый за базу для скорой помощи OPEL Movano был выбран не случайно. Фургон 
OPEL Movano является одним из европейских лидеров в сегменте коммерческих авто. 
Данные автомобили экономичны в эксплуатации, имеют одни из самых богатых опций 
безопасности и комфорта среди конкурентов.  Кроме того, благодаря одной из самых 
доступных на рынке отпускных цен на базовый автомобиль, стоимость готового АСМП 
будет одной из самых доступных среди предлагаемых аналогов. Поставщики медицинского 
оборудования для производства АСМП - ведущие украинские компании импортеры и 
производители. Перечень комплектации медицинского оборудования может быть изменен 
под индивидуальные потребности заказчиков. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ГК АИС 
 

 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ 

 
Китайці задумалися про виробництво  

електробусів в Україні 

09.07.2018 
Україна і Китай можуть налагодити спільне виробництво 

електробусів. Про це заявили представники компанії Shanghai Aowei 
Technology Development Co., передає портал ЦТС. 

"Ми приїхали не з метою продати вам електробуси, а хочемо впроваджувати наші 
технології спільно з місцевим виробником. Створити виробничу базу, як зробили ми у 
Білорусі", - сказав представник Shanghai Aowei Technology Development Co. Хуа Лі. В компанії 
заявили, що у них вже є успішний досвід з Білоруссю по створенню об'єднаної виробничої 
бази з виготовлення електробусів. Китайські бізнесмени розглядають збірку електробусів 
на Чернігівському автозаводі (ЧАЗ). Відзначається, що поки що це був ознайомчий візит і 
найближчим часом повинні відбутися предметні переговори з ЧАЗ. У свою чергу, мер 
Чернігова Владислав Атрошенко також заявив, про плани придбання нового комунального 
транспорту. "Ми готові сьогодні купувати орієнтовно 60 тролейбусів. Крім цього ще 
додатково купити електробуси на 30 пасажирських місць", - сказав він. Чернігівський 
автозавод випускає автобуси різних модифікацій на шасі індійських ТАТА і Ashok Leyland, 
зокрема шкільні. Крім того, завод налагодив випуск тролейбусів. Як повідомляється на 
сайті виробника, автозавод заснований в серпні 2003 року, є одним з великих підприємств 
корпорації «Еталон». У квітні 2004 року автозавод отримав сертифікат на виробництво 
автобусів моделі БАЗ 2215 «Дельфін», які успішно заповнили місце на пасажирських 

маршрутах України замість незручних маршруток типу «Газель» з низьким дахом. … 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

Кременчук отримає ще 12 нових 12-метрових 
тролейбуси «БОГДАН» 

10.07.2018 
Кожен новий тролейбус є набагато комфортнішим, безпечнішим та 

енергоефективнішим у порівнянні із тими, які зараз працюють на 
тролейбусних лініях міста.  

12-метрові машини можуть вмістити понад 180 пасажирів та розраховані на потреби 
людей з інвалідністю. Тролейбуси мають низьку підлогу, майданчики для візків, а також 
кнопки для подачі сигналу водію. Крім того, нові моделі обладнані відкидними сидіннями, 
Wi-Fi-зв’язком, GPS-навігаторами та відеореєстраторами. «Пасажирські перевезення в 
Україні можуть бути не лише комфортними для громадян, але й економічно вигідними для 
міста за умови переходу на заощадливий електричний транспорт замість автобусів на 
бензині», – підкреслили у Корпорації «Богдан». Важливо знати, що нові тролейбуси не лише 
споживають на 40% менше електроенергії, а й мають до 1 км запасу автономного ходу. 
Минулого тижня до Кременчука вже прибули три нові тролейбуси «Богдан» виробництва 
Луцького автозаводу. За інформацією начальника відділу транспорту мерії, зараз новий 
транспорт проходить обкатку і незабаром вийде на вулиці міста. Насамперед нові 
тролейбуси почнуть курсувати у центрі міста, зокрема, на маршрутах №2 і №5. … 

 

Читати повністю >>> 
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Каковы перспективы новых электробусов  
в Украине 

18.07.2018 
Львовскими улицами уже три года успешно возит пассажиров первый 

и пока единственный украинский электробус, отвечающий европейским 
требованиям. Об этом пишет autocentre.ua 

Речь идет о машине Е191 «Электрон», произведенной на украинско-немецком СП 
«Электротранс» (входит в концерн «Электрон»). Однако закупка таких электробусов для 
Львова пока не предвидится, информируют журналисты DW Ukrainian. Тем временем для 
города Льва на 2018 – 2019 гг. запланирована закупка не менее двухсот автобусов с ДВС, 50 
из которых марки «Электрон». По словам представителя Львовского горсовета Андрея 
Белого, нет экономического обоснования использовать электробусы. Во-первых, они в два 
раза дороже. А во-вторых, срок эксплуатации батарей еще не такой большой, чтобы 
говорить о быстрой окупаемости. Однако как отмечает сам производитель., разница в 
стоимости электробуса компенсируется за 5 лет значительно более дешевой 
эксплуатацией. Как отметил президент корпорации «Электрон» Юрий Бубас, чтобы 
выпустить на городской маршрут автобус с ДВС, нужно порядка 2500 грн на топливо. А 
одна ночная зарядка электробуса, которой хватает на одну смену (пробег до 200 км) 
обойдется на порядок дешевле – 200 грн. Для доступности электробусов местным 
громадам должна помочь государственная программа закупки электротранспорта в 
Украине, с привлечением долгосрочного лизинга и отсрочки платежей. По мнению 
представителей независимой ассоциации электротранспорта Electrocars, тема перехода на 
электробусы в нашей стране будет актуальна лет через пять и то для тех городов, где слабо 
развита трамвайная и троллейбусная сеть. А пока что на ближайшие три года сформирован 
пакет заказов на поставку электробусов «Электрон» в Колумбию, Шри-Ланку, Египет и 
страны Центральной Европы. Поэтому на 2019 год запланировано изготовить до 100 
машин, а в 2020 г. – до 300. Отметим, полсотни низкопольных автобусов «Электрон» будут 
поставлены во Львов уже в 2018 г. С помощью финансового лизинга от «Укргазбанка» 
Львовское коммунальное АТП №1 смогло приобрести современные автобусы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 

 ЕКСКАВАТОРНА ТЕХНІКА  

 
Украинский завод Альфатекс собрал 

 колесный погрузчик 

17.07.2018 
Завод коммунальной техники "Альфатекс" из Кременчуга собрал 

первый колесный погрузчик - модель Lovol FL956F. Об этом сообщает служба 
новостей портала autocentre.ua 

Конструктивные особенности позволяют погрузчику работать на пересеченной 
местности, производя операции с достаточной маневренностью. Погрузчик оснащен 
полногидравлической поворотной системой; Применяется закрытая вибрационная кабина 
с большой обзорностью, при которой рабочие условия комфортабельны и безопасны. 
Дополнительный контроль управления, простота эксплуатации. Коробка передач 
фронтального погрузчика – ZF, автоматическая, с двумя диапазонами скоростей и 
возможностью задействовать пониженную передачу. Диапазоны трансмиссии 
переключаются с помощью небольшого подрулевого рычажка с левой стороны. Мосты 
Meritor (США) с передним зафиксированным и задним качающимся, используемые в 
машинах, обеспечивают плавный ход. Дизельный двигатель WD10G (выпускающийся по 
лицензии STEYR – Австрия). Этот двигатель объемом 9,72 литра, представляет собой 
шестицилиндровый рядный дизель с турбонаддувом мощностью 220 л.с. С расходом 
топлива всего 194г/кВт*ч. Двигатель WD10G, оборудованный спускным воздушным 
клапаном с электронным управлением и нагнетателем (Wastegate), что определяет 
большой диапазон крутящего момента, электронной системой управляется рабочее 
давление в топливной системе и оптимизирует способность ускорения (приемистость). 
Выключение подачи воздуха при уменьшении скорости, наличие интеллектуального 
управляющего устройства контролирующего воздушный и спускной клапан обеспечивают 
высокую экономичность. ... 

 

Читать полностью >>>  
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 КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА  

 
АИС начала выпуск мусоровозов для села  

на шасси среднетоннажного МАЗ 

13.07.2018 
Группа компаний (ГК) АИС начала выпуск еще одной модели 

коммунального автомобиля – мусоровоза с задней загрузкой на шасси 
среднетоннажного МАЗ "Корнет", сообщает пресс-служба АИС. 

Согласно сообщению, мусоровоз предназначен для обслуживания сельских 
населенных пунктов, где нет специальных пунктов сбора мусора и отходов. Его стоимость – 
1,5 млн грн. Автомобиль разработан и запущен в серийное производство заводом "Авто-
Холдинг" (Кременчуг Полтавской обл.), который выпускает специализированную технику, 
самосвалы и фургоны. Мусоровоз имеет оптимальную грузоподъемность (масса 3 тонны, 
объем 10 куб.м). Уровень локализации его производства, по информации компании, 
превышает 30%. В пресс-релизе напоминается, что на сегодня МАЗ занимает лидирующие 
позиции на рынке грузовых автомобилей. В первом полугодии 2018 года в Украине 
реализовано более 500 грузовых автомобилей МАЗ (на 59,7% больше, чем за тот же период 
2017 года), что позволило сохранить первое место на рынке по объему продаж, а доля 
рынка МАЗ выросла до 21%. Согласно сообщению, в числе конкурентных преимуществ 
шасси МАЗ "Корнет" для производства коммунальной техники - доступная цена, высокая 
надежность и ремонтопригодность, удобство в эксплуатации и низкие эксплуатационные 
расходы. Спецоборудование мусоровоза включает кузов с задним бортом, загрузочным и 
уплотняющим механизмами. Мусор складывается в опущенный загрузочный бункер 
вручную или малогабаритным погрузчиком. После заполнения бункер поднимается вверх, 
разгрузочная плита бункера выталкивает мусор в кузов. Как сообщалось, производство ГК 
"АИС" различных видов спецтехники на шасси МАЗ было начато в рамках подписанного в 
марте 2017 года соглашения о сотрудничестве. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА 

 
Депутат Ляшка заплатить 4 мільйони штрафу за несвоєчасну  

поставку пожтехніки для ДСНС на 313 мільйонів 

17.07.2018 
Касаційний господарський суд вирішив спір між ДСНС та ТОВ 

«Промислова компанія “Пожмашина”» про несвоєчасну поставку 83 
пожежних автоцистерн на користь останньої. 

Йдеться про порушення компанією «Пожмашина» умов договору від серпня 2016 р. 
на поставку 98 пожежних автоцистерн загальною вартістю 369,50 млн грн. Початково у 
проект бюджету на 2016 р. закладали витрати на придбання пожежних машин у розмірі 200 
млн. Такою інформацією роком раніше у лютому ділився тодішній прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк. Уже тоді прем’єр анонсував, що замовлення отримає чернігівська «Пожмашина». З 
подачі нардепа від БПП Курячого до проекту бюджету на придбання пожтехніки заклали 
вдвічі більше – 400 млн. ДСНС оплатила замовлені машини до моменту їх прийняття у 
період серпня-грудня 2016 р., тоді як компанія спромоглась поставити вчасно лише 15 
автоцистерн. Ще 83 надійшли до служби із затримкою в часі протягом одного місяця. 
Затримку у поставках «Пожмашина» пояснила форс-мажорними обставинами. Торік у 
грудні ДСНС звернулась до суду з позовом про стягнення з «Пожмашини» 54,57 млн грн, з 
яких: 792 тис. грн штрафу, 10,31 млн грн пені та 13,47 млн грн процентів за користування 
чужими коштами. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги повністю, апеляційна 
інстанція частково підтримала відповідача, присудивши йому 792 тис. грн штрафу, 3,75 млн 
грн пені та 4,89 млн грн у вигляді процентів за користування коштами ДСНС. Суму пені та 
стягнення за користування чужими коштами суд перерахував, посилаючись на некоректні 
розрахунки позивача (ДСНС не врахувала зменшення розміру суми попередньої оплати при 
кожній наступній поставці партій пожтехніки). Касаційний суд втнув загальну суму штрафу 
в частині стягнення процентів за користування чужими коштами, посилаючись на контракт 
щодо поставки, підписаний сторонами. У ньому зазначалось, що «за користування коштами 
у разі несвоєчасної поставки продукції постачальник сплачує замовнику пеню у розмірі 
0,1% від суми попередньої оплати за кожен день від дня, коли продукція мала бути 
передана замовнику», а тому додаткове стягнення у вигляді проценту за користування 
чужими коштами є неправомірним. ТОВ «Промислова компанія “Пожмашина”» 
зареєстроване у Прилуцькому районі Чернігівщини на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». 
Бенефіціаром є Олег Борщ, який торік ішов у Чернігівську облраду від «Радикальної партії» 
Олега Ляшка. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради 
від «Радикальної партії». Як повідомляли «Наші гроші», із прилуцьким заводом був 
пов’язаний ще один депутат-радикал Чернігівської облради Олег Авер’янов. Він же із 
червня 2015 р. по травень 2016 р. працював першим заступником нинішнього голови ДСНС 
Миколи Чечоткіна. Його помешкання обшукували у 2016 році у зв’язку з тендером на 
поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Харківський тракторний завод розпочав 
маркування деталей лазером 

07.07.2018 
ХТЗ запустив лазерне маркування запасних частин та деталей до 

тракторів власного виробництва. Про це йдеться у повідомленні на 
офіційній сторінці заводу у Facebook. 

«Лазерний комплекс наносить чітке та невидаляєме зображення на вироби ХТЗ з 
металу, сплавів та інших матеріалів, що використовуються на виробництві. На позначення, 
що наносяться за допомогою лазеру, додатково введені елементи захисту, які 
унеможливлюють вірогідність підробки навіть при умові використання аналогічного 
обладнання», - повідомили у ХТЗ. В компанії зауважили, що система, яку впровадили на 
виробництві ХТЗ, дає можливість захистити продукцію та надати кінцевому покупцю 
якісний та оригінальний продукт. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Дніпрополімермаш включили до переліку держпрограми  
компенсації вартості сільгосптехніки 

09.07.2018 
Підприємство «Дніпрополімермаш» підтвердило відповідність 

усім необхідним критеріям для участі в держпрограмі з 25%-ї 
компенсації вартості сільгосптехніки техніки. 

«Ми йдемо на зустріч клієнтам і пройшли переатестацію, мета якої підтвердити 
відповідність наших даних критеріям, необхідних для участі в держпрограмі. Крім того, ми 
додали дві нові моделі (борона Б-15 і глибокорозпушувач причіпний ГР-20) до цього 
переліку. На сьогоднішній день в ньому знаходиться 13 найбільш затребуваних позицій 
сільгосптехніки (ґрунтообробних агрегатів), що випускаються нашим підприємством», — 
коментує подію керівник напряму «Сільськогосподарська техніка» «Дніпрополімермаш» 
Олексій Авраменко. Крім того, представник виробника сільгосптехніки відзначив 
важливість можливості розширення асортименту продукції, що підпадає під дію 
держпрограми підтримки АПК. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com 
 

Винницкий завод "Брацлав" начал выпуск  
мобильных доильных установок 

09.07.2018 
Завод по производству доильного оборудования "Брацлав" 

(Немировский район, Винницкая область) разработал и запустил в 
производство мобильную доильную установку. 

"Первая, настоящая, мобильная доильная установка для молочных кооперативов, 
разработанная конструкторами "Брацлав", отгруженна", - сообщил генеральный директор 
группы компаний "Брацлав" Петр Михайленко. Он добавил, что 10 июля мобильная 
установка проведен первые доения в полевых условиях. Общество с дополнительной 
ответственностью "Брацлав" (Немировский район, Винницкая область) создано в 1979 г. 
Основными видами продукции, которые производятся предприятием является: установки 
для доения и стойловое оборудование. Предприятием также изготовляется доильное 
оборудование для использования в малых фермерских хозяйствах, стойловое оборудование 
для привязного содержания коров. В группу компаний «Брацлав» входит 4 
машиностроительных завода - 2 в Украине, Беларуси и в Казахстане по одному. Продукция 
предприятия экспортируется в Казахстан, Молдову, Беларусь, Францию, Германию, 
Швейцарию. Контрольным пакетом акций группы компаний владеет семья главы 
наблюдательного совета Николая Михайленко.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vindaily.info 
 

Компанія Elvorti передав в НУБІП стенди  
з зразками сівалок 

10.07.2018 
Компанія Elvorti передала для забезпечення навчального процесу 

Національному університету біоресурсів і природокористування України 
три нових навчально-дослідних стенди секцій сівалок. 

Тепер студенти мають змогу вивчати модельний ряд сівалок виробника, проводити 
регулювання та лабораторні досліди. Дана лабораторія дозволяє за допомогою наочних 
матеріалів продемонструвати студентам, викладачам і технічним фахівцям інженерних 
факультетів конструкцію сучасної техніки на прикладі продукції, що випускається 
«Ельворті». Такий підхід допомагає спростити засвоєння конструкції машин та технології 
виготовлення і роботи за допомогою демонстраційних плакатів, мультимедійних 
презентацій та роликів. «Лабораторія дає можливість представити свою продукцію, а також 
продемонструвати можливості підприємства, робочі площі і потенціал для майбутніх 
співробітників. Все це, безумовно, сприяє підвищенню якості підготовки фахівців в галузі 
машинобудування в Україні», - говорить генеральний директор Elvorti Сергій Калапа.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами traktorist.ua 
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ГП “Укроборонпром” переводит предприятия на  
единую систему электронных госзакупок 

11.07.2018 
Госконцерн “Укроборонпром” готовит  перевод своих предприятий на 

единую обновленную систему электронных госзакупок, сообщила пресс-
служба  госконцерна. 

“Новая модернизированная система должна заменить различные электронные 
торговые площадки, которые на сегодня используются на предприятиях  концерна. Она 
должна прозрачно охватить коммерческие, некоммерческие и допороговые торги, иметь 
механизмы автоматизированного контроля, планирования закупочной деятельности, а 
также отвечать  другим требованиям заказчика”,- отмечается  в сообщении. Внедрение 
единой модернизированной системы  электронных торгов стало  предметом прошедшего в 
“Укроборонпроме” совещания с участием представителей ведущих  украинских компаний - 
разработчиков  электронных торговых площадок, сообщает  пресс-служба. С 2014  г.  в 
“Укроборонпроме” действует платформа электронных торгов Smart Tender, разработанная 
одним  из соавторов  системы ProZorro, украинской IТ-Enterprise. В 2017 году госконцерн 
озвучил планы по  поэтапному  внедрению на своих предприятиях автоматизированной 
системы  управления Enterprise Resourse Planning, обеспечивающей снижение 
себестоимости оборонного производства в пределах 25%. В соответствии с принятым ВР в 
июне 2011 года законом Украины, “Укроборонпром”,  в состав которого сегодня входят 
более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию “Укспецэкспорт” и ее 
дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами 
госсобственности в ОПК. В 2016 году “Укроборонпром” озвучил планы по переводу до 2020 
года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты 
НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы 
рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных 
аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а 
также запуск платформы развития оборонных инноваций. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Украина в 2017 году обеспечила экспорт обычных  
вооружений в шесть стран 

20.07.2018 

Украина в 2017 г. обеспечила поставки обычных видов вооружений 
по экспортным контрактам в шесть стран, свидетельствуют данные 
обнародованного отчета Госслужбы экспортного контроля. 

Публикуемые ГСЭКУ с 2004 года данные являются основой для ежегодного Регистра 
обычных вооружений ООН. По данным отчета, в 2017 году Украина поставила на экспорт 16 
единиц бронетехники, в частности, 16 танков БМ «Оплот» в Таиланд; свыше 17 тыс. единиц 
стрелкового вооружения, а также более 800 единиц легкого вооружения в США, Узбекистан, 
Иорданию, Монголию и Турцию. Основным импортером украинского стрелкового и легкого 
вооружения в 2017 году, согласно отчету, выступили США, которые закупили 15,040 тыс. 
автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 переносных противотанковых винтовок и 
гранатометов. Еще 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулеметов закупил Узбекистан. 
Иордании было поставлено 22 переносные противотанковые винтовки и гранатомета, 2 
ручных подствольных и станковых гранатометов и 1 револьвер (пистолет); Монголии – 10 
винтовок (карабинов); Турции - 3 пусковых механизма ПЗРК. Официальные данные об 
объемах экспорта вооружений и услуг предприятий госконцерна «Укроборонпром» по 
итогам 2017 г. в полном объеме обнародовались. По данным госконцерна, по итогам 
первого полугодия 2017 г. объем оружейного экспорта составили $345 млн. Сравнительная 
динамика в обнародованных данных не приводилась. Согласно прогнозным оценкам, по 
итогам 2017 г. в «Укроборонпроме» ожидали 15% рост объема экспорта вооружений и 
услуг по сравнению с 2016 г. По данным госконцерна, в 2016 г. объем его оружейного 
экспорта составил $796,5 млн, что на 28% больше по сравнению с 2015 г. Согласно 
официальным данным входящего в госконцерн «Спецтехноэкспорта» – одного из ведущих 
украинских спецэкспортеров, объем выполненных компанией внешнеэкономических 
оружейных контрактов составил $120 млн. Сравнительные данные за 2016 год компания 
не приводила. В настоящее время Украина реализует ВТС более чем с 80 странами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 
 БРОНЕТЕХНІКА 

Суд снова продлил отстранение  
директора ЛБТЗ 

10.07.2018 
Суд продлил отстранение подозреваемого детективами НАБУ в 

причастности к растрате средств Львовского бронетанкового завода 
директора предприятия Романа Тымкива. 

Такое решение принял судья Соломенского райсуда города Киева по результатам 
рассмотрения ходатайства прокурора САП, сообщает «Слово и Дело». Прокурор САП просил 
продлить отстранение Тымкива на два месяца, то есть до 27 августа. Суд ходатайство 
удовлетворил. Как известно, детективы НАБУ завершили досудебное расследование в 
уголовном производстве о растрате средств Львовского бронетанкового завода. Ранее 
Министерство обороны выиграло иск к ЛБТЗ за поставленные не новые двигатели.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам slovoidilo.ua 
 

Танки, которые сняли блогеры, никто не охранял –  
Укроборонпром 

18.07.2018 

Харьковское предприятие со складом танков, по которому 
беспрепятственно ходили блогеры, не заключило договор по хранению 
имущества состава. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома. 

По состоянию на сегодня, соглашения между предприятиями концерна и 
Минобороны по ответственному за хранение этого имущества не заключены, говорится в 
сообщении концерна. При этом в Укроборонпроме утверждают, что неоднократно 
принимали меры для упорядочения этого вопроса. Отмечается, что, согласно 
законодательным нормам, предприятия концерна не имеют полномочий на ответственное 
хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его 
хранение. Сейчас Укроборонпром проводит расследование о состоянии охраны периметра 
предприятия. В сообщении также говорится, что техника, которую сняли блогеры, это 
избыточное имущество Минобороны, которое принадлежит Вооруженным силам. 
Харьковские блогеры 15 июля выложили видео с территории одного из предприятий в 
Харькове, где стоят без охраны списанные и новые танки. Сейчас видео удалено. По 
информации харьковских СМИ, блогеры попали на территорию Харьковского 
бронетанкового завода. Завод возобновил свою работу только в 2014 г. Полиция открыла 
дело по факту незаконного проникновения в жилье или другое владение… 

 

Читать полностью >>> 
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 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Украина восстановила свой арсенал "Буков" и  

начнет производить ракеты к ним 

13.07.2018 
Украинским предприятиям удалось практически с "нуля" восстановить 

почти четверть парка отечественных ЗРК "Бук-М1", в связи с этим Украина 
начнет собственное производство ракет к ним 

Особое внимание уделяется двигателям и твердому ракетному топливу, качество и 
кондиция которых влияют на разгон, скорость и дальность поражения цели, передает "ДС" 
со ссылкой на "Український мілітарний портал". "Научно-производственное объединение 
"Павлоградский химический завод" разработало новое смесевое твердое ракетное топливо 
с улучшенными характеристиками, испытания которого уже идет. Ожидается, что 
благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты 
ее скорость и дальность полета существенно увеличатся. Если ракетчики будут 
удовлетворены "поведением" ССР во время испытательных пусков, то сразу после их 
окончания начнется "перезаправка" отремонтированных ракет", - говорится в материале. 
При этом отмечается, что Украина закупила необходимое зарубежное оборудование для 
налаживания замкнутого цикла производства ракет "буковского" калибра, которое в 
дальнейшем будет использоваться и для производства перспективного украинского ЗРК 
средней дальности. Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный 
комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") 
предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, 
крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (зависит от модернизации). 
Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, 
военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий 
(центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может 
быть модулем тактической ПРО. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

Розробка нових ракетних систем є одним із  
головних пріоритетів – Турчинов 

16.07.2018 
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов 

анонсував нарощування виробництва українських ракет та деталей до них 
під час візиту на державне підприємство «Візар».  

Керівництво цього оборонного підприємства продемонструвало Секретареві РНБО 
України нове сучасне обладнання, яке дозволяє виконувати високоточні технологічні 
функції, необхідні для виробництва сучасних ракетних систем. За словами Турчинова, нове 
обладнання було придбано та встановлено в рамках програми переоснащення українських 
підприємств оборонно-промислового комплексу новою технікою. На нараді  з керівництвом 
та конструкторами Державного концерну «Укроборонпром» та ДП «ВІЗАР» під 
головуванням Секретаря РНБО України,  було обговорено також нові завдання і пріоритети 
національної ракетної програми. «РНБО ставить перед ОПК завдання щодо створення нових 
перспективних ракетних систем. Йдеться насамперед про ракети, які забезпечуватимуть 
надійну протиповітряну оборону нашої країни, і це пріоритет, над яким сьогодні 
працюватиме ДП «ВІЗАР» та інші провідні оборонні підприємства України», - підсумував він. 
Турчинов зазначив, що, відповідно до цього рішення, українські підприємства незалежно 
від форми власності можуть закуповувати за кордоном технічне обладнання та необхідні 
комплектуючі для виробництва потужної сучасної зброї без посередницької монополії 
державних спецекспортерів. «Ми сьогодні побачили цехи, де встановлено новітні 
технологічні лінії найкращих іноземних виробників, які дозволяють втричі збільшити 
обсяги виробництва, значно покращити якість, і забезпечити високу точність обробки 
деталей,  що для ракетного виробництва дуже важливо», - сказав Секретар РНБО України. 
Турчинов також підкреслив, що завод «ВІЗАР», як і багато інших підприємств вітчизняного 
ОПК, реалізував «дуже важливе і складне завдання,  повністю відмовившись від співпраці з 
російськими оборонними підприємствами». «До 2014 року 40% комплектуючих 
підприємство отримувало з РФ, і 88% своєї продукції поставляло до Росії! Після 2014 року ці 
відносини було припинено, і підприємство за рахунок імпортозаміщення повністю 
забезпечило виробництво власної продукції без російських комплектуючих, і, 
відмовившись від російських ринків збуту, активно просуває свою конкурентну продукцію 
на нові ринки, відновлюючи свій експортний потенціал», - зазначив О. Турчинов.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

Шосткинський "Імпульс" розпочав серійне виробництво  
40-мм боєприпасів за стандартами НАТО 

18.07.2018 
Шосткинський казенний завод "Імпульс" спільно з ПрАТ "Завод 

"Кузня на Рибальському" розпочало серійне виробництво боєприпасів для 
40-мм автоматичного гранатомета - ПГОФ-40. 

"Уперше в Україні у співпраці з "Кузня на Рибальському" було освоєно та розпочато 
серійне виробництво 40-мм боєприпасів для автоматичного гранатомета. Зараз "Імпульс 
"працює над тим, щоб збільшити обсяги виробництва цих боєприпасів шляхом механізації 
виробництва і впровадження нових інструментів. При цьому, переважно, складання таких 
боєприпасів - це ручна робота", - цитує директора підприємства Євгена Чернова прес-
служба "Укроборонпрому". В інформації зазначається, що ПГОФ-40 - граната осколково-
фугасної дії з типорозміром 40х53 мм, що відповідає встановленим у НАТО стандартам 
боєприпасів до автоматичних гранатометів. "Порівняно з 30-мм гранатами, які наразі 
використовуються в більшості автоматичних гранатометів, що стоять на озброєнні 
української армії, 40-мм граната має більшу потужність і розліт осколків", - ідеться в 
повідомленні. Також завод освоїв виробництво спеціальних інертних 40-мм боєприпасів 
ПГІ-40, які використовуються для пристрілки автоматичного гранатомета і навчання 
особового складу. Крім того, КП "Шосткинський казенний завод "Імпульс" спільно з ПрАТ 
"Завод "Кузня на Рибальському" освоює виробництво ВОГ-25В, які призначені для стрільби 
з підствольних гранатометів для автоматів, що стоять на озброєнні силових структур 
України. В "Укроборонпромі" нагадують, що КП "Шосткинський казенний завод "Імпульс" є 
одним із небагатьох у всьому світі підприємств, яке в замкнутому циклі виробляє 
детонатори, капсулі й інші елементи для різних видів боєприпасів, від звичайних патронів 
до далекобійних ракет типу "земля-земля". Президент України Петро Порошенко зазначив, 
що держава продовжує зміцнювати обороноздатність української армії. "Україна розпочала 
серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО. Державний концерн 
"Укроборонпром" виробляє боєприпаси для автоматичного гранатомета ПГОФ-40. 
Інженери заводу вже працюють над тим, щоб модернізувати технологічний процес і 
збільшити обсяги виробництва", - написав глава держави на сторінці у Facebook. Він 
підсумував: "Продовжуємо зміцнювати обороноздатність українського війська!". 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами interfax.com.ua 
 
 
 
 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
ХК "Укрспецтехника" обеспечила очередную поставку  

РЛС "Малахит-М" в интересах ВСУ 
11.07.2018 

ЧАО "ХК "Укрспецтехника" обеспечила очередную поставку в армию в 
рамках ГОЗ нового радиолокационного оборудования, ставшего на боевое 
дежурство по контролю воздушного пространства Украины. 

"Компанией "Укрспецтехника" успешно, а главное качественно и в срок, выполнена 
очередная поставка РЛС "Малахит-М" по госконтракту. РЛС "Малахит-М" стала на боевое 
дежурство для мониторинга и контроля за воздушной обстановкой над территорией 
Украины", - сообщила компания на странице в Facebook. РЛС "Малахит-М" метрового 
диапазона с цифровой обратной связью и автопередачей информации была принята на 
вооружение ВСУ в январе 2012 года. РЛС находятся на боевом дежурстве круглосуточно, 
обеспечивая стабильную работу с выявления и сопровождения целей, цифровой обработки 
и автоматической передачи данных о них. С 2014 года "Малахит-М" успешно работает и в 
зоне боевых действий на востоке Украины. По данным разработчика, технические 
характеристики РЛС позволяют выявлять за один обзор 256 целей; дальность обнаружения 
РЛС истребителя типа МиГ (на высотах более 10 км) - 400 км; минимальная дальность 
обнаружения цели - 2,5 км; дальность выявления малоразмерных целей на высотах до 300 
м - 30-70 км; потребляемая мощность РЛС – 6,5 кВт. В качестве шасси для "Малахита-М" 
выступает автомобиль КрАЗ с грузовым прицепом. По данным из открытых источников, с 
момента принятия станции на вооружение, "Укрспецтехникой" произведено и поставлено 
ВСУ около 30 ед. РЛС "Малахит". ЧАО "ХК "Укрспецтехника" работает в Украине с 1989 года. 
Специализация компании включает, в том числе, разработку, производство и 
модернизацию вооружения и военной техники, и в частности: радиолокационных 
комплексов обнаружения воздушных, наземных и надводных целей; автоматизированных 
систем управления войсками, разведкой, оружием для ВВС, ПВО, ВМФ, полиции и 
пограничников; технических средств защиты информации. С 2016 года компания входит в 
состав объединяющей более 50 частных предприятий украинской оборонной 
промышленности "Лиги оборонных предприятий Украины". В условиях новых вызовов 
обороноспособности Украины оперативное переоснащение ВСУ современными средствами 
РТР и РЭБ отнесено к приоритетам ОПК. 

 

Читать полностью >>> 
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 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
Счетная палата проверит завод "Маяк", который  

изготовляет минометы "Молот" 
11.07.2018 

Счетная палата Украины проверит столичный завод "Маяк", который 
изготовляет минометы "Молот". Об этом 11 июля в Facebook сообщил 
руководитель ведомства Валерий Пацкан.  

"Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы "Маяк", "Радар" и 
"Квант", которые входят в государственный концерн "Укроборонпром". Именно на "Маяке" 
изготавливаются "убийственные "Молоты", – написал он. Ответственной за аудит будет 
Ирина Иванова. "Аудит будет касаться эффективности использования и распоряжения 
имуществом государственными предприятиями, входящими в состав государственного 
концерна "Укроборонпром", что имеет финансовые последствия для государственного 
бюджета", – подчеркнули в пресс-службе. 6 июля во время тактических учений на военном 
полигоне в Ровенской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины 
сообщили о трех погибших и девяти раненых. Учения приостановлены. Премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман заявил, что будет проведено расследование. В оперативном 
командовании "Запад" сообщили, что на полигоне в Ровенской области взорвался миномет 
"Молот". Новые минометы поступили на вооружение в марте 2016 года. В августе 2016-го 
минометчики 72-й отдельной механизированной бригады заявили о неисправности 
минометов "Молот". Однако в "Укрбромпроме" сообщили, что военные неправильно 
эксплуатируют их продукцию. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение 
запретить использование минометов "Молот" на военных учениях до завершения 
расследования трагедии в Ровенской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

Украина наладила производство реактивных  
пехотных огнеметов 

20.07.2018  
Государственный концерн "Укроборонпром" информирует о 

налаживании серийного производства реактивного пехотного огнемета 
РПО-16. Об этом говорится в сообщении госконцерна. 

Отмечается, что производство наладил государственный Научно-исследовательский 
институт химических продуктов, он входит в состав госконцерна. "Государственный 
Научно-исследовательский институт химических продуктов, входящий в состав ГК 
"Укроборонпром", наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16", - 
говорится в сообщении. Указано, что огнемет удачно прошел приемо-сдаточные 
испытания, в ближайшее время оружие усилит военные подразделения. Отмечается, что 
огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. 
"Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве 
высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. 
Оно также называется боеприпасами объемного взрыва", - отмечают в "Укроборонпроме". 
Таким образом, фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПА-16 эквивалентно 
артиллерийскому снаряду большого калибра, в связи с чем оружие может уничтожить 
живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную 
технику на расстоянии около одного километра. Добавим, РПА-16 - термобарическое 
оружие, разработанное и производимое для украинского войска по государственному 
оборонному заказу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

 
 

Кому житиметься краще: ФАО зробило прогноз щодо  
розвитку українського агросектору 

09.07.2108 
Продовольча та сільськогосподарська організації ООН разом з 

Організацією економічного співробітництва та розвитку розповіли про 
розвиток агросектору у світі, зокрема, в Україні, до 2027 р. 

У прогнозі йдеться, що найбільш позитивну динаміку упродовж дев’яти найближчих 
років матимуть виробники рослинної олії (+ 53%), баранини (+ 27%) і сої (+ 25%). У той же 
час експерти очікують до 2027 року просідання українських ринків сухого молока (-42,9%), 
риби і морепродуктів (-24%), а також стагнацію у сироварів (+ 3,1%). Лідерами з експорту 
виявляться виробники масла, рису (збільшення обсягів на 100%) і цукру (+ 60%) , а перші 
позиції по імпорту займуть сири (зростання обсягів постачань у три рази), яловичина і 
телятина (+ 50%). За словами експерта «Економічного дискусійного клубу» Олега 
Пендзина, такий прогноз ОЕСР-ФАО не слід розцінювати як безумовний орієнтир. «З моєї 
точки зору, найбільш об’єктивним індикатором майбутнього стану ринків можуть бути 
показники ф’ючерсів на світових біржах. За ним можна визначитися щодо існуючої 
тенденції. І максимальний термін, який на сьогодні можна побачити по ф’ючерсах, це 
дев’ять місяців», - вважає Пендзин. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agro-business.com.ua 
 

 
 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ 
 

 
 

Шведська аграрна компанія на Київщині 
встановила власну метеостанцію 

09.07.2018 
У "Баришівській зерновій компанії", яка є дочірнім підприємством 

шведської компанії "Grain Alliance", встановили сучасну бездротову 
метеостанцію Davis Vantage Pro 2. 

За допомогою цієї метеостанції безперервно вимірюють температуру і вологість 
повітря, швидкість і напрямок вітру, кількість опадів і атмосферний тиск. Новинка працює 
автономно, живлення здійснюється від сонячної батареї. Отримана інформація надходить 
на монітор електронного дисплея, який можна переносити на відстань до 300 метрів від 
метеостанції. Наразі монітор встановили на робочому столі агрономів. Всі дані про погоду, 
історію та інтервали вимірювання агрономи планують завантажувати на комп’ютер.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mykyivregion.com.ua 
 

 
Компанія Cygnet збільшила земельний  

банк до 29 тис. га 
11.07.2018 

Зокрема повідомляється, що компанія завершила операцію з купівлі 
підприємства «Ружинський край», що у Житомирській област, таким чином 
збільшивши земельний банк до 29 тис. га. 

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Сігнет Центр», що 
входить в групу компаній Cygnet, придбати частку в статутному капіталі «Ружинського 
краю». Як повідомляв LANDLORD, для збільшення виробничих потужностей з переробки 
цукрового буряка «Сігнет Холдинг» планує у 2018 році інвестувати близько $0,7 млн у 
реконструкцію та модернізацію цукрового заводу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами landlord.ua 
 

Компания "Нибулон" привлекла у консорциума  
банков кредит на $80 млн 

11.07.2018 
ING Bank N.V. (ING) и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении 

компании "Нибулон" (Николаев) синдицированного кредита в размере $80 
млн. Срок погашения кредита - до трех лет. 

Согласно информации на сайте компании, средства будут направлены на 
финансирование ее потребностей в оборотном капитале, связанных с закупкой продукции 
в Украине и ее экспортом. ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из 
крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными 
мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным 
терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Имеет 11 речных терминалов на Днепре и 
Южном Буге, флот, насчитывающий 67 ед., и Николаевский судостроительный завод. 
"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран 
мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАО "Аграрный фонд" в 2018 году планирует получить  
146 млн грн чистой прибыли 

11.07.2018 
Согласно утвержденному на заседании правительства финансовому 

плану ПАО, "Аграрный фонд" в 2018 г. планирует получить 145,98 млн грн 
чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 г.  

Чистый доход от реализации продукции возрастет на 44% - до 6,3 млрд грн, EBITDA 
составит 163,6 млн грн, валовая прибыль - 755,3 млн грн, финрезультат от операционной 
деятельности - 160,5 млн грн. Финпланом также предусмотрено долгосрочное привлечение 
средств на сумму 5 млрд грн в третьем квартале 2018 года путем выпуска облигаций с 
процентной ставкой на уровне "учетная ставка НБУ+3%" сроком на пять лет. 
Привлеченные средства предполагается направить на поддержку сельхозпроизводителей, 
расширение перечня номенклатурной группы зерновых культур, масличных и др. План 
капитальных инвестиций ПАО на текущий год составляет 5,4 млн грн. "Аграрный фонд" в 
2018 году также планирует реализовать 100 тыс. тонн пшеницы, 111 тыс. тонн кукурузы. 
Предусмотрена реализация продуктов переработки зерновых в размере 463 тыс. тонн, 
горюче-смазочных материалов, семенного материала, минудобрений, СЗР - 446 тыс. тонн. 
Реализация муки в пакетах по 2 кг может составить 12 тыс. тонн, в мешках по 50 кг – 18 
тыс. тонн. По итогам 2018 года ПАО планирует выйти на 17%-ную долю на внутреннем 
рынке муки. Из общего объема реализации 13,2% приходится на экспорт.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам fixygen.ua 
 
 
 
 

 
 

Astarta Holding N.V. выкупила на рынке 7 тыс. своих акций  
на общую сумму около $65 тыс 

11.07.2018 

Совет директоров Astarta Holding N.V. (Нидерланды), за период с 4 по 6 
июля 2018 г. выкупила на рынке 7,2 тыс. своих акций на общую сумму 
PLN241,13 тыс. по среднему курсу PLN33,49 за шт.  

Соответствующая информация обнародована на сайте Варшавской фондовой биржи 
(WSE). Как сообщалось, совет директоров Astarta Holding N.V. назначил агентом по выкупу 
акций в рамках утвержденной программы выкупа (buyback program) польский 
инвестиционный банк Pekao Investment Banking S.A. Программа выкупа была одобрена с 
целью выполнения обязательств по привлеченному финансированию, 
предусматривающего конвертацию долга в акционерный капитал, а также для реализации 
программы поощрения менеджмента. Акционеры Astarta Holding 25 мая 2018 года 
одобрили решение о продлении еще на 18 месяцев (от даты собрания акционеров) 
программы обратного выкупа акций. Согласно решению компания может выкупить 
максимум 2,5 млн акций (до 10% ценных бумаг в обращении) по цене не более PLN125 за 
шт. По данным компании по состоянию на конец 2017 года на ее казначейском счете 
находились 2,38% акций. Еще 36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 
28,06% - канадской фингруппе Fairfax и 33,3% - другим акционерам. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Строительная компания инвестирует в сельськое  
хозяйство 400 миллионов долларов 

12.07.2018 
Инвестиционно-строительная компания Kadorr Group намерена 

инвестировать в развитие сельского хозяйства свыше 400 миллионов долларов. 
Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

"Kadorr Group планирует осуществлять экспорт сырья, а также уже готовой 
переработанной с/х продукции в страны Арабского мира. Реализация проекта 
запланирована на ближайшие 3-4 года. Планируется производство готовой продукции, в 
основном – это мука и комбикорм. За этот период компания рассчитывает выйти на 
объемы 12,5 млн тонн в год, все зависит от длительности этапа согласования в различных 
государственных органах", - указали в пресс-службе. На данный момент компания 
завершает строительство зерновых элеваторов в Днепропетровской области. Куплены 
четыре новых участка в разных областях, а также ведутся переговоры по приобретению 
уже готовых элеваторов. Проект рассчитан охватить Киевскую, Одесскую, 
Днепропетровскую, Винницкую, Кировоградскую, Херсонскую и Николаевскую области. "На 
стадии согласования строительство заводов по переработке с/х продукции. Компания уже 
зарезервировала все необходимые средства и готова непрерывно финансировать 
реализацию всего проекта. Основатель компании намерен инвестировать в развитие с/х 
свыше 400 млн долларов", - отметили в Kadorr Group. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

ЕБРР выделил агропромышленной группе "Днепровская" 
$5 млн на строительство котла на биомассе 

17.07.2018 
ЕБРР выделил украинскому производителю куриного мяса 

агропромышленной группе компаний "Днепровская" (АГКД, 
Днепропетровская обл.) $5 млн кредита на строительство котла на биомассе. 

Кроме того, было выделено $850 тыс. на грантовой основе в рамках программы ЕБРР 
"Центр финансирования и передачи технологий смягчения климатических изменений". 
Отмечается, что котел будет работать на органических отходах птицеводства из 
производственных объектов компании, что поможет оптимизировать структуру ее 
энергоснабжения и уменьшить операционные расходы. Так, проектная мощность котла 
составляет 12 тонн/час, что позволит уменьшить потребление воды на 60% и природного 
газа - в пять раз, а после введения в эксплуатацию обеспечить сокращение выбросов 
углекислого газа на 9,3 тыс. тонн в год. Согласно информации на сайте компании, АГКД 
занимается производством курятины, выращиванием пшеницы, ячменя, рапса, гороха, 
подсолнечника и переработкой технических культур. Группа выпускает продукцию под 
торговыми марками "Знатна Курка", "Дніпровські курчата" и "Улас".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

ГК "Кернел" в 2018 ФГ увеличил продажи масла  
на 20,1%, зерна сократил на 8,2% 

17.07.2018 
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в 2018 

финансовом году (июль-июнь), сократил продажи зерна на 8,2% по 
сравнению с прошлым ФГ – до 4,646 млн тонн. 

Согласно сообщению компании на ее сайте во вторник, продажи наливного 
подсолнечного масла в 2018 ФГ возросли на 20,1% – до 1,301 млн тонн, бутилированного 
подсолнечного масла сократились на 9,7% - до 118,6 млн литров. За указанный период 
холдинг переработал 3,136 млн тонн семян подсолнечника, что на 6% выше показателя за 
2017 ФГ. Агрохолдинг также сообщает, что в апреле-июне 2018 ФГ продажи наливного 
масла увеличились на 37,3% – до 386,64 тыс. тонн, бутилированного подсолнечного масла 
сократились на 16,3% - до 32,8 млн литров по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Продажи зерна в четвертом квартале 2018 ФГ выросли на 64,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,573 млн тонн. Перевалка зерна на 
экспортных терминалах группы в 2018 ФГ сократилась на 0,6% - до 6,06 млн тонн, в 
четвертом квартале выросла на 12,6%, до 1,61 млн тонн. Отметим, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) остановил финансирование проектов крупнейшего 
производителя масла в Украине "Кернел". Об этом в комментарии УНН рассказал старший 
советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов. Он отметил, что есть несколько причин для 
прекращения сотрудничества, но какие именно — не сообщил. "Мы с "Кернел" не работаем. 
У нас был проект и он остановлен по ряду причин. Это не клиент банка", — заверил Усов. 
Напомним, что "Кернел" в феврале 2018 года привлек возобновляемую кредитную линию с 
синдикатом европейских банков лимитом в $100 млн. Согласно сообщению компании на 
сайте Варшавской фондовой биржи, 2,5-летняя линия будет использована для пополнения 
оборотного капитала в экспортном бизнесе компании. В 2016 году "Кернел" продлил 
кредитную линию, предоставленную синдикатом европейских банков, в размере $300 млн. 
А в 2014 году группа банков выделяет $230 млн синдицированного кредита на поддержку 
деятельности крупного украинского агрохолдинга "Кернел". На тот момент ЕБРР выделил 
холдингу $50 млн. В 2017 ФГ компания "Кернел" сократила чистую прибыль на 21,7% — до 
$176,2 млн, а ее выручка выросла на 9,1% — до $2,169 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Найбільший виробник курятини в Україні 
скоротив продажі 

18.07.2018 
Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП) в квітні-червні 2018 

року продав зовнішнім споживачам 153,1 тис. тонн курячого м'яса, що на 3% 
менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

На Лондонській фондовій біржі компанія повідомила, що продажі курятини за 
підсумками першого півріччя збільшилися на 2% - до 288,4 тис. тонн. Обсяги виробництва 
м'яса птиці в другому кварталі 2018 року зросли на 7% - до 155,7 тис. тонн, а за підсумками 
першого півріччя - на 7%, до 307,9 тис. тонн. Відзначимо, що за підсумками першого 
кварталу 2018 року МХП отримав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за 
аналогічний період 2017 року. Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник 
курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку 
курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, 
продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами Наша 
Ряба, Легко, Бащинский тощо. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші 
курей, які переробляються, у тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. 
Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк, якому 
належить близько 65% акцій компанії. Решта 35% перебувають у вільному обігу на 
Лондонській фондовій біржі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

ДПЗКУ відвантажила на ССЕС у два рази більше  
зернових, ніж в минулому році 

18.07.2018 
У 2017/18 маркетинговому році Державна продовольчо-зернова 

корпорація України вела досить активну торгівлю зі своїм стратегічним 
партнером – китайською компанією ССЕС.  

Так, за підсумками року на адресу свого головного партнера ДПЗКУ відвантажила 
більше мільйона тонн зернових культур, що перевищує аналогічний показник поставок 
минулого сезону рівно у 2 рази. ДПЗКУ займає високі позиції в рейтингу експортерів збіжжя 
з України та більша частина в її експортній торгівельній позиції належить кукурудзі. 
Пріоритетним ринком збуту кукурудзи для держкорпорації залишається КНР, а саме, 
китайська компанія ССЕС, про що свідчить те, що 90% відвантаженого збіжжя на ССЕС 
становить саме кукурудза. Нагадаємо, ДПЗКУ здійснює поставки зернових через свого 
головного партнера ССЕС на треті країни. Так, державний зерновий оператор експортує 
збіжжя до таких країн як Австрія, Франція, Португалія, Нідерланди, Італія, Єгипет, Алжир, 
Бангладеш, Тунісу та ін. Відзначимо, Державна продовольчо-зернова корпорація України в 
рамках спотової програми розпочала закупівлю ранніх зернових культур нового врожаю 
2018 р. 12 червня були отримані перші заявки на закупівлю ячменю у Південному регіоні. 
До кінця червня цього року корпорація планує закупити 20 тис.тонн ячменю та 20 тис. тонн 
пшениці. Державна продовольчо-зернова корпорація України в рамках спотових закупівель 
розпочала закупівлю ранніх зернових культур нового врожаю 2018 року. 12 червня були 
отримані перші заявки на закупівлю ячменю у Південному регіоні. До кінця червня цього 
року корпорація планує закупити 20 тис.тонн ячменю та 20 тис. тонн пшениці. Станом на 
сьогодні законтрактовано близько 3000 тонн ячменю. Наразі до Миколаївського портового 
елеватора вже надійшли перші автомобілі зі збіжжям. Нагадаємо, що спотові закупівлі 
здійснюються центральним офісом корпорації та її регіональними відділами закупівель по 
всій Україні за участі її зерноприймальних підприємств, в тому числі Миколаївського 
портового елеватора та Одеського зернового терміналу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби ПАТ «ДПЗКУ» 
 

Держрезерв: Сезон активної заготівлі 
зерна в розпалі 

18.07.2018 
З початку маркетингового сезону 2018/2019  Куліндорівський КХП  

прийняв на зберігання 40 тис. т. зерна  нового врожаю. Про це повідомив 
гендиректор КХП  Володимир Березняк. 

За його словами, 29 тис тонн із загального прийнятого об‘єму – це пшениця, решта 
11 тис. тонн – ячмінь. «Поточний маркетинговий сезон підприємство розпочало раніш, аніж 
зазвичай, та в доволі активному темпі. Рухаємось за планом, обіцяли на середину липня 40 
тис. тонн – виконали. Зупинятись не збираємось, зменшувати обороти також. Наші 
зберігальні потужності підприємства та зручне географічне розташування поруч з чотирма 
морськими портами дають можливість не лише ставити собі амбітні плани щодо об‘ємів 
прийнятого на комерційній основі зерна для зберігання, а й вже впродовж кількох останніх 
років ці планові показники збільшувати», - зауважив Володимир Березняк. Окрім того, він 
також додав, що, не зважаючи на те, що  підприємство знаходиться у державній власності та 
входить в систему Держрезерву, Куліндорвський КХП має можливість складати гідну 
конкуренцію іншим комерційним структурам. А надання послуг з відповідального 
зберігання на комерційній основі, за його словами, дає можливість вкладати кошти у 
розвиток та модернізацію потужностей. Володимир Березняк також нагадав, що у 
минулому маркетинговому сезоні 2017/2018 об‘єм прийнятого зерна ранніх культур 
Куліндорівським КХП на зберігання сягнув позначки понад 80 тис. тонн. Слід зазначити, що 
загалом всі підприємства, що формують аграрний напрям Держрезерву, цьогоріч планують 
поповнити свої потужності на понад 600 тис. тонн зерна. Нагадаємо, як  раніше повідомляв 
Голова Держрезерву Вадим Мосійчук, з початком жнив Держрезерв планує закупівлі зерна 
пшениці 2 і 3 класу нового врожаю 2018 року по усіх 10 агропідприємствах системи 
Держрезерву для закладання  на потреби держави в обсязі до 40 тис. тонн. На разі, вже 
оголошено перші тендери на закупівлю. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Держрезерву 
 

Українській відділ зернової компанії  
з Австралії став членом УЗА 

20.07.2018 
Компанія ТОВ «ГРЕЙНКОРП УКРАЇНА» стала членом Української 

Зернової Асоціації (УЗА). Дане рішення було ухвалено Радою Представників 
УЗА 18 липня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба асоціації. 

«GrainCorp Limited є публічною компанією, зареєстрованою в Австралії. Основним 
напрямком діяльності компанії є отримання і зберігання зерна і пов’язаних з ним товарів. 
GrainCorp представлена через глобальні офіси в Північній Америці, Великобританії, Європі, 
Китаї та Сінгапурі. GrainCorp має досвід поcтачання понад 6 млн т на рік клієнтам у більш 
ніж 30 країнах світу», - йдеться у повідомленні. Раніше повідомляв LANDLORD, GrainCorp 
Ukraine LLC. 14 травня отримала державну реєстрацію, і стане займатися торгівлею 
сільськогосподарською сировиною, зерном, насінням, кормами для тварин. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Укрлэндфарминг" намерен в 2019г вдвое увеличить 
 площади под рапс в Причерноморском кластере 

20.07.2018 
Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" в 2019 году планирует увеличить 

посевные площади под рапс в Причерноморском кластере в два раза – до 15 
тыс. га. Об этом сообщает interfax.com.ua 

"В этом году мы прогнозируем хороший урожай рапса по всей территории Украины, 
где обрабатывает земли "Укрлэндфарминг". Рапс - наша стратегическая культура и мы 
довольны показателями урожайности. Выход продукции составляет почти 99%. В 
следующем году в Причерноморском кластере мы планируем увеличить площади посевов 
рапса до 15 тыс. га (в настоящее время площади под этой культурой составляют 7,76 тыс. 
га)", - сообщили в пресс-службе агрохолдинга. Напомним, агрохолдинг "Укрлэндфарминг" в 
2017 году сократил земельный банк на 5,8% - до 570 тыс. га, сообщил в интервью агентству 
"Интерфакс-Украина" собственник компании Олег Бахматюк. "Земельный банк 
сокращается естественными и неестественными путями. Сейчас он на уровне 570 тыс. га. 
От некоторых участков мы объективно отказываемся, за некоторые идет жесткая 
конкурентная борьба. Это рынок аренды, а не рынок земли. У меня 220 тыс. договоров и 
500 людей, которые работают с ними ежедневно. Арендная плата за последнее время 
поднялась в 2,5 раза в среднем по Украине", - сказал он. По словам собственника, в 2017 
году агрохолдинг собрал около 2,5 млн тонн урожая, что приблизительно соответствует 
уровню предыдущего года. В планах на 2018 год сохранить показатель и, возможно, 
немного увеличить сбор урожая. "Немного внесли коррективы по культурам: посеяли 
больше озимой пшеницы, рапса добавили немного, так как он в прошлом году неплохо 
пошел. Планируем также немного больше сои. Увеличиваем их посевы за счет кукурузы и 
сахарной свеклы, которую попробовали, но не будем сеять", - уточнил О.Бахматюк. Он 
сообщил, что "Укрлэндфарминг" поменял стратегию и стал больше реализовывать зерно на 
внутреннем рынке, в планах на 2017/2018 МГ продать 500-700 тыс. тонн в Украине. В 
планах компании также сохранить поголовье КРС на уровне 56 тыс. и, возможно, несколько 
увеличить поголовье птицы. О.Бахматюк отметил, что в этом году ожидает получить 
значительно меньше средств, предусмотренных в рамках господдержки АПК. "В прошлом 
году дотация была самая справедливая: уплатили 1 млрд грн - получили 500 млн грн. А в 
этом году не будет таких выплат, никто ничего не получит и все будут довольны. У нас есть 
56 тыс. голов КРС, будем претендовать на дотации "на голову", хотя это капля в море", - 
констатировал он. 

 

Компания "Укрлэндфарминг" занимается выращиванием зерновых, семян, КРС, производством яиц и яичных 
продуктов, молока. Группа компаний насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях 
Украины. В структуру холдинга входят сеть современных элеваторов общей мощностью 2,6 млн тонн, пять семенных 
заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, 
шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного 
хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Владельцем 
агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.  

 

Читать полностью >>>  
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Агрохолдинг "Мрия" предлагает конвертировать евробонды  
на $471,6 млн в новые ценные бумаги 

20.07.2018 
Агрохолдинг "Мрия" предлагает конвертировать некоторые 

обязательств в новые ценные бумаги на $213,4 млн со сроком обращения до 
31 декабря 2025 года, сообщается в оферте на обмен. 

Согласно документу, обмену подлежат евробонды на $250 млн с купоном 10,95% 
годовых и сроком обращения до 30 марта 2016 года, из которых в обращении остаются 
ценные бумаги на $71,636 млн, еврооблигации на $400 млн с купонной ставкой 9,45% 
годовых и сроком обращения до 19 апреля 2018 года, а также некоторые другие 
обязательства. Согласившиеся кредиторы также получат опционные сертификаты 
(contingent recovery certificates) на EUR827,582 млн, новые акции или новые варранты 
агрохолдинга "Мрия", а также премию за согласие. Кредиторы могут предпочесть получить 
наличные, вместо реструктуризируемых евробондов, сертификатов, или новых акций. 
Сумма возмещения будет определена посредством аукционов на вторичном рынке. Срок 
предоставления согласия истекает 26 июля в 17:00 по Нью-Йорку для участников DTC или 
27 июля в 11:00 по Лондону для участников других клиринговых систем. Указанные даты 
могут быть пересмотрены. Собрание держателей евробондов назначено на 31 июля 2018 
года. Агрохолдинг рассчитывает закрыть сделку 8 августа 2018 года или около этой даты, и 
провести расчет с кредиторами, которые предпочтут наличные - предположительно 31 
августа. Как сообщалось, в мае 2017 года "Мрия" и IFC согласовали условия 
реструктуризации задолженности агрохолдинга: разделение его долга на обеспеченную и 
необеспеченную части, а также условия реструктуризации обеспеченной части долга. 
Необеспеченный долг агрохолдинга перед IFC будет реструктуризирован на общих для всех 
необеспеченных кредиторов условиях. Общий долг "Мрии" тогда составлял $1,087 млрд, из 
них $46 млн – кредиты на рабочий капитал, $7 млн – лизинг сельхозтехники, $130 млн – 
обеспеченные кредиты, $904 млн – необеспеченные кредиты. После реструктуризации 
сумма обеспеченных кредитов сократится до $62 млн, необеспеченных – до $213 млн. Еще 
$700 млн долга будет конвертировано в акции, то есть кредиторы станут собственниками 
холдинга, $63 млн общего долга уже списаны. Таким образом, суммарная долговая нагрузка 
"Мрии" после реструктуризации должна составить около $330 млн. "Мрия" - вертикально 
интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На 
сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и 
зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн  
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 НАСІННЯ. АГРОХІМІЯ (ДОБРИВА & ПЕСТИЦИДИ / ЗЗР) 

 
Компанія Японська корпорація купує  

контрольний пакет Спектр-Агро 

12.07.2018 
Компанія «Сумітомо Корпорейшн» придбала 51% акцій дистриб’ютора 

ЗЗР, насіння, добрив для аграрних виробництв України «Спектр-Агро». Про це 
повідомляє ТОВ «Спектр-Агро» у Facebook.com. 

Придбання компанії «Спектр-Агро» є продовження шляху розвитку «Сумітомо» у 
сільськогосподарській торгівлі. «Спектр-Агро» заснована у 2009 р. Компанія займається 
постачанням ЗЗР, добрив, насіння та сільгосптехніки по всій території Україні. Понад 3500 
українських виробників користуються продукцією компанії. Компанія «Сумітомо» - одна з 
найкрупніших японських корпорацій. У компанії 30 років тому започаткували агро-
науковий напрямок (ASBL). Його учасники сьогодні є провідними експортерами ЗЗР, що 
виробляються підприємствами Японії. «Сумітомо» активно розширює ланцюг постачання, 
займаючись розвитком гуртовими та роздрібними каналами збуту. Сьогодні ця діяльність 
розповсюджена у 30 країнах світу. У 2011 р. «Сумітомо» придбала компанію «Alcedo S.R.L», 
найбільшого роздрібного продавця сільськогосподарської продукції в Румунії, а у 2015 р. - 
компанію «Agro Amazonia», яка є одним з найбільших фермерських роздрібних 
торговельних каналів в штаті Мату-Гросс у Бразилії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com 
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 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

У 2017/2018 МР Україна експортувала зерна  
на майже 6,4 млрд доларів США 

20.07.2018 
За даними Державної фіскальної служби у 2017/2018 маркетинговому 

році українські аграрії поставили на зовнішні ринки 39,4 млн тонн зернових 
культур на 6,4 млрд доларів США. 

Найбільшими покупцями українського зерна у цей період стали Єгипет (на $724 млн, 
11,4%), Китай (на $594 млн, 9,3%), Іспанія (на $459 млн, 7,2%), Індонезія (на $375 млн, 
5,9%) та Нідерланди (на $348 млн, 5,5%). У розрізі культур було експортовано: кукурудзи – 
17,8 млн тонн на $2,86 млрд (Китай – 16,4%, Єгипет – 13,6%, Нідерланди - 12,2%); пшениці – 
17,2 млн тонн на $2,83 млрд (Індонезія – 13,3%, Єгипет – 11,8%, Бангладеш - 8,7%); ячменю 
– 4,3 млн тонн на $0,64 млрд (Саудівська Аравія – 41,2%, Китай – 19,3%, Лівія - 6,6%). 
Транспортування 99% всіх зернових відбувалося морським транспортом (39 млн тонн). 
Найбільше відвантажили порти Чорноморська (22%), Одеси (19%), Южного (19%) та 
Миколаєва (18%). 306 тис. тонн (0,8%) було експортовано залізничним транспортом та 
майже 80 тис. тонн (0,2%) – автомобільним. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

 
 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ 
 

 
 

Недостатній розвиток виробництва плодоовочевої 
галузі в Україні гальмує експорт 

09.07.2018 
За даними Держстату, у плодоовочевій галузі частка експорту 

складає несуттєву кількість. Це можна пояснити недостатнім розвитком 
технології виробництва, навіть у комерційних господарствах.  

Це, в свою чергу, впливає на якість продукції. Ситуація з технологічними аспектами 
плодоовочевого сектору України впливає на обмеження списку потенційних країн-
імпортерів, на ринку яких вітчизняна продукція могла б бути конкурентрою. У більшості у 
цьому списку можна побачити країни колишнього Радянського Союзу. Суттєво розширити 
карту експорту плодоовочевої продукції Україна, поки що, не в змозі. Тенденцій у бік 
покращення не спостерігаються ще й тому, що значна частина крупних представників 
ринку не прагнуть здобувати нові знання з провідних технологій вирощування, 
передпродажної доробки, пакування тощо. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com 
 

Вітчизняний кооператив вирощуватиме  
картоплю для чіпсів 

18.07.2018 
Новостворений сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

(СОК) «Волинська картопля» обрав собі пріоритетним напрямком роботи 
на найближчі роки збут чіпсових та висококрохмальних сортів картоплі. 

Рішення ухвалили засновники кооперативу на установчих зборах. Засновниками 
кооперативу стали 14 картоплярів з Локачинського, Луцького та Рожищенського районів 
Волинської обл. На установчих зборах СОК «Волинська картопля» також обрали голову – 
власника особистого селянського господарства з Локачинського району Ігора 
Батрашкіна.Нагадаємо, створення СОК, який об’єднує виробників картоплі Волинської 
області, заплановано в рамках проекту «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в 
сільській місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки Білорусь 
шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації», який працює за Програмою 
територіальної співпраці країн Східного партнерства Білорусь – Україна. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroreview.com 
 
 

У 2018 р. запрацює найбільший у Київській обл. 
грибний комплекс 

22.07.2018 

У липні 2018 р. розпочинає свою діяльність нове виробництво по 
виробництву печериць в Білоцерківському р-ні Київської обл. Про це 
повідомляють у Національному грибному агентстві UMDIS. 

До кінця року планується запуск двох черг загальною площею вирощування 1,5 га. Зі 
слів керівництва, виробництво побудовано та обладнано з урахуванням всіх сучасних 
тенденцій. Застосовані новітні технології вирощування, збору гриба і менеджменту 
підприємства. Ферма складається з двох комплексів, перший з яких отримає компост вже 27 
липня цього року. Керівник підприємства Тетяна Товстенко каже, що гриби з другої черги 
будівництва також мають зібрати ще в цьому році. Згідно повідомленню, ферма 
знаходиться в в управлінні ТОВ «Органік Машрумс» і ТОВ «Еко-Машрумс» які вже не 
перший рік працює на ринку з багатьма торговими мережами України. «Після запуску 
другої черги будівництва загальна потужність підприємства складе 15800 кв.м. 
вирощування або 150-180 т гриба при виробництві на Фазі II компосту і близько 300 тонн 
при виробництві на Фазі III компосту. З таким обсягом виробництва підприємство буде 
найбільшим виробником гриба у Київській області», — кажуть в UMDIS. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами landlord.ua 
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 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО 
 

 
 

Импорт бананов и плантайнов в январе-июне 2018  
составил 127 507 тонн 

11.07.2018 
Импорт бананов и плантайнов в январе-июне 2018 года составил 127 

507 тонн на 76 456 тыс. USD. Об этом говорится в информации 
Государственной фискальной службы. 

Экспорт бананов и плантайнов в январе-июне 2018 года составил 4 тонны на 8 тыс. 
USD. Как сообщала «Агро Перспектива», в 2017 году импорт бананов и плантайнов составил 
238 305 тонн на 140 610 тыс. USD, экспорт — 10 тонн на 15 тыс. USD. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

Самый крупный в стране производитель  
голубики обеспокоен урожаем 

20.07.2018 
В 2018 г. компания «Бетек», крупнейший в Украине производитель 

садовой голубики, получит низкий урожай ягоды в сравнении с прошлогод-
ним урожаем. Об этом сообщил директор компании Виктор Фарафонов. 

«На это повлияли температурные перепады последней зимы. Пострадали 
насаждения различных сортов», - уточнил он. В прошлом году средняя урожайность 
голубики в хозяйстве была около 10 тонн/га, а весь урожай составил около 2 тыс. тонн. На 
экспорт «Бетек» отправляет до 90% всего урожая голубики. В 2018 году объем экспорта 
компания планирует оставить на уровне 2017 - около 1,2 тыс. тонн. Остальные ягоды 
реализуют через базары, когда ощущается дефицит голубики. «Мы сохраняем голубику в 
холодильнике, отслеживаем ситуацию, но стараемся не перегревать рынок», - отметил 
Виктор Фарафонов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам napensii.ua 
 

Украина за I пол.-2018 экспортировала плодово-ягодной 
продукции на $100 млн 

20.07.2018 
Украина по итогам первого полугодия-2018 экспортировала плодово-

ягодной продукции на сумму $100 млн, что на 59% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года. 

Согласно сообщению ассоциации "Укрсадпром", основными продуктами в товарной 
структуре экспорта остаются грецкие орехи - $64 млн, замороженные ягоды - $23 млн, 
яблоки и груши - $8 млн. "По сравнению с прошлым годом возрос объем экспорта грецких 
орехов - с 12 до 19 тыс. тонн, яблок и груш - с 6 до 24 тыс. тонн, тогда как поставки 
замороженных ягод несколько сократились - с 17 до 14 тыс. тонн", - уточняется в 
сообщении. Основными покупателями украинской продукции садоводства, по данным 
ассоциации, стали страны Европейского Союза, на которые приходится более 60% 
стоимости экспорта. "За шесть месяцев крупнейшие в денежном выражении поставки 
фруктов Украина осуществила в Польшу - $11,2 млн, Францию - $9,9млн, Турцию - $9,3 млн, 
Беларусь - $8 млн, Германию - $5,1 млн, Грецию - $5 млн и Нидерланды - $4,7млн", - указано 
в сообщении. Как отмечается, украинские яблоки в основном сбываются в Беларусь (46% 
стоимостных объемов поставок), Молдову (21%) и Швецию (10%). "Средняя экспортная 
цена украинских яблок в этом году превышает $340/тонна, хотя существенно отличается, 
например, при поставках в Беларусь (около $300/тонна) и Швецию (более $900/тонна). По 
другой продукции: средняя экспортная цена украинских грецких орехов - $3,4 тыс./тонна, 
замороженных ягод - почти $1,59 тыс./тонна", - сообщает ассоциация. По данным 
"Укрсадпром", без учета экзотических фруктов (в первую очередь, цитрусовых и бананов), 
которые формируют основную долю украинского импорта плодов и ягод, за шесть месяцев 
2018 положительное сальдо внешней торговли Украины плодово-ягодной продукцией 
составило $55 млн. При этом сохраняется положительный баланс в торговле семечковыми 
культурами, а общий их экспорт в натуральном и стоимостном выражении уже превысил 
соответствующие показатели за весь 2017 год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 

 
 
 
 

 ТВАРИННИЦТВО 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ … 
 

 
 

На відшкодування вартості будівництва та реконструкції  
ферм буде направлено 220,1 млн грн 

17.07.2018 
В рамках держпрограми часткового відшкодування вартості 

будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів учасникам 
ринку буде направлено 220 098 тисяч гривень. 

Відповідне рішення було прийняте 12 липня на засіданні Комісії Мінагрополітики 
для надання державної підтримки галузі тваринництва. На засіданні були присутні 
керівники та представники департаментів міністерства, керівники ДП "Агентство з 
ідентифікації та реєстрації тварин" та асоціації "Український клуб аграрного бізнесу". 
Зокрема, буде частково відшкодовано вартість будівництва 4-х об’єктів свинарства, 2 – 
птахівництва, 2 - ВРХ. Об’єкти розташовані у Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, 
Чернігівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Загалом, станом на 5 липня 2018 
р, Комісії було надано 9 пакетів документів, у ході розгляду яких одну заявку було 
відхилено та направлено заявнику на доопрацювання. За результатами засідання Комісії 
буде підготовлено відповідний наказ Мінагрополітики щодо нарахування 220,1 млн 
гривень за 8 тваринницьких об’єктів. Нагадаємо, що в структурі програм державної 
підтримки АПК на поточний рік основний фокус зроблено на підтримці розвитку 
тваринництва, враховуючи затяжну кризу в цій галузі, зменшення показників поголів’я та 
виробництва м’ясомолочної продукції. Програми, загальним обсягом фінансування 4 млрд 
грн, мають різну конфігурацію, орієнтовані на виробників різного масштабу та 
господарства населення. Станом на липень Міністерство аграрної політики та 
продовольства України здійснило нарахування дотацій фізичним особам за вирощування 
молодняку великої рогатої худоби у сумі 6,7 млн грн. Зазначені кошти спрямовано до 
підрозділів облдержадміністрацій з питань АПК для виплати громадянам - утримувачам 
телят. Дотацію нараховано 3 573 фізичним особам за утримання 6 064 телят. Також, в 
рамках програми із надання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, 
молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності сільгосппідприємствам 
перераховано 259 млн гривень.  

 

Читати повністю >>> 
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 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ) 
 М’ЯСНЕ СКОТАРСТВО. МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО 
 

 
 

В Україні розширять мережу центрів ветеринарного 
обслуговування для ферм 

09.07.2018 
Асоціація виробників молока розвиває мережу центрів 

ветеринарного обслуговування з 2015 року за зразком відомого в світі 
ізраїльського ветеринарного кооперативу Hachaklait.  

До кінця 2019 р. Асоціація виробників молока (АВМ) розраховує підготувати ще 
кілька мобільних команд сервісних ветлікарів і охопити мережею центрів ветеринарного 
обслуговування (ЦВО) понад 100 ферм, а обслуговуване стадо збільшити до 60 тис. корів. 
Нині в Україні діє 7 ЦВО, які обслуговують майже 90 молочнотоварних ферм – понад 33 тис. 
корів. Суть ЦВО полягає в тому, що спеціально підготовлений ветеринар, оснащений 
обладнанням для УЗ-діагностики, штучного запліднювання, складних хірургічних 
маніпуляцій, відвідує господарство у тижневому ритмі. Він оцінює стан відтворення та 
здоров'я ВРХ на фермі, здійснює клінічний огляд новотільних корів, навчає техніків 
штучного осіменіння господарства тощо. Відзначимо, нині Асоціація виробників молока 
налічує 140 молочнотоварних ферм різного розміру — від 50 до понад 2000 голів дійного 
стада. В середньому в 2017 році господарства асоціації надоїли 8 200 кг молока на корову.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
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Турецький військовий розводить в Україні  
овець та експортує їх мусульманам 

12.07.2018 
Колишній турецький військовий, полковник Сабрі, створив в Україні 

власну овечу ферму. Тут він вирощує тварин романівської породи та 
експортує їх на батьківщину. 

 І говорить, що знайшов справу по душі, адже інший бізнес відбив у нього чимало 
сил. Зараз на фермі утримується близько 200 тварин. Було значно більше - до цього 1,5 тис. 
експортували. Ферму обслуговує 15 людей. Ще ті, хто працює поза фермою. Вони постача-
ють сіно, залучаються до ремонту. Сабрі розповідає, що вівцями зайнявся після того, як 
Україна і Туреччина уклали стратегічний контракт щодо торгівлі цими тваринами. Нині 
Туреччина активно купує в України романівських овець та мериносів. І не дивно, адже на 
великі мусульманські свята країна потребує чимало м’яса. «Вперше я приїхав до України в 
1998 році. Працював у секторі оборони та мав бізнес-проект в Одесі, і після нього вирішив 
лишитися в Україні, бо тут дуже хороший потенціал, а спосіб життя дуже схожий до 
нашого», - розповідає Сабрі. Коли він зайнялися вівчарством, це стало його сімейним 
бізнесом і у Туреччині. Там теж побудували ферму з розведення овець. При цьому вівчар 
зазначає, що в Україні працювати доволі складно. Вівчарство малорозвинене, важко знайти 
вітаміни для тварин, лікувати їх. В Туреччині сільське господарство та тваринництво 
зокрема дуже підтримує держава, надаючи безвідсоткові кредити, знижуючи податки, 
тощо. «В Україні такої підтримки немає», - додає фермер. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroday.com.ua 
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Виробництво свинини в Україні у 2017 р.  
було прибутковим 

09.07.2018 
За даними Держслужби статистики виробництво м’яса свиней у 2017 

р. було прибутковим. Так, за їх оцінками рівень рентабельності 
виробництва свинини за минулий рік склав 3,5% у середньому по галузі.  

«Цей показник відчутно покращився у порівнянні з результатами роботи в 2016, - 
коментують в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України». - Тоді промислове 
свинарство працювало у збиток: рівень рентабельності галузі ДССУ оцінило в мінус 4,5%». 
Не зважаючи на позитивний минулорічний результат, відзначається його погіршення у 
порівнянні з рекордно прибутковим 2015 та досить вдалим 2014: рівень рентабельності 
сільськогосподарських підприємств, що вирощували свиней, становила 12,7% та 5,6%, 
відповідно. З іншого боку, показники рентабельності свинарства упродовж останнього 
десятиліття були відчутно кращими порівняно з попередньою декадою, хоча й не завжди 
галузі вдавалося утримувати його вище нуля. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами infoindustria.com.ua 
 

Україна збільшила імпорт свинини  
ввосьмеро 

11.07.2018 
У першому півріччі Україна імпортувала 8,4 тисячі тонн свинини. Цей 

показник увосьмеро перевищує минулорічний, інформують в Асоціації 
свинарів України. 

Так, торік за аналогічний період до України надійшло лише 924 тонн охолодженого 
й мороженого м’яса свиней на 15,4 мільйони доларів. Левову частку продукції, як і раніше, 
постачають Німеччина, Нідерланди та Данія – 56%. Крім Європи, свинину нам завозять 
періодично з Канади. Звідти надходять  морожені лопатки, окости та їх відруби. До речі, 
канадці в січні-квітні продавали свинину по 1,77-2 доларів за кілограм, у травні – по 1,68 
долара за кілограм, а у червні вартість коливалася між 1,66-1,68 долара за кілограм. 
Експерти прогнозують, що до кінця року свинина в Україні здорожчає на 10%.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uain.press 
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Завдяки державній підтримці птахівники  
отримали $1,3 млрд 

09.07.2018 
Максимальний ефект птахівники отримали завдяки податковим 

преференціям. Об’єм державної підтримки перевищив 20,5 млрд грн або $1,3 
млрд протягом останніх чотирьох років.  

«Левову їх частку -  50% - склали суми ПДВ-акумуляції, яка надавала можливість 
залишати у розпорядженні птахівничих підприємств належних держбюджету сум ПДВ. За 
2014-2017 р. обсяги ПДВ-акумуляції лише по діяльності з виробництва та переробки м’яса 
птиці перевищили 6,5 млрд грн або $340 млн», - повідомляє завідувач відділу фінансово-
кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» Леонід Тулуш. Завдяки звільненню від стандартного порядку сплати податку 
на прибуток підприємства птахівництва за останні роки акумулювали 6,2 млрд грн або 
$380 млн. З них пільга у вигляді звільнення від прямого оподаткування прибутку 
птахівничих підприємств з виробництва та переробки м’яса птиці, за 2014-2017 роки 
перевищила 3,9 млрд грн або $185 млн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kurkul.com 
 

Вінницька птахофабрика стане 
найбільшою в світі 

10.07.2018 
Одне з підприємств у Вінницькій області, що є найбільшим 

виробником курятини в Україні “Миронівський хлібопродукт”, запустило 2-
гу лінію виробництва курятини. 

За прогнозами, близько 6 місяців знадобиться задля налаштування повноцінної 
роботи підприємства, аби стати найбільшою в світі по свої масштабах виробництва. На 
птахофабриці наразі працюють близько 6 тисяч робітників, переробляється близько 600 
тисяч тон птиці за добу  та працює  найбільший в світі інкубатор. М'ясо Вінницьких курей 
користується неабияким попитом в країнах Євросоюзу завдяки своїй якості. На 
європейський ринок МХП поставляє напівтуші охолодженої курятини, яка переробляється 
в тому числі на  підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Нещодавно рада директорів 
агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт” схвалила виплату проміжних дивідендів у 
розмірі $0,7501 за акцію, що еквівалентно приблизно $81 млн і відповідає рівню 2017 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами news.vn.ua 
 

ТОВ  «Агропродсервіс-Вест» розпочав забій 
індиків після відгодівлі 

13.07.2018 
ТОВ «Агропродсервіс-Вест» (Тернопільська обл.) розпочало забій 

індика. До кінця липня планується забити 7 тис. голів. Про це повідомили в 
компанії «Агропродсервіс». 

Середня вага одного індика становить близько 15,5 кг битої маси. Нагадаємо, 10,6 
тис. добових індичат, завезених з Польщі, посадили на відгодівлю у березні цього року на 
базі птахокомплексу в селі Велика Вільшаниця. В «Агропродсервіс-Вест» це вже друга 
посадка індиків для відгодівлі. ТОВ «Агропродсервіс – Вест» – сучасне та найбільше за 
масштабами в Тернопільській області підприємство з відгодівлі та забою птиці. Засноване у 
2013 році. Свою господарську діяльність здійснює на території с. Гарбузів (Зборівський р-н. 
Тернопільської обл.) та с. Вільшаниця (Золочісвський р-н. Львівської обл.). В с. Гарбузів 
функціонує три комплекси для відгодівлі птиці,  в яких одночасно утримується 220 тис. 
голів курки-бройлера. У Вільшаниці – 50 тис. курки – бройлера та 10 тис. індика. Курчата 
для посадки закуповують як в українських так і в польських виробників, індики – лише 
польського виробника. ТОВ   «Агропродсервіс – Вест» вирощує та реалізовує 2 КРОС курки 
бройлера (РОСС 309 та КОБ 500) та 1 КРОС індика-бройлера (БІГ – 6).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

Владимир-Волынская птицефабрика намерена  
запустить новый убойный цех  

13.07.2018 
ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", входящая в ГК Openmind 

планирует через 1,5-2 года запустить новый убойный цех и нарастить 
производство куриного мяса в два раза – до 90 тыс. тонн. 

"Мы рассчитываем начать строительство цеха в этом году за свои деньги и потом 
уже докупать оборудование на заемные средства. Когда нарастим объемы производства 
продукции "Эпикур", то возникнет необходимость в дополнительных мощностях по 
переработки и упаковке. Поэтому в этом году мы планируем также начать строительство 
этих площадей. Речь идет о $25-30 млн (инвестиций – ИФ)", - сообщил CEO ГК Openmind 
Алексей Коваленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, в 
настоящее время группа может содержать около 4,2 млн голов птицы, но рассматривает 
вопрос увеличения поголовья в связи с запуском нового убойного цеха. В 2017 году 
Владимир-Волынская птицефабрика произвела около 45 тыс. тонн куриного мяса, но без 
расширения мощностей увеличивать производство не может. Львиная доля этого объема - 
мясо под брендом "Чебатурочка". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Гаврилівські курчата відмовляться  
від могильників 

19.07.2018 
ТОВ "Комлекс Агромарс" збирається попросити кредит у ЄБРР на 

будівництво заводу по переробці біовідходів. Про це йдеться в 
повідомленні компанії, передає портал epravda.com.ua 

"З керівництвом німецької компанії Kablitz ми обговорювали проектування і 
будівництво заводу з переробки біовідходів. Попередньо домовилися про будівництво 
заводу з переробки курячого посліду з іншими відходами для генерації теплової та 
електричної енергії", - розповів заступник технічного директора компанії Олександр 
Сурмач. За підрахунками компанії, в день такий завод буде переробляти 330 тонн посліду, 
виробляючи 4,4 МВт теплової та 6,2 МВт електроенергії. Об'єкт планують побудувати за 
два роки, термін окупності оцінюють в 3-4 роки. Вироблену електроенергію компанія 
планує продавати державі за "зеленим тарифом". Сьогодні німецька компанія готує 
комерційну пропозицію. У компанії відзначили, що в найближчих планах - підписати 
договір про співпрацю. Нагадаємо, власників птахофабрики правоохоронці затримали за 
підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища 
на Київщині. У ГПУ розповідають, що викрили "численні факти порушення" правил 
екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом… 

 

Читати повністю >>> 
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Равликову ферму на Тернопільщині  
оцінили німці 

05.07.2018 
Представники Програми стажування підприємців в Німеччині «Fit 

for partnership with Germany» відвідали равликову ферму у Козівському 
районі на Тернопільщині.  

Тож власники такого господарства мають шанс пройти стажування у Німеччині, 
повідомляє заступник директора департаменту економічного розвитку Тернопільської 
облдержадміністрації Олег Казмірчук. На разі триває відбір. Результати будуть згодом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rovesnyk.te.ua 
 

На Прикарпатті запрацювала ферма  
з вирощування равликів 

11.07.2018 
У с. Копачинці Городенківського району  Івано-Франківської обл. 

запрацювала ферма з вирощування равликів. Про це розповів співвласник 
та директор ферми «Покутський равлик» Іван Паламарчук. 

«Я представляю отих п’ять сімей, які вирішили у селі Копачинці Городенківського 
району вирощувати равликів. Наша ферма – перша в області. Запустили її у червні. Це - наш 
основний бізнес. Маємо виростити і зібрати равлика на жовтень. Збут плануємо 
організувати у країни Європи. Також будемо популяризувати культуру споживання 
равлика і на внутрішньому ринку. До того, ж бачимо перспективу туристичного розвитку 
нашої території. Плануємо організувати тут екскурсії з дегустацією равликів», - повідомив 
Паламарчук на презентації нових гастрономічних локацій та маршрутів області, повідомляє 
кореспондент Укрінформу. Він зазначив: коли в селі дізнались про новий бізнес, то відразу 
занепокоїлись, чи не їстиме дивний равлик  овочеві запаси селян. Втім, з часом люди 
збагнули, що підприємці  зацікавлені, аби равлики не розгубились селом. За словами 
Паламарчука, ще зовсім недавно  равлики росли у теплиці. Тепер їх випустили випасатись. 
Виростають равлики до 3-4 см. В країнах Європи, а це Франція, Італія та  Іспанія, равликів 
вважають найкращим м’ясом для споживання. Воно дієтичне, майже без холестерину, 
збагачене білком і є афродизіаком. Покутського равлика власники ферми планують 
експортувати вже восени. У приготуванні равликів теж є свої особливості. Найсмачнішим 
його вважають у часниковому соусі. Тому підприємці не забули і про посадку часнику. Поки 
равлик зростатиме на 10 сотках землі. Пізніше територію для його вирощування планують 
збільшити до півгектара. Перший врожай очікують до 200 тисяч равликів. А вже наступного 
року сподіваються отримати ще й ікру равликів. Нині за 50 г цього делікатесу викладають 
до 2,5 тис. гривень. Офіційне відкриття ферми з вирощування равликів у Копачинцях 
запланували на 22 липня.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: На Закарпатті з’явився 
новий делікатес – равликова ікра >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
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В Херсоне организуют промышленный  
выпуск меда 

09.07.2018 
Украинский мед очень цениться на мировом рынке, но его стоимость 

почти вдвое ниже, чем брендовых европейских компаний. Об этом сообщает 
служба новостей портала hs.oblast.online 

С этого года пчеловоды включены в государственную программу по поддержке 
отрасли. «Херсонский областной союз пчеловодов» работает над разработкой программы 
поддержки данной отрасли. Эту информацию сообщает директор Департамента 
агропромышленного развития ОГА Александр Паливода. Все условия для развития данной 
отрасли хорошо подчеркнуты в Херсонской области, а именно хорошее географическое 
положение, природно-климатические условия, достаток медоносов в лесах, степях и на 
полях. Так же стоит отметить, что Украина является третьей в мире страной по экспорту 
меда, но производит его реализацию как сырьевой материал. По этой причине наш мед 
стоит вдвое дешевле, чем произведенный в Евросоюзе. Данная проблема решаема, нужно 
всего лиши нашим производителям фасовать и маркировать сою медовую продукцию.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hs.oblast.online 
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Carrefour в Польше представляет украинскую  
линейку продуктов 

11.07.2018 
Carrefour хочет привлечь украинцев, живущих и работающих в 

Польше, в свои магазины, предлагая им продукты питания из своей родной 
страны. Об этом пишет allretail.ua 

Французская сеть внедрила концепцию «украинской полки» в отдельных своих 
торговых точках в Польше. В рамках этого проекта уже продается около 40 наименований 
товаров украинского производства. Carrefour дебютировал с предложением украинских 
продуктов еще в прошлом году - после потребительских тестирований, проведенных с 
участием клиентов из Украины и Польши, - и в последние месяцы последовательно 
внедрял их в очередные магазины своей сети. Как узнал портал wiadomoscihandlowe.pl, эта 
концепция уже доступна в 31 гипермаркете и некоторых супермаркетах сети, а в 
ближайшем будущем появится в других магазинах с логотипом Carrefour. На полке с 
украинскими продуктами представлена, в частности, продукция ТМ «Верес», сладости (в 
том числе подсолнечная и фруктовая халва, а также рисовый грильяж с добавлением 
кокоса «Златка» ТМ «Жайвір»), соленые снэки, «Кава зі Львова» и др. Пресс-служба сети 
признает, что сладости и соленые снэки являются самыми популярными среди клиентов. 
Их покупают не только украинцы, но и поляки, желающие попробовать новые продукты. "В 
ближайшие месяцы Carrefour расширит имеющийся ассортимент", - сообщает пресс-служба 
Carrefour. «Украинская полка» установлена в магазинах Carrefour в рамках проекта «Кухни 
мира». В этой зоне выделяются отдельные полки, в том числе продукция французской 
кухни (собственный бренд Carrefour Reflets de France), итальянской (очередная 
собственная марка сети под названием Terre d'Italia), а также азиатской, американской или 
мексиканской. Carrefour не скрывает, что идея внедрения «украинской полки» родилась из-
за растущего числа украинцев, живущих и работающих в Польше. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
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ЄС висловили незадоволення українськими 
продуктами харчування 

08.07.2018 
Європейський Союз закликав Україну гармонізувати законодавство в 

сфері якості та безпеки харчових продуктів відповідно до норм ЄС. Про це 
пише портал businessua.com 

Основна претензія до українських продуктів, що ввозяться в країни Європи – 
неповний опис товару на етикетці. На думку експертів служби зовнішньої торгівлі 
Євросоюзу, українські підприємства порушують основні норми в сфері якості та безпеки 
харчових продуктів, відповідно до вимог Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС 
“Про надання споживачам інформації про харчові продукти”. У ЄС уточнюють, що, змінивши 
окремі пункти у законодавстві, Україна зможе оздоровити ринок харчової продукції, 
відсіявши “недобросовісних виробників”. 

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами businessua.com 
 

Рада зробила крок до нових правил маркування  
харчових продуктів 

10.07.2018 
Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект 

щодо врегулювання порядку маркування харчових продуктів та 
введення штрафів за надання недостовірної інформації на упаковці. 

Передбачається, що буде заборонено вказувати інформацію, яка може ввести 
споживача в оману. Заборона поширюється в тому числі на рекламу харчових продуктів 
задля надання споживачеві точної, достовірної та зрозумілої інформації про продукт. 
Законопроектом передбачено інформування споживачів про вміст у продуктах харчових 
добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин або продуктів, які можуть 
викликати алергічні реакції або непереносимість. Документом встановлюється вимога 
щодо надання споживачеві інформації про те, чи піддавався харчовий продукт 
розморожуванню, враховуючи, що заморожування і подальше розморожування певних 
продуктів обмежує можливості їх подальшого використання і може впливати на їх безпеку, 
смакові і фізичні властивості. Законопроектом передбачено відхід від вимоги обов'язкового 
надання інформації про поживну цінність щодо певних категорій харчових продуктів, які не 
піддавалися переробці або щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним 
фактором прийняття споживачами рішень про їх купівлю або площа упаковки яких занадто 
мала, щоб вмістити всю інформацію. 

  

Читати повністю >>>                                                              Законопроект №8450 >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

 
 
 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ) 

 
Министерство молодежи и спорта вручило 

благодарность компании Nestle 

16.07.2018 
Министерство молодежи Украины наградило Nestle Почетной 

благодарностью за весомый вклад в развитие украинской молодежи и 
активное участие в реализации Украинского пакта ради молодежи 2020.  

Nestle активно задействует труд студентов и молодых специалистов, обеспечивая им 
производственные практики и разные образовательные мероприятия. Более того именно 
Nestle S.A. основала Альянса ради молодежи. В компании сообщили: «За время реализации 
инициативы для молодежи было предложено 919 позиций в рамках студенческих 
программ и практик, и 2521 человек в возрасте до 30 лет был принят на работу в Nestle 
Украина и Молдова. Четверть успешных практикантов присоединились к команде Nestle по 
завершении программ стажировки. Компания провела более 335 учебных мероприятий, 
которые помогают молодежи получить знания нужны для трудоустройства, повышают 
шансы найти первую работу и помогают в поисках профессионального направления» 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 ПРОДУКТИ  
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Українці витрачають гроші 
на екзотичний оцет 

17.07.2018 
Виробництво харчового оцту в Україні в останні 2 роки стрімко 

скорочується. Про це повідомляють експерти Pro-Consulting, передає прес-
служба консалтингової компанії.  

Це пов'язане з податковою політикою щодо виробників спирту, який є основою для 
випуску популярного в Україні серед харчових оцтів - спиртового. Україна зробила кроки 
для гармонізації своєї акцизної політики щодо спиртової галузі у відповідності з 
законодавством Євросоюзу, як того вимагало підписана угода про Асоціацію. Такі кроки, 
зроблені без врахування специфіки місцевого ринку, що призвело, зокрема, до скорочення 
застосування спирту для виробництва харчового оцту. Це, в свою чергу, сприяло заміщення 
продукції вітчизняного виробництва імпортними аналогами. Таке переважання імпорту 
над експортом пояснюється низькою конкурентоспроможністю української оцту на 
міжнародному ринку. Наприклад, в Європі більш популярні види даної продукції, які в 
Україні виробляють зовсім недавно, - бальзамічний, яблучний і рисовий. Основну цільову 
групу українських споживачів оцту складають жінки від 20 років. Вони активно 
використовують оцет в побуті і не тільки для приготування їжі. Наприклад, існує немало 
рецептів лікувальних примочок і масок, до складу яких входить оцет. Тому оцет входить в 
перелік «стратегічних» товарів для вітчизняних домогосподарств поруч з сіллю, содою, 
сірниками та господарським милом. При виборі конкретної марки більшість покупців все 
ще керуються ціною, а також концентрацією кислоти. Тому на українському ринку 
переважає спиртовий оцет і розчин оцтової кислоти, званий столовим оцтом. Разом з 
підвищенням рівня життя, українці починають більше цікавитися більш дорогими 
натуральними продуктами, які надходять з-за кордону. Серед імпортних оцтів, найбільшим 
попитом користуються рисовий і бальзамічний. Збільшення споживання екзотичних для 
нашої країни оцтів сприяє також розвиток готельно-ресторанного бізнесу. Подальше 
зростання рівня доходів покупців буде сприяти більш усвідомленому вибору продуктів 
харчування, в тому числі і оцту, де на першому місці буде не низька ціна, а користь для 
організму. Тому можна прогнозувати збільшення попиту на натуральні оцти різних видів, 
більшість з яких в даний час імпортуються. 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
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Импорт кофе в январе-июне 2018 г.  
составил 17 271 тонн 

13.07.2018 
Импорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе в январе-июне 

2018 года составил 17 271 тонну на 54 729 тыс. USD. Об этом говорится в 
информации Государственной фискальной службы. 

Экспорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе в январе-июне 2018 года 
составил 129 тонн на 937 тыс. USD. Как сообщала « Агро Перспектива», в 2017 году импорт 
кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе составил 30 951 тонну на 106 630 тыс. USD, 
экспорт - 166 тонн на 1 073 тыс. USD. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

Украинцы за полгода выпили импортного 
 чая на $27,6 млн 

15.07.2018 
Импорт чая в январе-июне 2018 года составил 7 669 тонн на $27,603 

млн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает 
служба новостей портала delo.ua 

Экспорт чая в январе-июне 2018 года составил 392 тонны на $2,716 млн.  В 2017 году 
импорт чая составил 17 698 тонн на $63,997 млн, экспорт — 725 тонн на $5,056 млн. 
Напомним, в начале июля 2016 г. состоится официальное открытие новой чайной фабрики 
компании Unilever. Ту продукцию, которая не производится в Украине, компания 
импортирует из Египта, Великобритании, Германии, Восточной Европы (Болгария, 
Польша) и др. Доля российского импорта для украинского рынка сократилась с 95 до 10%. 

 

Читать полностью >>>  
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 БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Рынок хлопьев Украины:  
обзор 

05.07.2018 
Импорт хлопьев и круп в Украину за 11 месяцев 2017/18 

маркетингового года (МГ) вырос в 2,4 раза - до 30,2 тыс. тонн. За весь 
прошлый МГ было завезено всего 12,65 тыс. тонн.  

Большие объемы данной продукции ввозились в Украину лишь в 2013/14 МГ, когда 
за первые 11 месяцев сезона страна импортировала 31,2 тыс. тонн круп и хлопьев. Отметим 
также, что если в 2013/14 МГ более 80% объемов круп ввозилось из России, то в текущем 
сезоне лидером по поставкам является Казахстан. Их доля в общем импорте в сезоне-
2017/18 ежемесячно составляла 67-87%. Также импортируют в Украину данную 
продукцию Молдова и Беларусь, в то время как РФ опустилась на 10 позицию. При этом в 
Украине падает внутренне производство круп. По итогам 2017 года в стране было 
произведено 328,5 тыс. тонн круп, что на 2,5% меньше, чем было в 2016 году.  В структуре 
круп наибольшее снижение производства отмечается крупы рисовой — на 56% — до 11 
тыс. тонн. Производство крупы ячневой в 2017 году сократилось на 18,4% (до 8,18 тыс. 
тонн), кукурузной — на 17,1% (до 52,65 тыс. тонн), перловой — на 15,4% (до 7,92 тыс. 
тонн), пшенной — на 7% (до 18,22 тыс. тонн). Ростом в 2017 году обозначилось лишь 
производство крупы гречневой и овсяной. По итогам года производство гречки в Украине 
увеличилось на 1,3% (до 54,51 тыс. тонн), а овсянки — на 52,6% (до 5,51 тыс. тонн). 
Напомним, что в конце мая компания Agricom Group открыла крупнейший в Украине завод 
по производству хлопьев ТМ "Добродия". Производство находится в Черниговской области, 
в пгт. Михайло-Коцюбинское. Максимальная мощность завода — 12 тыс. тонн в год. В 
компании рассказали, что для реализации проекта, от идеи до завершения строительства, 
потребовалось более трех лет. 

 

Читать полностью >>>  
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Украинцы стали больше потреблять здоровые снеки  
– Pro-Consulting 

17.07.2018 
Несмотря на проникновение в нашу страну модных мировых 

тенденций, украинцы пока не до конца воспринимают здоровые снеки как 
полноценный и полезный перекус, сообщают эксперты Pro-Consulting 

Но рынок здоровых снеков в Украине находится в стадии становления и начинает 
постепенно расти: наши сограждане увеличивают потребление данной продукции. В 
Украине продаются злаковые батончики и мюсли преимущественно отечественного 
производства. Вместе с тем, в течение первых трех кварталов 2017 года была заметна 
тенденция увеличения в этом сегменте импортной продукции. Ее доля выросла по 
сравнению с таким же периодом 2016 года с 4,8% до 9%. Такой рост обусловлен 
повышением привлекательности украинского рынка для иностранных производителей в 
результате увеличения покупательной способности населения. В этот период отмечался 
рост продаж ореховых смесей, сухофруктов и фруктово-ореховых смесей. Немалую роль в 
развитии этого сегмента рынка играет повышение внутреннего спроса на каши быстрого 
приготовления, мюсли, хлопья с добавками и другие продукты, в состав которых входят 
орехи и сушеные фрукты. В Украине преобладают импортные сухофрукты. Происходит это 
из-за высокой себестоимости процесса сушки, аналогичный стоимости закупки импортной 
продукции. На отечественных предприятиях в основном фасуют завезенные сухофрукты, 
или используют их для производства других продуктов питания. А вот ореховые смеси на 
полках украинских магазинов в основном местного производства. Доля импорта в этом 
сегменте не превышает 4%. С другой стороны, сырье для производства данного вида 
смесей (орехи) в основном закупается за рубежом, а на нашей территории проводится его 
обработка и фасовка. Поэтому зависимость от импорта производителей этой продукции 
очень велика. В то же время исключительно импортом представлены на отечественном 
рынке фруктово-ореховые смеси из-за отсутствия их внутреннего производства.  

 

Читать полностью >>>  
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Экспорт сахара из Украины  
упал на треть 

15.07.2018 
За десять месяцев текущего маркетингового года украинские 

производители экспортировали 501,0 тыс. т сахара, что на 32% меньше чем 
за аналогичный период прошлого года. 

По данным ассоциации "Укрцукор", за июнь текущего года экспортировали 67,6 тыс. 
т сахара, что на 25% больше чем в предыдущем месяце. "Основные поставки сахара в июне 
осуществлялись в Узбекистан — 51% и Ливию — 35%. Также, незначительные объемы 
были отправлены в Азербайджан — 5%, Армению и Грузию — по 3%", — отмечает 
руководитель аналитического отдела НАСУ Руслана Бутыло. В 2018 году посевные 
площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше чем в прошлом 
году. По прогнозам ассоциации "Укрцукор", производство сахарной свеклы уменьшится 
ориентировочно на 10% и будет колебаться в пределах 13,1 млн тонн. Соответственно 
производство сахара составит около 1,75 млн тонн. В сезоне будет работать около 40 
сахарных заводов. По данным Госстата Украины, если в 2005 году среднестатистический 
украинец в течение года употребил в среднем 38 кг сахара, тогда как в 2017 году данный 
показатель снизился до 30 кг. Способствовало сокращению и распространение практики 
сухого замораживания плодово-овощных культур. Если раньше хозяйки запасали ягоды, 
фрукты на зиму, используя консервирование, которое требовало много сахара, то сейчас 
использование камер для хранения данных продуктов значительно уменьшило 
потребность в этом продукте. Тем временем украинские производители продолжают 
наращивать производство сахара. В целом производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 
6,5% и составляет 2,14 млн тонн. В сезон работало 46 сахарных заводов. Лидером по 
производству сахара в 2017/2018 МГ стал ООО "Радеховский сахар" (Радеховский с/з), 
который изготовил 149,5 тыс. тонн сахара, переработав 1,04 млн тонн сахарной свеклы. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Кто в Украине зарабатывает 
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Світовий ринок цукру має потенціал  
для нормалізації 

20.07.2018 

Генеральний директор Suedzucker, найбільшого в Європі виробника 
цукру, заявив, що умови торгівлі залишаються жорсткими, але він бачить 
потенціал для відновлення світових цін на цукор.  

«У цукровому сегменті зараз ми працюємо в складному середовищі перевищення 
виробничих потужностей та з надзвичайно низькими цінами, з якими практично будь-який 
виробник цукру не може вигідно працювати, — заявив генеральний директор Вольфганг 
Хіер на щорічній зустрічі акціонерів компанії Suedzucker, — Ми переконані, що після 
перехідного етапу ситуація нормалізується, а ринок та цінова структура знову 
вирівняються». Як очікують аналітики, необхідною передумовою для цього буде те,  що 
надлишкові потужності у виробництві цукру в поточному та наступному сезонах почнуть 
зменшуватися. Це стане можливим завдяки очікуваному 2%-му збільшенню світового 
споживання цукру шляхом закриття виробничих потужностей або поєднання цих двох 
тенденцій, стверджує він. Після скасування регулювання ринку цукру в ЄС ціни на цукор 
знизилися більш ніж на 12%. «Ми не можемо просто сидіти й чекати поліпшення на 
цукровому ринку, — говорить Хіер, — У такій ситуації ми, безумовно, повинні терміново 
оптимізувати структуру своїх витрат, щоб створити відносну конкурентну перевагу для 
нас. Крім того, для реалізації цього плану потрібно буде переглянути та переоцінити всі 
мислимі варіанти адаптації нашої попередньої стратегії в цукровому сегменті». Компанія 
Suedzucker продовжує розширювати ринки за межами Європи, останній рік демонструє 
збільшення продажів в Азії більш ніж на 60% і 30%-ве зростання продаж в Америці. 

 
 

Читати повністю >>> 
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Завод по переработке сои в Новой Каховке  
готовится к запуску производства 

04.07.2018 
Работники завода по переработке сои "Каховка Протеин Агро" 

ремонтируют испорченное рейдерами оборудование и подсчитывают 
убытки из-за простоя, сообщает портал podrobnosti.ua 

Подготовка к началу нового рабочего сезона на предприятии идет полным ходом. 
Общественники сворачивают палатку. Свою миссию, говорят, выполнили. Именно 
благодаря им сотрудники "Каховка Протеин Агро"в конце июня смогли наконец-то попасть 
на свои рабочие места. Теперь приводят в порядок территорию завода. Кража 
инструментов не самое худшее, что сделали захватчики, говорят на заводе. Куда серьезнее 
порча дорогостоящего оборудования. Теперь специалисты проверяют, нет ли возможных 
повреждений, нанесенных титушками. Кроме того, из-за длительного простоя техника 
могла прийти в негодность. И все же новых попыток захватить предприятие здесь не 
исключают. Ведь за полгода "Каховка Протеин Агро" не единожды подвергалась атакам со 
стороны компании "Пром Агро". ...  

 
 

Читать полностью >>>  
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Пологовский МЭЗ в 2017/18 МГ в 2 раза 
увеличил переработку сои 

10.07.2018 
Пологовский МЭЗ за 2017/18 МГ в два раза увеличил переработку сои. 

Об этом в эксклюзивном комментарии Latifundist.com сообщила пресс-
служба компании, передает ukragroconsult.com 

«По итогам завершившегося 2017/18 МГ, завод переработал 200 тыс. т сои, что в два 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона», - отмечается в сообщении. В 
компании от метили, что «Пологовский МЭЗ» занимает 3-е место в ТОП-10 производителей 
соевого масла в Украине. При этом вся продукция «Пологовского МЭЗ» сертифицирована в 
системе УкрСЕПРО, соответствует стандартам GMP. В компании также действует система 
управления безопасностью пищевых продуктов ДСТУ 4161:2003. «Пологовский МЭЗ» - 
единственный украинский завод, который стал обладателем премии «Евро-маркет» на 
международном форуме, проходившем в Брюсселе. Напомним, что в мае 2018 г. выпуск 
соевого масла крупными и средними предприятиями Украины составил 18,1 тыс. т, что на 
8,6% меньше по сравнению с апрелем, однако на 27,5% больше относительно мая 2017 г.  

 
 

Читать полностью >>>  
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Виробник молочної продукції «Фавор» отримає кредит  
на закупівлю обладнання 

09.07.2018 
Виробник молочної продукції ТОВ «Фірма «Фавор» і «ПроКредит 

Банк» уклали кредитну угоду в рамках програми Німецько-українського 
фонду з підтримки малого та середнього бізнесу на 8,5 млн грн. 

Як повідомили в Німецько-українському фонді, за умовами угоди підприємство 
отримає кошти на закупівлю нового обладнання. Фірма «Фавор» (Київ) виробляє молочну 
продукцію під ТМ «АМА». Потужності підприємства дозволяють переробляти 35 тонн 
молока на добу. 

 

Читати повністю >>> 
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Завод «Укрпродукт» визнав борг за молоко  
перед фермерами 

09.07.2018 
Старокостянтинівський молочний завод визнає борг перед членами 

Першого національного аграрного кооперативу та платити не поспішає. 
Про це повідомляє прес-служба аграрного кооперативу. 

Члени кооперативу вимагають ґрунтовного розслідування та чесності із боку 
правоохоронних органів. Також ініціювали збір підписів до Президента та Прем’єра, з 
проханням розібратися в ситуації та не допустити штучного затягування процесу. «Справу 
по 14 млн грн адвокати заводу затягують всіма можливими способами, незважаючи, що 
нині в суді є всі документи, які дозволяють підтвердити заборгованість молокозаводу. А 
цінні папери на суму в 12 млн грн, якими завод мав розрахуватись за частину молока - 
сховали в офшорній компанії групи “Укрпродукт”, до якої входить Строкостянтинівський 
молокозавод», - йдеться у повідомленні. Нині по різним інстанціями перебуває кілька 
проваджень щодо правопорушень з боку Старокостянтинівського молокозаводу. … 

 

Читати повністю >>> 
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Перевірка Держпродспоживслужби підтвердила факт  
виробництва фальсифікованого масла 

18.07.2018 
Держпродспоживслужба провела розслідування фактів щодо діяльно-

сті молокопереробних підприємств у Полтавській та Івано-Франківській обл. 
та виробництва ними масла солодковершкового. 

Згідно з результатами перевірки було підтверджено, що на даний час потужності 
ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Лозинський молочний завод», ТОВ 
«Полтавамолпрод», яке знаходиться у селі Шишаки Полтавської області, а також ПВП 
«Молокозавод-Карпати» за адресою Рожнятів Івано-Франківська область не здійснюють 
виробничої діяльності. Крім того, виробник нібито білоруського масла, маркування якого 
зазначає адресу смт Житянка Івано-Франківської області, взагалі відсутній в реєстрі 
операторів ринку. Відповідно, масло солодковершкове, яке реалізовується зараз в торгових 
мережах на території України під маркою зазначених підприємств, фальсифіковане і 
відповідно до Закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» є небезпечним харчовим продуктом, який має шкідливий вплив на здоров’я 
людини та є непридатним для споживання. Робота в даному напрямку триває. … 

 

Читати повністю >>> 
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В Галицькому районі планують збудувати  
потужний м’ясопереробний завод 

08.07.2018 
Правда, остаточного рішення про це нібито ще немає, але жителі 

сусіднього Крилоса вже виступають категорично проти будівництва. Про це 
повідомляє портал versii.if.ua 

Люди кажуть, що таке виробництво є неприпустимим неподалік фундаментів 
Успенського собору, та ще й на історичній території давнього Галича. Проте у керівництві 
району й села переконані, що такі інвестиції дуже потрібні. Про будівництво 
м’ясопереробного заводу підприємством «Ґудвеллі Україна» (колишня «Даноша») у нашій 
області говориться вже декілька років. Але тільки тепер воно почало набувати обрисів 
реальності. Зокрема, стало відомо, що ділянка площею 8 га, на якій планується розмістити 
виробництво, розташована попри центральну дорогу Івано-Франківськ – Галич на території 
Вікторівської сільради. А нещодавно у Галичі підписаний меморандум про взаєморозуміння 
та співробітництво між райдержадміністрацією, райрадою, міськрадою і ТзОВ «Ґудвеллі 
Україна». Згідно з ним, компанія проведе водопостачання та каналізаційні мережі до 
майбутнього заводу і надасть можливість підключитися до них мешканцям Вікторова, 
Крилоса, Комарова та Залукви, пишуть Версії з посиланням на Галицький кореспондент. ...  

 

Читати повністю >>> 
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UFEB: ТОП-3 в світі країни-імпортери 
вітчизняних ковбас 

09.07.2018 
Згідно з даними Державної митної служби, за 2017 рік Україна 

експортувала 0,283 тис. тонн ковбасних виробів. Про це повідомляє 
аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства (UFEB). 

«Цього року експорт цього сегменту продуктів  за перші п’ять місяців (0,176 тис. 
тонн) перевищує минулорічний показник у 1,9 разів (0,089 тис. тонн). При цьому травневий 
обсяг експорту становив 0,059 тис. тонн», - повідомляють в UFEB. «Розглядаючи вартість 
експорту, то у січні-травні ц.р. спостерігається збільшення на 181% ($522тис.) по зрівнянню 
з аналогічним періодом минулого року ($287,4 тис.). Головними покупцями українських 
виробів залишаються країни найближчого зарубіжжя, а саме: Грузія (39,66% від усього 
обсягу експорту; загальна вартість - $207 тис.), Азербайджан (27,59%; $144 тис.), Молдова 
(16,28%; $85 тис.). «Частка поставок до інших країн становила 16,48% із загальною 
вартістю $86 тис.», – коментують в аналітичному відділі. Експерти також зауважують, що не 
дивлячись на зростання обсягу експорту, він все-таки залишається меншим, ніж імпортний, 
де загальна вартість поставок за п’ять місяців 2018 року становила $1,296 млн, що на 20,7% 
перевищує показник вартості за аналогічний період 2017 року ($1,027 млн)».  

 

Читати повністю >>> 
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Инвесткомпания Dragon Capital опровергла  
продажу "Чумака" 

17.07.2108 
Инвестиционная компания "Драгон Капитал" не планирует продавать 

ЧАО "Чумак" (Каховка Херсонской обл.) совладельцу компании "Эпицентр 
К", народному депутату Александру Гереге. 

"Dragon Capital не намерен продавать "Чумак" Александру Гереге", - сообщил генера-
льный директор "Чумака" Константин Шевченко в комментарии агентству "Интерфакс-
Украина". Напомним, ранее появилась информация, что основатель компании "Эпицентр К" 
Александр Герега стал совладельцем одного из крупнейших в Украине производителей 
кетчупов - частного акционерного общества "Чумак" в Каховке Херсонской обл. В системе 
раскрытия информации по ценным бумагам и фондовому рынку, 3 июля у компании 
"Чумак" появился новый мажоритарный акционер ООО "Компания Чумак", который 
сконцентрировал 50,096% акций ЧАО. ООО "Компания Чумак" создано в августе 2017 года с 
капиталом 1,81 млрд грн инвесткомпанией Dragon Capital чешского инвестбанкира Томаша 
Фиалы. До этого практически все акции (99,999%) принадлежали кипрской Chumak 
Holdings Ltd. Как сообщало Delo.UA, это далеко не первая сделка семьи Гереги на аграрном 
рынке. В целом за последние 2 года народный депутат Александр Герега и его супруга 
Галина инвестировали в аграрный бизнес $150 млн. Семья Герег начала строить свою 
аграрную империю еще в 2015 г. За последние три года им удалось сконцентрировать 110 
тыс. га в пяти регионах Украины. Первое крупное приобретение семьи произошло в 2016 г. 
- 80% доли компании Винницкая аграрно-промышленная группа, которая, кроме земли, 
имеет четыре элеватора общей мощностью 230 тыс. тонн единовременного хранения 
зерна. "Затем состоялась покупка агроактивов компаний Glencore и "Оболонь Агро". В 
настоящее время мы сформировали три производственных кластера: Западный, 
Винницкий и Центральный с земельным банком в Тернопольской, Хмельницкой, 
Винницкой, Киевской и Черкасской обл.", - говорит Михайлишин. Отметим, "Эпицентр К" 
выкупил простаивающую нефтебазу у "Галнафтогаза". Об этом стало известно из решения 
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который согласовал покупку. В 
"Галнафтогазе" (владеет сетью АЗС под брендом "ОККО) рассказали, что нефтебаза 
расположена в Винницкой области и простаивала уже несколько лет. "Потребность в 
использовании нефтебазы отпала вследствие изменения логистических схем и перехода на 
перевозку горючего в более современных и емкостных топливовозах", - сообщили в 
компании. Но зачем нефтебаза понадобилась сети строительных гипермаркетов? В 
компании на запрос Delo.UA сообщили, что собственная нефтебаза необходима для нового 
направления - агропроизводства. В "Эпицентр К" сообщили, что собственники компании не 
изучают и не рассматривают вопрос торговли нефтепродуктами.  
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Виробництво хліба в Україні cкорочується на 5-10% щороку  
–  Pro-Consulting 

16.07.2018 
Україні значно падає виробництво хліба - на 5-10% щороку. Фахівці це 

пояснюють і скороченням чисельності населення, і наявністю тіньового 
сектору, що впливає на статистику, і зміною харчових вподобань. 

Окрім хліба, знижується і виробництво кондитерських виробів. Із загальної тендер-
ції вибиваються хіба що сухарі. Аналітики пояснюють, що цей сегмент охоплює широку 
групу споживачів, бо включає в себе як здобні вироби, так і снеки. Перші - популярний 
десерт гарячих напоїв. Другі - вдала закуска до пива та слабоалкогольних виробів. Окрім 
того, виробники снекових сухарів активно їх рекламують, постійно розширюючи збут. 
Імпорт в цьому сегменті складає лише 5%. І це при тому, що 15-25% випущених в Україні 
сухарів експортується. А от в найгіршій ситуації опинилися торти. Якщо у 2013 р. їх 
напікали 27 тис. т, то у 2017 р.- на 11 тис. т менше. Збут цього продукту дуже ускладнений 
через короткий термін зберігання. Та й купівельна спроможність українців постійно падає. 
Проте найбільше на обсяги виробництва вплинула втрата російського ринку, який був 
основним експортним напрямком збуту солодкої продукції. Нагадаємо, за розрахунками 
експертів, пересічний українець на середню заробітну плату може купити все менше хліба. 
Якщо торік показник складав 560 кг, то в 2018-му - вже 555 кг. Найменше хліба можуть 
купити жителі в Житомирській та Закарпатській області - 406 та 432 кг відповідно. 

 

Читати повністю >>> 
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Хліб в Україні подорожчав на 28%,  
офіційно - лише на 8% 

19.07.2018 
Хліб в Україні за перше півріччя 2018-го залежно від виду подорожчав 

на 7-8%. Такі дані наводить Державна служба статистики, повідомляє 
служба новин порталу agroday.com.ua 

Зокрема, житній хліб, пшеничний із борошна вищого ґатунку і батон подорожчали 
на 7%. Сірий пшеничний хліб додав в ціні 8%. В грошовому вираженні кілограм білого 
пшеничного хліба додав 1,3 грн і зараз коштує 19,4 грн, сірого - 1,2 грн, до 15,4 грн. Житній 
хліб продають по 16,2 грн/кг (+1,1 грн), а півкілограма батону - 11 грн (+0,7 грн). Загалом 
купити по кілограму білого та сірого пшеничного хліба, кілограм житнього та півкілограма 
батону вартує 62 грн. На початку року ці витрати були меншими - 57,7 грн, пише на своїй 
сторінці в Facebook Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних 
мереж. Проте з офіційною статистикою фахівець не погоджується. За даними моніторингу, 
проведеного асоціацією у найбільших містах, тільки за березень-червень білий хліб 
подорожчав на 17%, чорний - на 10%. Інфляційний барометр Мінекономрозвитку теж дає 
інші цифри. За їх даними, у першому півріччі білий хліб подорожчав на 28%, чорний – на 
20%. «Тобто дані державної статистики, на наш погляд, занижені», - констатує Дорошенко. 
У той же час він додає, що подорожчання більш догорогих сортів хліба відбувається значно 
меншими темпами. Нагадаємо, поряд з подорожчанням хліб його виробництво падає на 5-
10% щороку. Фахівці це пояснюють скороченням чисельності населення, наявністю 
тіньового сектору, що впливає на статистику, а також зміною харчових уподобань. 
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Російська шоколадна фабрика вирішила змінити  
логотип після звинувачень у плагіаті 

09.07.2018 
Московська шоколадна мануфактура вирішила змінити логотип після 

претензій власників Львівської майстерні шоколаду. Про це російська 
компанія написала на своїй Facebook-сторінці. 

У той же час, компанія не вказала у пості львівських колег, а лише зазначила, що "є 
компанія, логотип якої дещо схожий на наш, але був розроблений раніше, як виявилося". 
"Це залишиться на совісті нашого аутсорс-дизайнера... Ймовірно, схожа і продукція, хоча ми 
надихалися шоколадними майстернями Австрії та Бельгії. Не важливо, яким правом і на 
якій території захищений логотип даної компанії, як товарний знак, як і те, що ступінь 
схожості і змішання з нашим не є чимось само собою зрозумілим. Ми прийняли рішення 
найближчим часом внести зміни в свій логотип. Це чесно, і, незважаючи на наявні очевидні 
відмінності, цих відмінностей буде більше ", - підкреслили у російській компанії. Нагадаємо, 
що 6 липня власник Львівської майстерні шоколаду Андрій Худо заявив про наміри подати 
у суд на Московську шоколадну фабрику за плагіат логотипу компанії.  

 

Читати повністю >>> 
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Президент Roshen: Я регулярно отчитываюсь перед  
Ротшильдами, а не перед Порошенко 

09.07.2018 
Глава Roshen Вячеслав Москалевский заявил в интервью 

"Экономической правде", что не отчитывается перед президентом Украины 
Петром Порошенко о происходящем в корпорации.  

Он рассказал, что в последний раз видел главу Украинского государства год назад. 
По словам Москалевского, на тему бизнеса они не общаются: "А о чем говорить? Мне его 
советы уже не нужны, а мои – ему. Он перестал интересоваться, когда пошел в политику. 
По-моему, это была партия СДПУ(о), это был 2003 год. С тех пор с каждым годом интерес 
угасал, а мы получали по голове из-за его политической деятельности. Когда он стал 
президентом, то окончательно разговаривать стало не о чем". Глава Roshen отметил, что 
ждет, когда Порошенко перестанет быть президентом. Москалевский подчеркнул, что "это 
тоже надо пережить". "В управление Roshen он не вникает. После того как он подписал 
договор с Ротшильдом о передаче активов в слепой траст, я регулярно отчитываюсь перед 
Ротшильдами, а не перед Порошенко о том, что здесь происходит. Я реально подписал 
бумагу о том, что я с ним не общаюсь. К тому же все дивиденды, которые мы выплатили, 
пошли в управление Ротшильдам", – заявил он. Москалевский подчеркнул, что слепой 
траст управляет и акциями Порошенко, и выплаченными ему дивидендами. Он отметил, 
что не знает, как именно там распоряжаются этими деньгами. Во время избирательной 
кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать Roshen, если станет президентом. 
После победы на выборах для продажи была привлечена компания Rothschild. Тем не менее 
сразу осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с началом 
боевых действий на востоке Украины. Он передал свою долю в компании (85%) в 
независимый слепой траст компании Rothschild Trust.  

 

Читать полностью >>>  
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Экс-хозяина “Житомирских сладостей” отпустили без меры пресечения,  
потому что искали переводчика с руського 

17.07.2018 
Бизнесмен Игорь Бойко, экс-владелец фабрики “Житомирские 

сладости”, был отпущен из зала суда, по истечению 72 часа суд так и не смог 
избрать меру пресечения. Об этом сообщает Страна. 

“Обвинение три дня не могло найти переводчика с русского на украинский”, — 
объяснил партнёр Бойко Денис Долинский. Ранее 13 июля, во время выполнения 
постановления суда о принудительной доставке к следователю известный по делу 
разбирательств вокруг фабрики “Житомирские сладости” бизнесмен Игорь Бойко, как 
заявляют в МВД, оказал сопротивление сотрудникам полиции. В декабре прошлого года во 
время избрания меры пресечения по другому делу о захвате житомирской фабрики, Бойко 
разбил ноутбук следователя. За разбитое в машине полиции стекло ему грозит 
аналогичная статья. Напомним, в декабре 2017 года, суд постановил взять под стражу экс-
председателя набсовета “Житомирські ласощі”, предпринимателя Игоря Бойко. Сам Бойко 
заявлял, что это является частью схемы по рейдерскому захвату предприятия по заказу 
группы политиков во главе с Сергеем Пашинским.  
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T.B. Fruit выводит на рынок  
новый продукт 

13.07.2018 
Компания T.B. Fruit в этом году внедряет в производство новый 

продукт - концентрат из бузины. Пока, это будет ограниченный и 
лимитированный продукт, изготовленый на заказ. 

«Де-факто бузина является органическом продуктом, поскольку - это дикоросы, но 
есть проблема с сертификацией. В этом году на Прикарпатье имеем фермеров, которые 
планируют получить под заказ T.B. Fruit сертификат на органическую бузину», - сообщил 
заместитель директора департамента продаж группы T.B. Fruit Александр Кудин во время 
конференции «Плодоводство: плоды, ягоды, фрукты. Современные тренды». Группа T.B. 
Fruit в Украине планирует в этом году изготовить около 20 тонн концентрированного сока 
из бузины, который используется как краситель для остальных соков, например, 
смородинового. «Если смородиновому соку не будет хватать цвета, то можно будет 
окрашивать концентратом бузины, что сделает его более интересным для потребителя», - 
объясняет Кудин. Напомним, Фонд гарантирования 9 июля провел "голландский" аукцион 
по продаже прав требования "Дельта Банка" по ряду кредитных договоров с юрлицами на 6 
млрд грн. Несмотря на то, что в ходе аукциона цена на актив снижалась в 5 раз, 
покупателей не нашлось! Из судебных материалов следует, что должниками по указанным 
кредитным договорам являются ООО "Танк Транс" и ООО "Яблочный дар", связанные с 
группой TB Fruit Тараса Барщовского. В госреестре учредителем ООО "Танк Транс" указан 
Шпук Андрей Богданович, а конечными бенефициарами ООО "Яблочный Дар" – Ламберт 
Отто Гразерн и Рольф Зегер (Лихтенштейн). В залоге по кредитам находятся в том числе 
товары в обороте (концентрат яблочного сока в Львовской, Винницкой и Хмельницкой 
областях), цеха разлива по переработке ягод и фруктов, по производству плодово-ягодного 
пюре, консервов (Львовская область), оборудование по производству яблочного 
концентрата (Львовская область), земельные участки, транспорт и тому подобное. 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

 РИНОК ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ 
 

 
 

У відомого виробника морозива мільйони 
у банках й немає готівки 

10.07.2018 
Голова правління ПАТ "Житомирський маслозавод" Петро Рудь, 

підприємства, котре є одним з найбільших виробників морозива в Україні, 
отримав у червні 485 221 грн заробітної плати, пише Експрес-онлайн.  

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному 
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. Петро Рудь, котрий є депутатом Житомирської міськради 
володіє чотирма земельними ділянками в с.Довжик (Житомирська обл) та однією ділянкою 
в селі Світязь (Шацький район, Волинська обл). В селі Довжик у нього є два житлових 
будинки, а в селі Світязь - будинок, лазня, господарська будівля. Також Петро Рудь володіє 
квартирою в Чехії вартістю 5 мільйонів 271 тисяча 368 гривень й площею 92,3 квадратних 
метра, а також офісом в Києві. Задекларував він годинник бренду Hublot. Їзить депутат на 
автомобілі Toyota Land Cruiser, а також має катер. Він також є власником торгової марки 
"Рудь". Торік Петро Рудь отримав 2 мільйони 007 тисяч 365 гривень заробітної плати, 19 
мільйонів 140 тисяч 244 гривні роялті, 2 мільйони 009 тисяч 138 гривень процентів від 
вкладу у банку. 874 тисячі 915 гривень становив його дохід від здачі майна в оренду та 296 
тисяч 982 гривень дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. На 
банківських рахунках він зберігає 44 мільйони 566 тисяч 772 гривні, 306 тисяч 285 євро та 
551 тисячу 604 долари. А от готівкових коштів в Петра Рудя немає.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

Нацбанк хочет продать фабрику мороженого  
в Черкасской области 

13.07.2018 

Управление закупок НБУ осуществляет отчуждение путем проведения 
аукционов 16 объектов недвижимого и движимого имущества, 
приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам. 

В частности, НБУ выставил на продажу движимое и недвижимое имущество фабрики 
по производству мороженого (г Смела, Черкасская область). Объекты расположены на 
территории 5,4 га, начальная цена 68,8 млн. грн. Дата проведения электронных торгов - 24 
июля 2018 года. Напомним, в 2009 г. компания «Элит» (торговая марка «Ажур») запустила 
завод по производству мороженого в городе Смела Черкасской области проектной 
мощностью 150 тонн продукции в сутки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом 
сообщил сегодня на пресс-конференции председатель наблюдательного совета компании 
Андрей СНЕЖКО. По его словам, инвестиции в строительство завода составили более 200 
млн. грн., в том числе свыше 50 млн. грн. – в строительство логистического центра 
категории А. В строительство завода были инвестированы как собственные средства 
компании, так и заемные – кредиты украинских банков. По данным А.СНЕЖКО, срок 
окупаемости завода по оптимистическим прогнозам составляет 5 лет, по пессимистическим 
– 7 лет. По его мнению, толчком к строительству завода стала нехватка производственных 
мощностей. А.СНЕЖКО сообщил, что компания имеет производственные мощности в Луцке 
и в Крыму общей мощностью 60 тонн продукции в сутки. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 

 
 
 
 

 НАПОЇ 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Carlsberg не закрывает завод в Украине, 
 но ждет помощи 

16.07.2018 
Производитель пива, безалкогольных и алкогольных напитков 

Carlsberg Ukraine не закрывает завод по производству пива в Украине из-за 
дефицита хлора, используемого для очистки питьевой воды. 

Согласно сообщению пресс-службы производителя, после остановки производства 
жидкого хлора и соляной кислоты заводом "Днипрозот", Carlsberg Ukraine нашла 
заменители. "Сейчас, в связи с остановкой производства жидкого хлора и соляной кислоты 
заводом "Днипрозот", Carlsberg Ukraine, как и другие компании-производители напитков и 
пищевых продуктов в Украине, столкнулась с проблемой дефицита соляной кислоты, 
которая используется в процессе водоподготовки", - отметили в пресс-службе. "В воду 
соляная кислота не добавляется, а используется для подготовки фильтров для смягчения 
жесткой воды. Данный метод используется производителями воды и муниципальными 
системами водоснабжения (водоканалами) во всем мире и является классическим 
подходом к водоподготовке и умягчению воды", - говорится в сообщении. "В результате 
принятых руководством Carlsberg Ukraine мероприятий по обеспечению поставок соляной 
кислоты и ее заменителей, на сегодня вероятность возникновения сбоев в работе заводов 
уже оценивается как невысокая", - добавляют в Carlsberg. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Coca-Cola и PepsiCo опровергли информацию о 
прекращении производства в Украине 

17.07.2018 
Компании Coca-Cola и PepsiCo не будет прекращать производство в 

Украине из-за остановки работы предприятия Днепроазот, что производит 
хлор для очистки воды.  

"В средствах массовой информации была распространена недостоверная 
информация о возможной остановки завода компании Кока-Кола Бевериджиз Украина в 
связи с ситуацией вокруг предприятия Днепроазот, который является нашим поставщиком. 
Отмечаем, что завод работает в обычном режиме и мы приняли все необходимые меры для 
обеспечения его непрерывного производства на будущее", - сообщила PR-менеджер Кока-
Кола Бевериджиз Украина Наталья Никитина. Она отметила, что на предприятии еще 
остались запасы веществ для дезинфекции. Вместе с тем, ведутся переговоры с 
альтернативными украинскими и зарубежными поставщиками. Кроме того, все 
производства PepsiCo работают в плановом режиме, отметила руководитель отдела 
корпоративных коммуникаций компании Алина Маткивская. "Мы внимательно следим за 
развитием событий вокруг поставки дезинфицирующих веществ, используемых во всей 
пищевой отрасли и являются критически важными для обеспечения технологических 
процессов. Сейчас наши производства полностью обеспечены необходимыми 
дезинфицирующими веществами для их бесперебойной работы", - рассказала она. 

 
 

Читать полностью >>>  
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https://biz.nv.ua/ukr/rosijska-shokoladna-fabrika-virishila-zminiti-lohotip-pislja-zvinuvachen-pro-plahiat-2481098.html
http://gordonua.com/news/money/prezident-roshen-ya-regulyarno-otchityvayus-pered-rotshildami-a-ne-pered-poroshenko-258419.html
https://www.ukrrudprom.ua/news/Ekshozyaina_Gitomirskih_sladostey_otpustili_bez_meri_presecheniy.html
http://allretail.ua/news/55374/
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/tb-fruit-vyvodit-na-rynok-novyi-produkt/
http://expres.ua/news/2018/07/10/301018-vidomogo-vyrobnyka-morozyva-milyony-bankah-nemaye-gotivky
https://economics.unian.net/agro/245585-elit-tm-ajur-zapustila-zavod-po-proizvodstvu-morojenogo.html
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/170965
http://allretail.ua/news/55419/
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/coca-cola-i-pepsico-oprovierghli-informatsiiu-o-priekrashchienii-proizvodstva-v-ukrainie
http://www.moschoco.com/
http://roshen.com/
http://www.sladosti.com.ua/
http://www.tbfruit.com/
http://www.azhur.ua/
http://carlsbergukraine.com/


 

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

 

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 
 

Китайські інвестори проявили зацікавленість до 
вітчизняної спиртової промисловості 

12.07.2018 

В Державній  інноваційній фінансово-кредитній  установі  (ДІФКУ)  
відбулася робоча зустріч менеджменту ДП «Укрспирт», керівництва Установи 
та представників  інвестиційних китайських компаній з  приводу державно - 
приватного партнерства та інвестицій у спиртову галузь України.  

Китайську сторону представляла компанія BEIJING HUAFU ENGINEERING., LTD яка 
спеціалізуєьтся на машинобудівництві та переробних галузях та інвестиційний фонд 
GREEN BOND Investment. Державно-приватне партнерство у фінансуванні проектів, із 
залученням китайських інвестицій та використанням інноваційних вітчизняних розробок - 
може стати саме тим дієвим механізмом-каталізатором, який надасть поштовху розбудові 
інвестиційного ринку України. В рамках заходу, представники ДП «Укрспирт»  виступили з 
презентацією інвестиційного плану розвитку галузі та   про механізми фінансової участі  у 
процесах інвестування, а також про потенційні перспективи такої співпраці. Китайські 
інвестори  проявили зацікавленість до  вітчизняної спиртової  промисловлсті. Голова 
правління Volodymyr Stavniuk  розповів про зростання позитивної тенденції бізнес обміну в 
україно-китайських відносинах, зазначивши, що Китай залишається одним з найбільших 
стратегічних партнерів України. "Ми закликаємо інвестувати в Україну і активно 
користуватися можливостями  Державної інноваційної фінансово -кредитної установи. Ми 
ж, як державна установа, будемо докладати максимум зусиль для розвитку україно-
китайських відносин, поглибленню двосторонніх обмінів та співробітництва в різних 
сферах, та зміцнення взаєморозуміння та дружби між народами наших країн"…. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: ДП «Укрспирт» опинилося 
на межі зупинки і банкрутства >>> 

За матеріалами ДП «Укрспирт» 
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Екс-дружина судді Ємельянова інвестує у контрафактний  
тютюновий бізнес - "Наші гроші" 

12.07.2018 
Світлана Емельянова, екс-дружина судді Артура Емельянова, уклала 

договір про інвестиції на 1 мільйон 300 тисяч доларів у закордонний 
тютюновий бізнес. Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з 
Денисом Бігусом". 

Зазначається, що компанія Svitland Global, засновницею і директоркою якої є 
Світлана Ємельянова, погодилася інвестувати цю суму у цигарковий бізнес Віталія Кіро. 
Люди Кіро, у тому числі його дружина, є серед партнерів фабрики у Жовтих Водах 
"Юнайтед табако", пов’язаної із Русланом Журилом. Раніше журналісти програми "Схеми" 
довели, що фабрика "Юнайтед табако" випускає цигарки Pull з підробленими акцизними 
марками. У репортажі про відкриття фабрики місцевого телеканалу "Жовта річка" у лютому 
2018 року йдеться про те, що її запуск відбувся за сприяння "фахового економіста і 
народного депутата Олега Кришина з "Народного фронту". Позицію фабрики у цьому ж 
сюжеті доносить Микола Журило, він підписаний як заступник директора з загальних 
питань "Юнайтед Табако". Журналісти повідомили, що Микола - рідний брат Руслана 
Журила, який раніше працював на керівній посаді на державному підприємстві "Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат", а також фігурує як організатор розкрадань на мільйони 
доларів на цьому держпідприємстві у справі НАБУ, разом із екс-депутатом та одним зі 
спонсорів партії "Народний Фронт" Миколою Мартиненком. З посиланням на нардепа 
Сергія Лещенка, вони додали, що брати Журило - найближчі бізнес-партнери Мартиненка. 
Журналісти "Наших грошей" зафіксували, що сам суддя Артур Ємельянов 6 і 20 червня 2018 
року мав зустрічі із Русланом Журилом. "Вперше вони зустрілися 6 червня, і після їхньої 
зустрічі Верховний суд ухвалив рішення у господарській справі, яке відтягує оголошення 
Журилу ще однієї підозри. 14 червня "господарська палата Верховного суду направила 
справу про розірвання договорів на купівлю сірки для держпідприємства "СхідГЗК" на 
новий розгляд, - йдеться у розслідуванні. "За матеріалами слідства, держпідприємство, яке 
очолював раніше Журило, купувало сірку в приватної фірми "Торговий дім Еко-Сервіс", яка 
пов’язана із Журилом. Якби суд визнав договори недійсними, детективи отримали б 
достатньо підстав для оголошення Руслану Журилу підозри", - підкреслюють журналісти. 
"Господарська палата" нового Верховного суду розташована у тій самій будівлі, де і 
розформований Вищий господарський суд, у якому Ємельянов залишається суддею. Двоє з 
трьох суддів, які ухвалювали рішення, раніше працювали разом з Ємельяновим. Після 
зустрічі із Журилом і перед прийняттям рішення Верховним судом Ємельянов відвідав 
будівлю суду. Удруге Журило та Ємельянов зустрілися 20 червня. 21 червня 
Шевченківський суд Києва повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 
обвинувальний акт у "справі Мартиненка", де Журило також є підозрюваним. 22 червня, 
після виходу сюжету про цигаркову фабрику і фальшиві акцизні марки, журналісти "Наших 
грошей" зафіксували авто, яке належить нардепу Олегу Кришину, біля офісу судді Артура 
Ємельянова. Депутат заперечив зв’язок із суддею. 4 червня Вища рада правосуддя 
тимчасово відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від 
здійснення правосуддя. Ємельянова відсторонили на підставі рішення Другої 
Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та 
застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Объем рынка сигарет в Украине 
упал на 10% 

20.07.2018 
Один из крупнейших мировых производителей табачной продукции 

Philip Morris International Inc. (PMI) в апреле-июне т.г. сократил отгрузку 
сигарет в Украине на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Объем рынка в Украине за второй квартал 2018 года сократился на 8,6%, а в целом 
за первое полугодие 2018 года — на 9,9%. В компании такой спад объясняют увеличением 
розничных цен из-за повышения акциза и ростом незаконной торговли. Как сообщалось, 
Philip Morris International Inc. в 2017 году снизил отгрузку сигарет в Украине на 12,1% по 
сравнению 2016 годом — до 19,356 млрд шт. Philip Morris International — один из 
крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем 
на 50 фабриках и продает их в 180 странах. Как сообщало Delo.UA, стоимость пачки сигарет 
в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%, считают 
производители табачных изделий. 

 

Читать полностью >>>  
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БХФЗ отсудил названия 5 своих препаратов  
у фармкомпании «Здоровье» 

12.07.2018 
Хозсуд Киева признал недействительными два свидетельства 

№188498 и №208966 на комбинированные обозначения «Атрогрел» и 
«Кратал-Здоровье», выданные ООО «Фармацевтическая группа» Здоровье». 

В 2013-2014 гг. фармацевтическая компания «Здоровье» подала на регистрацию 5 
комбинированных обозначений, которые фактически дублируют названия лекарственных 
средств БХФЗ. Это «Атрогрел», «Бипролол» и «Венорутинол» (харьковская ГК «Здоровье» 
использовала идентичные названия), а также «Кратал» и «Тривалумен» («Кратал-
Здоровье» и «Тривалумен-Здоровье» соответственно). В связи с этим БХФЗ обратился в 
Хозяйственный суд Киева с рядом исков о признании свидетельств, полученных 
харьковской группой «Здоровье», недействительными. Три дела все еще находятся на 
рассмотрении в суде. Это далеко не первый случай судебных претензий к харьковской 
фармкомпании «Здоровье» в вопросе нарушения прав интеллектуальной собственности на 
названия препаратов. С 2013 года немецкая фармкомпания Berlin-Chemie пытается через 
суд защитить лекарственные средства с действующим веществом симетикон под брендами 
Эспумизан®, Эспумизан® L и Эспумизан® Беби. В 2015 г. иск против «Здоровья» подала и 
другая международная фармацевтическая компания – Novartis AG. На рассмотрении судов 
находится сразу два дела, которые касаются незаконной регистрации ТМ Экзо-Дерм/Ekzo-
Derm, схожий с брендом Экзодерил®. В обоих случаях харьковская компания обвиняется в 
умышленном использовании торговых марок, благодаря которым лекарства «Здоровья» 
пациенты могут легко перепутать с препаратами Berlin-Chemie и Novartis. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pharma.net.ua 
 

Гендиректор "Фармацевтической компании "Здоровье"  
уволен с должности 

22.07.2018 
Генеральный директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" 

(Харьков) Александр Доровский, занимавший данный пост на протяжении 
последних 17 лет, уволен с должности.  

Согласно обнародованному в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщению компании в 
пятницу, соответствующее решение принято на общем собрании участников общества 
(решением единственного участника) 19 июля. А.Доровский назначен главой 
наблюдательного совета общества. Директором общества с 20 июля сроком на пять лет – до 
20 июля 2023 года назначен Владимир Новиков, ранее занимавший должность советника и 
первого заместителя гендиректора общества. Ранее, в октябре 2016 года А.Доровский был 
переизбран на должность гендиректора сроком на пять лет (до 2021 года). В продуктовом 
портфеле фармкомпании "Здоровье" более 350 препаратов разных лекарственных форм 
(таблетки, ампулы, капсулы, растворы, растворы, гели), для лечения заболеваний нервной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, респираторной, костно-мышечной систем. В 
настоящее время еще около 50 находится в разработке. В целом ежегодно компания 
выводит на рынок более 20 лексредств. Осуществляет экспорт в 21 страну мира. По итогам 
2017 года чистая прибыль компании сократилась на 42% по сравнению с 2016 годом – до 
30,1 млн грн. Согласно данным Единого госреестра, собственником компании (конечным 
бенефициаром) является гражданин Польши Леонид Огородников. Как сообщалось, в 
начале июля 2018 года во время движения автомобиля Audi гендиректора компании 
А.Доровского произошел взрыв. В результате происшествия никто из граждан не 
пострадал. Данный факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 
ст. 15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.  

 

Читать полностью >>>  
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Україна лідирує у експорті незаконної  
деревини 

15.07.2018 
З України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж 

з будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, 
Африки та Південно-Східної Азії, разом узятих.  

Про це йдеться у доповіді британської неурядової організації Earthsight, що вивчає 
проблеми незаконного вирубування лісів по всьому світу. Згідно з висновками Earthsight, 
під час дії мораторію на вирубування лісу, в обхід не тільки національного законодавства, а 
й регламентів і сертифікацій ЄС, український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за 
чотири роки його експорт до країн ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро у 
2017 р. За даними експертів, майже 60% вирубок порушують встановлені українським 
законодавством обмеження, найчастіше, під надуманим приводом санітарних рубок. 
Відзначається, що на країни Євросоюзу припадає 70% українського експорту деревини. При 
цьому в Євросоюзі з 2013 р. діє Регламент ЄС, котрий встановлює критерії експорту 
деревини на ринок країн ЄС, — EUTR. Він прямо забороняє імпорт дерев, незаконно 
отриманих у країні походження, а ще вимагає від імпортерів проводити юридичні 
перевірки "з належною обачністю" для мінімізації ризику потрапляння незаконної 
деревини на внутрішній ринок Союзу. Після запровадження в Україні мораторію на експорт 
лісу-кругляка на першому місці серед імпортерів українського дерева, за даними Earthsight, 
компанія Egger, другий у світі за обсягами виробник дерев'яних панелей, її два найближчі 
конкуренти — Kronospan і Swiss-Krono, а ще польська целюлозна фабрика, котра входить до 
найбільшої в світі паперової корпорації International Paper. До ЄС надходить не тільки 
незаконно вирубана, а й незаконно експортована деревина, в тому числі і той самий ліс-
кругляк, експорт якого в Україні під мораторієм. Митні органи ЄС, за даними Earthsight, 
тільки у 2017 р. зафіксували ввезення понад одного мільйона кубометрів кругляка з 
України, класифікованого на нашій митниці як "паливна деревина". На кругляк у ЄС 
покупець теж знаходиться швидко, хоча всі знають про український мораторій на його 
експорт, і положення регламенту EUTR з цього приводу однозначні — купувати такий 
товар не можна. Проте дослідники зафіксували поставки українського кругляка чеськими 
целюлозними заводами, один із яких належить транснаціональній корпорації Mondi 
(виробляє паперову упаковку), а інший — виробнику віскози компанії Lenzing. … 
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На Тернопільщині відкрили швейне підприємство, яке 
шитиме на експорт чоловічі сорочки 

18.06.2018 
На Тернопільщині відкрили нове сучасне швейне підприємство 

«Мануфактура». Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, 
працюватиме воно у селі Жуків Бережанського району.  

Участь у відкритті взяли керівники району та місцеві жителі. «Тішить, що на 
Бережанщині відроджується легка промисловість. Відкриття цього підприємства – 
хороший приклад доброї співпраці бізнесу і влади. Керівник ТОВ «Мануфактура» Ігор 
Гаркота є прикладом того, як можна працювати в Україні, створюючи робочі місця та 
сплачуючи податки до бюджету», – зазначив під час відкриття голова Бережанської РДА 
Ігор Гринкевич. Спеціалізуватиметься ТОВ «Мануфактура» на пошитті чоловічих сорочок. 
Вироблятимуть протягом місяця близько 10 тис. виробів. Планують експортувати 
продукцію у країни ЄС: Польщу, Німеччину та Швецію. Суму інвестицій у новостворене 
підприємство не розголошують. «Люди – це найбільша цінність і вони повинні працювати 
на своїй рідній землі. Ми покажемо Європі, що можна працювати в Україні. Ми будемо 
працювати і підтримувати економічну міць нашої держави», – сказав керівник фабрики. За 
його словами, невдовзі він планує відкрити ще один цех на Бережанщині. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

У Чернівцях запустили пошиття виробів для автомобілів 
Peugeot, Toyota і Ford 

11.07.2018 
Обласною виконавчою владою області постійно вживаються заходи, 

спрямовані на покращення інвестиційного клімату в Чернівецькій області, 
створення нових робочих місць в реальному секторі економіки. 

Зокрема, свідченням цього є те, що на виробничих площах колишнього заводу 
Гравітон все частіше відкриваються нові підприємства з виробництва сучасної промислової 
продукції. Так, з грудня 2016 р. на базі ПАТ «Гравітон» здійснює виробничу діяльність ТОВ 
«Аутомотів Електрік Україна»,що входить до структури корпорації Prettl Kabel Konfektion 
GMBH (Німеччина) та спеціалізується на виробництві кабельних джгутів до автомобілів. 
Також зовсім нещодавно на виробничих площах ТОВ «Гравітон» розпочало виробництво 
продукції Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БУКОВИНА», яке співпрацює з 
компанією «MARTUR Automotive Seating System», що входить до групи компаній «MARTUR». 
Підприємство спеціалізується на виробництві внутрішнього оздоблення автомобілів 
всесвітньовідомих марок. Підприємство здійснює пошиття якісних текстильних виробів 
для відомих світових марок автомобілів у виробничих приміщеннях загальною площею 
1288 кв.м. На даний час на підприємстві працює 95 осіб, які виготовляють 42 тис. одиниць 
продукції на місяць. У планах підприємства розширити співпрацю з компанією «MARTUR», 
зокрема, налагодити нові напрямки співпраці, освоїти ще близько 3000 кв.м виробничих 
площ та збільшити кількість працівників до 110 осіб. У розвиток виробництва 
підприємство залучило майже 3,5 млн.грн. власних інвестиційних коштів, у тому числі 
майже 3 млн.грн. вкладено в модернізацію будівель, 0,5 млн.грн. – виробниче обладнання. 
Обласна виконавча влада пропонує інвесторам прозорі механізми співпраці та максимум 
підтримки, в результаті на Буковині запроваджують діяльність компанії з світовим ім’ям, 
які інтегровані в міжнародні виробничі процеси. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Чернівецької ОДА 
 

Перша фабрика ниток "Барва" святкує  
6 місяців роботи 

12.07.2018 

Минуло 6 місяців як запрацювала перша фабрика ниток "Барва", і 
сьогодні компанія готова представити першу карту кольорів фірмових 
ниток. Про це повідомляє ТК-Фурнітура. 

В ній запрезентовано 180 кольорів, які вже вифарбовані в промислових обсягах. 
Відзначимо, «Барва» – це перша українська фабрика з виробництва ниток, яку відкрито в 
2017 році. Потужності фабрики дають змогу виготовляти увесь спектр ниток для швейного 
виробництва: штапельні, армовані, текстуровані, мультифіламентні тощо. На сьогодні 
обсяги виробництва забезпечують потреби 10–15% ринку України. Наша мета – 
максимально оперативно задовольняти всі потреби швейного ринку України, який вимагає 
і заслуговує на гарантії якості, що відповідають усім стандартам світового рівня. Нагадаємо, 
знизити з 4% до 0% розмір пільгової ставки ввізного мита на пряжу з синтетичних 
штапельних волокон, використовувану для виробництва швейних ниток, з 2019 року 
пропонує Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ). Відповідний законопроект 
про внесення змін до Митного тарифу України розміщений для обговорення на сайті 
міністерства. Відповідно до законопроекту, пропонується обнулити ставки мита на пряжа 
однокручена або багатокручена (УКТЗЕД 5509 22 00 00), а також змішану головним чином 
або винятково з бавовни (5509 53 00 00). В даний час ставки на цю пряжу становить 4% 
(пільгова) і 15% (повна). МЕРТ зазначає, що законопроект розроблений на виконання 
доручення Кабінету міністрів України за результатами зустрічі прем'єр-міністра з 
керівниками підприємств легкої промисловості в г.Богуславе в лютому поточного року. 
Ініціатор законопроекту зазначає, що на сьогодні робота підприємств легкої промисловості 
більш ніж на 90% залежить від імпорту сировини і матеріалів, в тому числі, бавовняного 
волокна, хімічних волокон і ниток, вовни, пряжі, тканин, барвників, які в Україні не 
виробляються або виробляються обмежено. Зокрема, за останні три роки імпорт швейних 
ниток тільки з синтетичних штапельних волокон, що випускаються із зазначеної в проекті 
пряжі і широко використовуються населенням і більш ніж 1,5 тис. Вітчизняними 
підприємствами з виробництва одягу, досягли понад 1,1 тис. Тонн на суму $ 8,1 млн. При 
цьому, понад 80% обсягів завозиться з Китаю (60%) і Туреччини (20%) з нульовою ставкою 
мита. У документі нагадується, що в кінці 2017 року Україні створено нове вітчизняне 
виробництво швейних ниток ТМ "Барва", а на сировину для їх виробництва діє 4% -а ставка 
ввізного мита. Основні постачальники такої пряжі - Китай, Індія, Індонезія. "Законопроект 
розроблений з метою забезпечення вітчизняних підприємств легкої промисловості 
необхідною сировиною, створення і розвитку в Україні підприємств поглибленої переробки 
сировини (пряжі) для нарощування виробництва продукції з доданою вартістю (ниток, 
тканин)", - зазначає ініціатор законопроекту. 
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Три роки системних змін у держархбудконтролі наблизили сферу 
будівництва в Україні до євро стандартів 

19.07.2018 
Попередні три роки роботи Держархбудінспекції стали часом 

реалізації важливих реформ. Про це поінформував Голова Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев. 

«ДАБІ в першу чергу адміністративно-консультативний партнер учасників 
будівельного ринку, який готовий надавати необхідну допомогу та відкрито обговорювати 
і вирішувати існуючі проблеми», - підкреслив Олексій Кудрявцев. Він додав, що головними 
досягненнями команди під його керівництвом є три ключових моменти. Серед них – 
публічність і прозорість роботи із всіма суб’єктами містобудування на засадах партнерства, 
успішна реалізація реформи децентралізації системи держархбудконтролю, реформування 
реєстраційно-дозвільних процедур у будівництві. Для того щоб вчасно виявляти та 
системно реагувати на наявні проблеми у системі держархбудконтролю, ДАБІ впроваджено 
низку каналів для оперативної комунікації. Це громадська приймальня, «гаряча» телефонна 
лінія, електронні сервіси, у тому числі сервіс «Написати Голові ДАБІ». Вони дають реальну 
картину роботи всієї системи держархбудконтролю та допомагають оперативно приймати 
необхідні рішення. Для людей же – це зручний та дієвий спосіб вирішити наявну в них 
проблему. У І півріччі 2018 р. Держархбудінспекцією опрацьовано 17,5 тис. звернень. З них – 
14 тис. від юридичних осіб, 3,5 тис. від громадян, зокрема письмових, електронних, на 
«гарячу» телефонну лінію. Децентралізація системи держархбудконтролю наблизила 
послуги в сфері будівництва до безпосереднього запитувача. І вже на сьогодні органи 
держархбудконтролю при органах місцевого самоврядування стали повноцінними 
партнерами ДАБІ з розвитку галузі будівництва. Вони працюють у 100 українських 
населених пунктах та повноцінно контролюють галузь на своїй території. Фактично кожен 
четвертий об’єкт будівництва в Україні зараз підконтрольний місцевим інспекціям. Голова 
ДАБІ підкреслив, що спільно з неурядовими організаціями створено публічні майданчики 
для комунікації із бізнес-спільнотою. Ці зустрічі дають розуміння реальних очікувань 
бізнесу від влади та української держави, а спільний аналіз процесів, що відбуваються у 
будівельному секторі, допомагає вирішувати наявні проблеми. Серед партнерів 
Держархбудінспекції – Рада бізнес-омбудсмена, Європейська Бізнес Асоціація, 
Американська торговельна палата в Україні, Офіс ефективного регулювання (BRDO) та інші. 
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В Украине заработала новая единая база данных 
оценки недвижимости 

22.08.2018 

В Украине начала работать новая единая база отчетов об оценке и 
модуль электронного определения оценочной стоимости. Об этом на 
говорится на странице Фонда госимущества в Facebook. 

“Все это делается для того, чтобы положить конец “черным” соглашениям с 
налогооблагаемым подвижным или недвижимым имуществом, из-за чего государство 
теряло ежегодно до 2 млрд. гривен налогов”, — говорится в сообщении. В Фонде отметили, 
что система пока имеет определенные трудности и несовершенства. “Мы ждем от 
оценщиков и нотариусов конструктивных предложений по ее совершенствованию, и 
проанализируем все эти предложения”, — отметили в Фонде. Также отмечается, что в 
течение максимум двух недель заработают еще три электронных площадки, которые еще 
проходят тестирование, что позволит значительно улучшить качество предоставления 
услуг. “Со своей стороны призываем общественные организации оценщиков, физические и 
юридические лица, всех заинтересованных в сотрудничестве с Фондом государственного 
имущества Украины участвовать в создании новых электронных авторизованных 
площадок с целью улучшения качества и доступности этих услуг”, — подчеркнули в Фонде. 
“Сопротивляться введению честных правил на рынке недвижимости могут только те, кто 
заинтересован и в дальнейшем работать нечестно: нарушать нормы деятельности 
оценщиков, занижая стоимость недвижимости, для собственной неправомерной выгоды, и 
скрывать налоги”, — говорится в сообщении. 
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https://www.unian.ua/ternopil/10156649-na-ternopilshchini-vidkrili-shveyne-pidpriyemstvo-yake-shitime-na-eksport-cholovichi-sorochki-foto.html
http://www.bukoda.gov.ua/news/na-bukovini-vidnovlyuetsya-vipusk-produktsii-na-kolishnikh-zavodakh-gigantakh-radyanskogo-perio
https://tk-group.ua/uk/virobnictvo-nitok-barvi/
https://interfax.com.ua/news/economic/515486.html
https://www.tk-furnitura.com.ua/garni-novini-vid-tov-tk-furnitura-ta-ukrayinskoyi-fabriki-nitok-barva/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/tri-roki-sistemnih-zmin-u-derzharhbudkontroli-nablizili-sferu-budivnictva-v-ukrayini-do-yevropejskih-standartiv-oleksij-kudryavcev
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/bez-vtruchannya-posadovoyi-osobi-vidteper-lajn-povidomlennya-pro-pochatok-budivelnih-robit-povnistyu-avtomatizovano
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/bez-vtruchannya-posadovoyi-osobi-vidteper-lajn-povidomlennya-pro-pochatok-budivelnih-robit-povnistyu-avtomatizovano
https://www.ukrrudprom.ua/news/V_Ukraine_zarabotala_novaya_edinaya_baza_dannih_otsenki_nedvigim.html
http://support-plants.com/
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https://tk-group.ua/uk/virobnictvo-nitok-barvi/
http://www.dabi.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/ua/
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Киевсовет утвердил уплотнение жилой застройки 
 в трех районах столицы 

12.07.2018 
Киевский городской совет принял три детальных плана территории 

(ДПТ) – в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах столицы. Об этом 
сообщает портал budport.com.ua 

Первый ДПТ площадью 149 га в границах ул. Васильковская и просп. 40-летия 
Октября в Голосеевском районе Киева поддержали 62 депутата. Согласно документу, ДПТ 
предусматривает увеличение количества мест в детсадах на 175, школах – на 860. Кроме 
того, градостроительный документ изменяет целевое назначение участков земли, 
принадлежащих государственным учреждениям, под жилую застройку. По данным ДПТ, 
количество населения на данной территории за 5-7 лет увеличится на 4,1 тыс. человек, 
жилые площади – на 133,3 тыс. кв. м. Второй ДПТ, принятый Киевсоветом, ограничивается 
улицами Бойчука, Подвысоцкого, Зализнычным шоссе и просп. Дружбы Народов в 
Печерском районе. Его площадь составляет 93,8 га. Документ предусматривает частичную 
реструктуризацию коммунально-складских территорий с изменением назначения на 
общественную застройку, в частности, для достройки третьей очереди ЖК "Новопечерские 
Липки". Высотность жилой застройки в микрорайоне составит до 31 этажа, количество 
населения увеличится на 12,4 тыс. чел., жилые площади – на 431 тыс. кв. м. Также 
предусматривается создание 569 новых мест в детсадах и 1629 мест – в школах. Данный 
ДПТ поддержали 61 депутат. Исполнителем ДПТ выступило ООО "Терра Проджект", 
инвестором – ООО "Шато Инвест". Стоимость разработки документа – 400 тыс. грн. Третий 
ДПТ регулирует застройку участка площадью 22 га вблизи Дарницкого кладбища. 
Территория расположена между Харьковским шоссе, улицами Кравчука, Ревуцкого и 
Здолбуновской. Документ предусматривает постройку 25-этажных домов на ул. Ревуцкого. 
В течение 5-7 лет количество населения увеличится на 3 тыс. человек, жилые площади – на 
78 тыс. кв. м. Кроме того, планируется строительство детсада на 170 мест и начальной 
школы на 130 мест, а также реконструкция существующей школы с увеличением до 1,2 тыс. 
мест. Данный ДПТ поддержали 63 депутата. Разработчиком документа выступила "Терра 
Проджект", инвестором – ООО "Аллан Плюс". Стоимость ДПТ – 996 тыс. грн. 
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Киевские застройщики отмечают сокращение  
темпов реализации жилья 

12.08.2018 
Киевские девелоперы объектов жилого строительства по итогам 

первого полугодия-2018 отмечают сокращение темпов реализации 
квартир, сообщили в  омпании UTG. 

"В людей не так много свободных денег, они занимают некую выжидательную 
позицию в силу роста стоимостью коммунальных услуг, и многие девелоперы отмечают 
сокращение темпов реализации квартир", - сообщил заместитель руководителя 
департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник на пресс-
конференции по итогам рынка недвижимости за первое полугодие-2018. В то же время 
эксперт отметил, что "пузыря" избыточного предложения нового жилья в Киеве нет. По 
данным UTG, количество договоров купли-продажи первичного жилья в Киеве за 2017 год 
выросло на 8%, а по итогам первого квартала 2018 г. – на 14%. По мнению К.Олейника, 
после вступления в силу обновленных государственных строительных норм (ГСН), 
принятых Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, стоит ожидать 
временного снижения темпов строительства. "Застройщикам понадобиться около шести 
месяцев для того, чтобы подкорректировать проектную документацию согласно новым 
ГСН, что немного снизит темпы строительства, но ненадолго. По прогнозам, за первое 
полугодие 2018 г. будет введено порядка 600 тыс. кв. м жилья", - отметил К.Олейник. По его 
словам, количество выданных разрешений по итогам 2017 г. возросло, тогда как в начале 
2018 г. данный показатель немного сократился. Эксперт отметил, что средняя площадь 
квартиры продолжает сокращаться и составила 60,8 кв. м. В структуре предложения более 
80% занимают одно- и двухкомнатные квартиры. По данным UTG, на киевском рынке 
первичного жилья есть первые предпосылки к росту цен за квадратный метр по всем 
сегментам: на июль-2018 средние цены выросли до $683 в классе "эконом", $1 057 – в 
классе "комфорт", $1 587 – в классе "бизнес". В то же время рекомендуемая Минрегионом 
стоимость сооружения 1м² на январь-2018 составляет 13 тыс. грн. … 
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Мін’юст переплатив фірмі, пов’язаній з Зубиком, мільйони 
за квартири в новобудові під Києвом 

19.07.2018 
Міністерство юстиції закупило у забудовника «Інтергал Буд» майже 

півсотні квартир для своїх співробітників у новобудові у селі Гатне під 
Києвом з суттєвою переплатою. Про це повідомили у «Слідство.інфо» 

Закупівля була ще у кінці 2016 р. Квартири придбали у житлокомплексі  «Озерний 
гай», який розбудовує компанія «Інтергал Буд, пов’язана з екс-регіоналом Володимиром 
Зубиком (нині нардеп з групи «Відродження»). Він неодноразово потрапляв у скандали, у 
тому числі і з нерухомістю. Не став винятком і «Озерний гай». Судова тяганина через землі, 
де «ІнтергалБуд» зводить цей ЖК, тривала більше десяти років. Прокуратура доводила, що 
землю продали незаконно, адже вона має статус «особливо цінної» і не могла бути 
відчуженою. Зрештою, «Інтергал» усе ж звів на ній будинок. Мін’юст купив у «Інтергала» 47 
квартир. Всю суму, майже 72 млн грн., міністерство перерахувало одразу – у грудні 2016 
року. В середньому на метр квадратний в цій новобудові міністерство витратило 25 тис грн. 
Фахівець з нерухомості Віктор Несін запевнив – ціна суттєво завищена: «Якщо взагалі 
говорити про цей період, вартість кв м в цьому місці коливалася від 11 до 15 тис за кв м. Це 
– без оздоблення». Він додав, що за суму, яку міністерство заплатило «Інтергал Буду», 
можна було придбати квартири в ЖК у пристойних і недешевих районах Києва, таких, як, 
наприклад, Оболонь. У лівобережних районах столиці, зауважив Несін, купити квартири 
можна було ще дешевше. «Слідство.інфо» з’ясувало, Мін’юст, щоб дістати найкращу 
пропозицію, ініціював конкурс. Щоправда інформацію про нього «заховали» в нетрях сайту. 
На пропозицію з бюджетом у майже 75 млн грн. відгукнулося лише три забудовники. 
Причому «оголошенням» в Мін’юсті назвали Протокол житлово-побутової комісії. Там не 
було зазначено ані критеріїв відбору, ані кількості квартир, якої потребував покупець. 
Серед конкурентів «Озерного гаю» опинилися елітні ЖК, вартість кв м в яких сягає 50 тис 
грн. У результаті, пояснило міністерство, вони обрали найвигіднішу пропозицію – у 
Гатному. Щодо вартості у 25 тис грн., то Мінюсті повідомили, що квартири придбали з 
ремонтом. Журналістам вдалося отримати документи від людини, яка купувала квартиру в 
«міністерському» будинку саме в 2016-му році. Згідно з таблицею розрахунків вартості 
житла з відділу продажу за той рік, кв м квартири без ремонту коштував 14,7 тис грн. А 
ремонт приблизно 1700 грн. Разом вартість кв м з ремонтом в ЖК «Озерний гай» складала 
16500 грн. А це – на 30-35% нижче ціни, за якою закупило квартири міністерство. ...  
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Київрада повертає захоплені приміщення  
дитсадків маленьким киянам 

12.07.2018 
Усі профільні комісії Київради підтримали проект рішення столичної 

«Самопомочі» про відновлення діяльності комунальних дитячих садків, які 
нині використовуються не за призначенням.  

Останнє «зелен світло» відповідний документ отримав від комісії з питань освіти. 
Проект рішення авторства депутатів «Об’єднання «Самопоміч»  у Київраді Сергія 
Гусовського, Юрія Вахеля, Вадима Васильчука та колег з інших фракцій розглядали 11 
липня. Програма з ревіталізації комунальних дитячих садків, яку пропонують запровадити 
депутати, включає в себе наступні кроки: проведення повної інвентаризації приміщень, де 
раніше розміщувалися дитячі садки, проте які використовуються не за призначенням; не 
поновлення договору оренди з установами, які займають приміщення дитячих садків; 
надання пропозицій для цих установ щодо інших комунальних приміщень; поступове 
відновлення роботи дитячих садків в приміщеннях, які для цього призначені. Водночас 
асоціація приватних закладів освіти міста Києва запропонувала до проекту правку: якщо 
будівлю колишнього дитсадка перетворили на школу (приватну чи комунальну), то в 
список приміщень для ревіталізації вона не потрапить. Цю ідею підтримали члени комісії. 
Додамо, потребу у відновленні дитсадків депутати вбачають у надмірній переповненості 
нинідіючих дошкільних закладів. В середньому, в київських дитсадках на 100 місцях 
виховується 122 дитини. Водночас,  у 40 приміщеннях колишніх садків розташовуються 
різноманітні державні установи. Планується, що завдяки цьому рішенню вдасться 
відновити біля 40-ка дитсадочків. 
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На будівництво дитсадків, шкіл і лікарень  
направлять майже 2 млрд грн. 

12.07.2018 
Кабмін затвердив другий перелік інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. 

Це 288 проектів, які фінансуватимуться на 1,8 млрд грн з ДФРР. Загалом вже 
затверджено 755 проектів на загальну суму - 5,8 млрд грн. Про це повідомив віце-прем’єр-
міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, 
коментуючи прийняття відповідного розпорядження. «Ці кошти ДФРР будуть спрямовані 
на будівництво в регіонах дитсадків, шкіл, медичних закладів, розвиток спортивної інфра-
структури, відновлення мостової та дорожньої інфраструктури, об’єктів водопостачання та 
водовідведення, проведення термомодернізації тощо. Переважна більшість проектів буде 
завершена у 2018 р.», – наголосив Геннадій Зубко. Так, за його словами за кошти ДФРР в 
регіонах буде реалізовано 115 об’єктів освіти (загальноосвітні школи - 94, дитячі садочки - 
21) на суму – 566 млн грн, 41 об’єкт охорони здоров’я та соціального захисту населення на 
194 млн грн, 39 об’єктів спорту – 196,5 млн грн, 24 об’єкти водопостачання та 
водовідведення – 230 млн гривень, 33 об’єкта дорожньо-транспортної інфраструктури – 
357 млн гривень, 16 об’єктів культури – 94,2 млн грн, 9 ЦНАПів – 67 млн грн тощо. До 
розпорядження щодо фінансування за рахунок ДФРР включено проекти, які були подані на 
розгляд 19 областями: Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською,  Донецькою, 
Житомирською, Закарпатською Івано-Франківською, Кіровоградською, Луганською, 
Львівською, Миколаївською, Рівненською, Тернопільською, Харківською, Херсонською, 
Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою і Чернігівською областями, а також КМДА. 
Загальний обсяг фінансування ДФРР на 2018 рік становить 6 млрд гривень. 
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 КОМЕРЦІЙНА 
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Ставки будут расти. Пять тенденций на рынке  

офисной недвижимости 

04.07.2018 
Восстановление экономики позитивно отразилось на столичных 

офисах. Украинские и международные компании расширяются и готовы 
больше платить. Об этом пишет Игорь Черненко, основатель Investment 
Development Property (IDP). 

Рынок офисной недвижимости зависит от состояния экономики в стране. Кризис 
заставляет бизнес экономить. Один из наиболее распространенных вариантов - 
сокращение офисных площадей. Эту тенденцию мы наблюдали не так давно — в 2014 и 
2015 годах. Но есть и другая сторона медали. Отрасль одной из первых выходит из кризиса. 
Почему? Отчасти это связано с позитивными ожиданиями — бизнес видит, что продажи 
товаров растут и надеется, что в ближайшие несколько лет ситуация будет только 
улучшаться. Например, еще в прошлом году крупнейшие рекрутеры заявили об увеличении 
количества вакансий. Найти работу стало проще. А, значит, необходимо создавать для них 
новые рабочие места. Оптимистические настроения, которые царят на рынке офисной 
недвижимости, привели сразу к нескольким позитивным тенденциям. Назову несколько 
основных. Вакантность сокращается. В первом полугодии она снизилась по сравнению с 
концом прошлого года в среднем по рынку на 3-4 п.п. и составила 9,5-10%. Такой высокой 
активности я не припомню за последние четыре года, что позволяет нам делать 
оптимистичные прогнозы. По мнению наших аналитиков, к концу года в столице будет 
пустовать примерно 7,5% от общего количества площадей. Ставки растут. Девелоперы 
уже забыли о кризисном периоде, когда для привлечения потенциальных арендаторов 
некоторым офисным центрам приходилось сдавать свои помещения бесплатно на три 
месяца-полгода, проводить ремонт за свой счет и внедрять другие программы лояльности. 
Расчет был прост. Некоторые бизнес-центры пустовали в зимний период, когда здание 
необходимо отапливать, поэтому их управляющие готовы были приглашать арендаторов 
на любых условиях. За аренду бизнесмены могли не платить, но коммунальные услуги 
обязаны были оплачивать. В этом году таких тенденций уже нет. За полгода средние ставки 
аренды помещений, по нашим подсчетам, выросли на 3% и составляют около $30 за один 
квадратный метр в месяц. Самые успешные офисные центры заполнены на 100%. 
Небольшое предложение. Рынок недвижимости инертен, поэтому инвесторы пока не 
приступают к реализации крупных проектов в Киеве и городах-миллионниках. Они 
ожидают дальнейшего развития событий. Это одна из причин, по которой, в первом 
квартале в столице не открылось ни одного нового бизнес-центра. Небольшое 
предложение играет на руку основным операторам рынка, поскольку позволяет им 
быстрее заполнить вакантные помещения. Лидируют международные компании. Все 
бизнес-центры самого высокого уровня - класса «А» борются за арендаторов с именем. … 
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Индустриальные парки: Украина  
должна сделать выбор 

07.07.2018 
После принятия в первом чтении законопроектов №2554а-д и 

№2555а-д по стране прокатилась волна регистрации новых 
индустриальных парков.  

Бизнес с нетерпением ждет от парламента финального решения вопроса, 
затянувшегося уже более чем на два года. Однако растущий дефицит госбюджета может 
вновь отодвинуть вопрос создания стимулов для инвесторов на второй план. Украина 
продолжает превращаться в сугубо аграрную страну. Промышленное производство в 
стране имеет позитивный тренд, но темпы его крайне низкие. В январе-мае 2018 года, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил всего 2,6%. С учетом 
ямы, в которую скатилась украинская промышленность в 2011-2015 годах, это, скорее, 
топтание на месте, чем развитие. Причина – отсутствие инвестиций. "На сегодняшний день 
прямые иностранные инвестиции в Украину в четыре раза ниже, чем наши исторические 
максимумы. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что с 1996 по 2015 год Украина 
выросла на 20% кумулятивно, а в тот же период времени показатели Польши выросли в 
два раза", - говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег 
Устенко. Одним из инструментов решения проблемы привлечения инвестиций в 
промышленность по всему миру считается создание индустриальных парков - специальных 
промышленных территорий. Инвесторов привлекает то, что в парках зачастую готова 
инженерно-транспортная инфраструктура, есть набор необходимых сервисов, максимально 
упрощены регуляторные процедуры. То есть все риски подготовительного этапа сведены к 
минимуму – только завози оборудование и производи. Индустриальные парки работают в 
США, Китае, Турции, Польше, Корее, Малайзии, Израиле и других странах, показывающих 
высокие темпы развития производства. К примеру, в Турции с 2002 по 2017 годы было 
построено более 200 индустриальных парков, что позволило увеличить ВВП страны в 3,7 
раза и привлечь инвестиции в их развитие в размере $100 млрд. В Украине идея пробивает 
себе дорогу с большим трудом. Соответствующие законопроекты№2554а-д и №2555а-д, 
зарегистрированные еще два года назад, были приняты в первом чтении лишь в апреле 
этого года. Определенный пессимизм создает негативный опыт СЕЗ (специальных 
экономических зон) нулевых годов, которые привели лишь к недополучению налогов в 
бюджет. Принятые пока в первом чтении документы предполагают освобождение на пять 
лет от налога на прибыль, от ввозной пошлины на оборудование, рассрочку на пять лет по 
уплате импортного НДС на оборудование, возможность получения налоговых стимулов по 
налогу на недвижимое имущество, земельному налогу и арендной плате за пользование 
земельных участков. Принятие законопроектов о привлечении инвестиций в 
промышленность посредством индустриальных парков почти сразу вызвало волну 
регистраций проектов в разных регионах Украины: "Энергия" в Николаевкой обл., "Сумы" в 
Сумской, "INNOVATIONFORPOST" в Днепре. Ожидается, что новый индустриальный парк 
появится также в Мелитополе, а львовские инвесторы пообещали построить 10 
индустриальных парков за два года. В столичном регионе был зарегистрирован 
фактически уже действующий индустриальный парк "Белая Церковь"бизнесмена Василия 
Хмельницкого. Всего же реестр промышленных парков насчитывает уже более 30 
зарегистрированных индустриальных парков, однако активны из них единицы: все ждут 
окончательного принятия законопроектов. Создание промышленных парков 
поддерживают ключевые бизнес-ассоциации и объединения. Президент ТПП Украины 
Геннадий Чижиков уверен, что Украине необходимо догонять соседние страны и развивать 
промышленные, исследовательские и другие специальные зоны – места, где бизнес мог бы 
объединиться "по интересам" и ускорить развитие украинской hi-tech сферы. "У нас не 
хватает скорости принятия решений. Весь мир уже давно принял, что индустриальные, 
технологические, научные парки – это лучшая возможность концентрации лучших умов, 
малого, среднего бизнеса для быстрых прорывов. Это центры прорывов и центры быстрого 
развития", - говорит Геннадий Чижиков. Он также подчеркивает, что одним из ключевых 
факторов успеха таких зон является правильная организация работы для бизнесов. 
"Руководство этой зоны обеспечивает электричество, воду, все условия. Никакая проверка 
туда не зайдет лишний раз. Все ведут бизнес и радуются этому. Давайте просто создавать 
территории успеха",– отмечает президент ТПП. Индустриальные парки могут стать 
площадкой для создания совместных украино-китайских производств, ориентированных 
на европейский рынок, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 
Республики (КНР) в Украине г-н Ду Вей. Дипломат недавно посетил индустриальный парк 
"Белая Церковь", отметив, что китайский бизнес заинтересован в развитии подобных 
проектов и готов инвестировать в совместные предприятия. "Реформа в Китае как раз 
началась с развития промышленности, развития индустриальных парков и свободных 
экономических зон, – заявил Ду Вей. – Китай рассматривает возможность создания 
совместных предприятий в Украине и изучает этот вопрос. В данный момент китайские 
компании активно сотрудничают с Украиной, активно инвестируют в украинские 
компании, однако я уверен, что в будущем китайские бизнесмены будут создавать здесь 
как свои компании, так и совместные производства в индустриальных парках".По словам 
директора ИП "Белая Церковь" Андрея Брынзило, в парке уже начали строительство 
первого завода, не дожидаясь "отмашки" от государства."Де-факто законодательство 
сейчас не стимулирует развитие индустриальных парков, а нам нужны катализаторы хотя 
бы для определенных регионов или секторов экономики. Все наши соседи, так или иначе, 
применяли и применяют стимулы для развития промышленных парков. Нужно двигаться 
быстро и поднимать страну. Люди массово выезжают за рубеж, и для предотвращения этой 
утечки нам нужно обеспечить их рабочими местами дома", – говорит он. "Пока мы берем 
маленькие украинские компании, которые имеют рынок сбыта, трудоспособны и 
инновационны. Мы даем им дополнительный ресурс и вместе с ними строим заводы. Я 
уверен, что это правильный подход: когда частный бизнес и государство создают условия. 
В этом есть колоссальные возможности – этого не надо бояться. Я рассчитываю, что парк 
будет успешным. Мы очень настойчивы, мы точно сделаем из этого проекта хороший 
бизнес", – отмечает собственник парка Василий Хмельницкий. Он рассказывает о 
договоренности с китайскими партнерами относительно создания в будущем совместного 
производства тракторов. Также, по словам Хмельницкого, в этом году запланировано 
начало совместного строительства трех новых заводов. При этом бизнесмен подчеркивает, 
что парки рассчитаны скорее на зарубежных инвесторов. А без зарубежных инвестиций, по 
мнению Хмельницкого, развитие индустриальных парков вряд ли имеет шансы на успех. 
"Зарубежные инвесторы очень важны: с ними приходит не только финансирование, но и 
глубокие знания, ноу-хау, опыт. Таким образом мы получаем еще и трансфер технологий, 
людей, знаний. Китайская экономика вся поднималась из парков, потому что парки и 
заводы – это не только налоги государству, это рабочие места, а значит, достойная 
зарплата, а значит – потребление. И это есть драйвер, стимул развивать экономику. Я 
приглашаю предпринимателей, которые хотят удешевить свои затраты и увеличить 
прибыль: приезжайте к нам, мы очень клиентоориентированы, мы будем стараться создать 
условия для любого бизнеса, который разрешен законодательством", – добавляет он. По 
мнению бизнесмена, быстрого прорыва стоит ожидать в тех секторах, где в настоящее 
время преобладают импортируемые товары. Это прежде всего легкая промышленность, 
переработка аграрной продукции, фармакология и производство мебели. Но для 
промышленного рывка и притока инвестиций сейчас нужна политическая воля. Согласно 
последнему сообщению Минфина, дефицит госбюджета в январе-мае составил 9,2 млрд грн, 
транш МВФ под вопросом, а, следовательно, стратегия стимулов и преференций для 
инвесторов может вновь уйти на второй план… 

Читать полностью >>>                                                                   © Александр Мазур  

По материалам ukranews.com 

Девелоперы возобновили строительство на ряде замороженных  
объектов торговой недвижимости Киева 

11.07.2018 
Девелоперы в 2018 г. возобновили активность на ряде замороженных 

объектов торговой недвижимости в Киеве, сообщил зам руководителя 
Департамента стратегического консалтинга компании UTG К.Олейник.  

"В конце 2017-начале 2018 года на рынке торговой недвижимости произошел 
девелоперский "бум". Очень много объектов возобновили девелоперскую активность, 
планы по открытию, некоторые в качестве реконцепции – например, ТРЦ Podol Mall, 
изначально задуманный как ТРЦ, будет трехуровневым ТРЦ с тремя уровнями офисных 
помещений", - сказал К.Олейник по итогам рынка недвижимости за первое полугодие-2018 
на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду. По его данным, в 
ближайший год к вводу в эксплуатацию в столице заявлены ТРЦ Retroville, ТРЦ MegaMarket 
Нивки, ТРЦ Blockbuster Mall, ТРЦ Podol Mall, ТРЦ River mall. Кроме того, ряд других торговых 
объектов находится на высокой стадии строительной готовности, в частности, ТЦ Smart 
Plaza Obolon, ТРЦ Oasis (на ст.м.Героев Днепра), ТЦ Good Life, ведутся строительные и 
начало подготовительных работ на второй очереди ТРЦ Auchan Rive Gauche, который 
заявлен на второй кв. 2019 года. "Есть ряд объектов, которые приостановлены, но в любой 
момент могут возобновить свою активность: ТРК Lukianivka, ТРЦ Respublika, ТРЦ Happy 
Mall", - отметил эксперт и добавил, что в планах киевских девелоперов еще 5-6 ТЦ, которые 
пока что не анонсированы. По его информации, общая площадь торговых объектов в Киеве, 
заявленных к вводу на ближайшие год-два, составляет около 400 тыс. кв. м. В то же время, 
по мнению эксперта, даже если все анонсирование объекты будет введены в эксплуатацию, 
это не окажет давление на рынок торговой недвижимости. "В Киеве порядка 1,5 млн кв. м 
арендуемых площадей торговой недвижимости. Существующее количество населения в 
Киеве может "прокормить" 2 млн кв. м торговых площадей. Даже если все торговые 
объекты, анонсирование на 2019-2020 гг., выйдут в эксплуатацию, это не окажет 
существенного давления на рынок, учитывая потребительские настроения и возможности 
киевлян", - подчеркнул К.Олейник. В то же время, по его мнению, ввод новых объектов 
приведет к оттоку арендаторов с устаревших объектов, построенных в 2000-2010 годах. По 
данным UTG, товарооборот в розничной торговле по итогам 2017 года увеличился на 18%, 
однако относительно 2016 года сократился на 14% (с учетом инфляции)…. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Dragon Capital приобрела запорожский  
БЦ "Eco Tower" 

13.07.2018 
Компания Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу 

компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению бизнес-центра 
"Eco Tower" класса "А" (Запорожье) у австрийской Conwert Group. 

Бизнес-центр расположен в центре Запорожья по просп.Соборный, 160. По 
информации на сайте БЦ, его общая площадь составляет 17 тыс. кв. м, полезная – 10,6 тыс. 
кв. м. Инфраструктура бизнес-центра включает двухуровневый подземный паркинг на 92 
машины и торгово-сервисную зону. Стоимость сделки не раскрывается. "Мне очень 
приятно отметить наше первое приобретение недвижимости на востоке Украины. Эти 
инвестиции иллюстрируют нашу уверенность в стабильности и бизнес-потенциал не 
только Киева и Киевской области, но и ключевых экономических региональных центров 
страны, один из которых – Запорожье", - цитируется в сообщении генеральный директор 
Dragon Capital Томаш Фиала. Согласно информации на сайте группы, Conwert Group 
является компанией по управлению и девелопменту жилой недвижимости с региональным 
фокусом на Австрию и Германию (21,7 и 77% активов соответственно). … 

 

Читать полностью >>>  
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Україна та ЄІБ підписали угоду на €75 млн для підвищення 
безпеки на українських дорогах 

09.07.2018 
На полях Саміту Україна - ЄС, що відбувається у Брюсселі, підписано 

фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в 
рамках проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".  

ЄІБ виділяє 75 млн євро, які отримають найбільші міста України, серед яких Дніпро, 
Київ, Львів, Одеса, Харків. З української сторони угоду підписала Віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, зі сторони 
ЄС - Віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазиль Гудак. Проектом 
“Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України” передбачено здійснення 
заходів, які спрямовані на зниження рівня смертності, травматизму на вулицях міст, 
зменшення кількості ДТП, створення безпечних умов пересування для учасників 
дорожнього руху, підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського 
транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, здійснення заходів, спрямованих на 
ліквідацію місць концентрації ДТП та ділянок з підвищеною аварійністю, усунення 
системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні. Ці 
інвестиції також стимулюватимуть перехід до більш екологічно чистої системи 
громадського транспорту та сприятимуть економічному зростанню України.  

 

Читати повністю >>> 
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В Украине выполнили более половины  
плановых ремонтов дорог 

19.07.2018 
В Украине в течение I полугодия 2018 года выполнено более 50% 

плана ремонта дорог. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины 
Владимир Кистион, сообщает его пресс-служба. 

По его словам, лучше всего ремонт проходит в Волынской, Днепропетровской, 
Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, 
Херсонской и Хмельницкой обл. “У них процент выполнения работ превышает в среднем 
80%“, - подчеркнул Кистион. При этом худшие показатели по ремонту зафиксированы в 
Житомирской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях. “Худшая 
ситуация в Черновицкой и Сумской области. Там до сих пор не начаты никакие работы, 
отсутствуют даже проектные документации. При таком уровне финансирования, которое 
самое высокое за последние годы, это не допустимо“, - отметил Кистион. Отметим, в этом 
году планируют завершить всю документацию, чтобы начать объявления тендерных 
процедур по строительству первой платной дороги в Украине - Львов-Краковец. Об этом 
сегодня во время визита во Львов рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир 
Омельян. Как сообщалось ранее, в Украине с 2018 года начали применять десятилетнюю 
гарантию на отремонтированные дороги. 

 

Читать полностью >>>  
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Балтийские инвесторы не выдержали украинских 
реалий рынка коммунальных услуг 

10.07.2018 

Группа по администрированию жилой и коммерческой 
недвижимости в странах Балтии Civinity сообщила о решении отказаться от 
дальнейшего развития в Украине и продать свою долю в компании Civinity 
Ukraina, контролирующей группу "Місто для людей".  

Среди причин ухода c украинского рынка в компании назвали незначительные 
усилия по совершенствованию законодательной базы и её реализации на практике, а также 
отношение госсектора к бизнесу. "Украинский рынок обслуживания коммерческих и жилых 
зданий очень большой, у него большой потенциал. Только жилой фонд насчитывает свыше 
1 млрд кв. м. Однако мы видим, что Украине необходимо приложить значительные усилия 
по совершенствованию законодательной базы и её реализации на практике, а также 
изменению отношения госсектора к бизнесу. Именно поэтому мы приняли решение 
отказаться от дальнейшего развития в этой стране и продать наши проекты в Украине", - 
пояснил гендиректор Civinity Римвидас Раманаускас. Как отмечает директор Civinity по 
международному развитию Дейвидас Яцка, в 2017 году оборот компании увеличился на 60 
% - до 39 млн евро. "Большую часть доходов группа заработала в Латвии, где мы успешно 
развиваемся вот уже более четырех лет. Что касается планов на будущее, мы 
ориентируемся только на проекты в странах ЕС - это политически стабильные рынки, где 
государственные институты поддерживают международных инвесторов", - добавил Яцка … 

 

Читать полностью >>>  
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 ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
 ОСВІТЛЕННЯ 

Киевсовет разрешил КП "Киевгорсвет" привлечь  
кредит €30 млн на 15 лет  

19.07.2018 
Киевский городской совет разрешил коммунальному предприятию 

"Киевгорсвет" привлечь кредит в размере 30 млн евро на 15 лет для замены 
уличных ламп на LED-аналоги. 

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 90 депутатов при 
минимально необходимом 61. Депутаты приняли решение, предусматривающее участие 
«Киевгорсвета» в проекте «Программа развития муниципальной инфраструктуры». Это 
позволит привлечь заем от Европейского инвестиционного банка для капитального 
ремонта сетей внешнего освещения столицы. Речь идет о замене ртутных и натриевых 
ламп на светодиодные. Предусматривается предоставление займа в €30 млн на 15 лет. 
Процентная ставка за пользование привлеченными средствами минимальная и составляет 
не выше 2,5% годовых в евро. Установка таких устройств позволит городу экономить на 
электроэнергии в среднем 45 млн гривен в год.  Срок службы светодиодов - 100 000 часов. 
Реализация проекта позволит отказаться от эксплуатации и закупки газовых ламп, в 
которых помещается ртуть, и улучшить экологическое состояние города благодаря 
уменьшению объемов выбросов СО2 и других вредных веществ. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ОЗЕЛЕНЕННЯ 

Закупки “Киевзеленстроя” могут вылиться в очередной  
международный скандал 

02.07.2018 
В период 2016-2017 гг. КО “Киевзеленстрой” провел ряд тендеров, по 

результатам которых закупил у ООО “Климтехинвест”, ООО “Фирма ”Скала” 
и ООО “Технопрофинвест” уборочной техники более чем на 130 млн грн.  

В конце 2017 г. детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 
выяснили - указанное импортное оборудование было приобретено по завышенным ценам. 
В НАБУ считают, что должностные лица КО “Киевзеленстрой” могли “отмыть” немало 
бюджетных средств на этих закупках. Детективы изучают телефонные звонки фигурантов 
уголовного дела и их СМС-переписки. Об этом KV стало известно из ряда решений 
Соломенского районного суда Киева. Следствие установило, что в 2016-2017 годах КО 
“Киевзеленстрой” провело ряд торгов по закупке техники для уборки улиц и парков. В 
частности, 2 ноября 2016 года КО “Киевзеленстрой” объявило тендер на поставку двух 
электромобилей “Alke atx”. Ожидаемая стоимость закупки составила 3 млн 710 тыс. гривен. 
На торги свои предложения подали ООО “БК “Ярко”(*) и ООО “Климтехинвест”(**). Первая 
фирма предложила поставить товар за 3 млн 691 тыс. гривен, а вторая - за 3 млн 675 тыс. 
гривен. Именно ООО “Климтехинвест” была признана победителем торгов. 6 декабря 2017 
года между КО “Киевзеленстрой” и ООО “Климтехинвест” был заключен договор № 191/12, 
и фирма поставила “Киевзеленстрою” товар. По аналогичной схеме прошел похожий 
тендер, также объявленный 2 ноября 2016 года. КО “Киевзеленстрой” понадобились две 
вакуумно-подметальные машины RCM Patrol. На эти нужды КО готово было потратить 6 
млн 260 тыс. гривен. ООО “Климтехинвест” снова выиграло тендер у ООО “БК “Ярко”, 
предложив технику за 6 млн 189 тыс. гривен. Также 6 декабря 2016 года с ним был 
заключен договор № 198/12. Кроме того, 6 июля 2017 года КО “Киевзеленстрой” объявило 
тендер на поставку восьми вакуумно-подметальных машин RCM Patrol. Ожидаемая 
стоимость закупки составила 27 млн 173 тыс. гривен. ООО “Фирма “Скала”(***) предложила 
продать машины за 26 млн 820 тыс. гривен, а уже знакомое ООО “Климтехинвест” - за 26 
млн 803 тыс. гривен. Последняя фирма прогнозируемо выиграла тендер и поставила товар, 
согласно договору № 141/10. В то же время и ООО “Фирма “Скала” также выступало 
поставщиком техники для КО “Киевзеленстрой”. Фирма выиграла у того же 
“Климтехинвест” объявленный 10 июля 2017 года тендер на поставку 30 бортовых 
вакуумных пылесосов PERUZZO TURBO 400, AGRINOVA OLYSSE и самоходных вакуумных 
пылесосов Agrinova Oswald OS10D2-SL. Согласно договору №141/10, эта техника обошлась 
“Киевзеленстрою” в 8 млн 58 тыс. гривен. Также 10 июля 2017 года КО “Киевзеленстрой” 
объявило тендер на поставку газонокосилок FD 13/09 4WD (Grillo), HWT 550 TILT (Grillo) и 
HWT 600 WD (Grillo) в количестве 30 штук. Их ожидаемая стоимость составила 27 млн 190 
тыс. гривен. На торги свои предложения подали ООО “Автоком” (27 млн 49 тыс. гривен) и 
ООО Технопрофсервис” (26 млн 851 тыс. гривен). Последнее ООО и выиграло тендер. С ним 
был заключен договор №112/9. А уже 23 августа 2017 года КО “Киевзеленстрой” объявило 
тендер на поставку вакуумно-подметальных электрических машин Tenax Electra 1.0, 
вакуумно-подметальных электрических машин Tenax Electra 2.0 и электрических дорожных 
пылесосов TenaxMaxWind (всего 17 единиц техники). Ожидаемая стоимость закупки 
составила 64 млн 976 тыс. гривен. На торги свои предложения подали уже знакомые ООО 
“Автоком” и ООО “Климтехинвест”. Первая фирма предложила поставить товар за 64 млн 
гривен, а вторая - за 63 млн гривен. Здесь ООО “Климтехинвест” также было признано 
победителем торгов. 1 ноября 2017 г. между КО “Киевзеленстрой” и ООО “Климтехинвест” 
был заключен договор № 182/11. Фирма поставила товар на оговоренную сумму. … 

Расследование >>>  

 

По материалам kievvlast.com.ua 

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ) 
 

Будувати сміттєпереробний завод у Львові  
зголосились десять компаній 

09.07.2018 
У понеділок, 9 липня, завершиться прийом документів від компаній, 

що хочуть збудувати сміттєпереробний завод у Львові.Станом на 16:00 є 
десять компаній, що подали свої документи на цей тендер. 

«До 17 год компанії мають можливість подати свою документацію. Станом на вечір 
ми вже будемо розуміти кількість компаній, завтра оприлюднимо чіткий перелік компаній, 
які подалися. Станом на 12 год було 5 заявок від великих західних компаній. Очікуємо ще 
кілька до кінця дня. Всі вони добре ознайомлені з документацією. Це компанії, які мають 
великий досвід будівництва відповідних об'єктів», — розповів міський голова Львова 
Андрій Садовий. Наразі у міській раді не розголошує назви компаній, що подались на 
тендер. Додамо, що 1 червня Львів отримав 35 млн євро на будівництво сміттєпереробного 
заводу, проект якого виготовляє ТОВ «Інститут проектування "Комфортбуд"». 
Сміттєпереробний завод планують збудувати поблизу очисних споруд «Львівводоканалу» 
на вул. Пластовій. Очікується, що він перероблятиме близько 65% всіх відходів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

В Киеве инвестора мусороперерабатывающего завода  
обяжут перерабатывать 400 тыс. тонн отходов 

09.07.2018 
Одним из главных критериев для определения подрядчика при 

строительстве мусороперерабатывающего завода в Киеве является требование 
к потенциальному инвестору перерабатывать свыше 400 тысяч отходов в год. 

Как говорится в сообщении КГГА по итогам заседания конкурсной комиссии по 
определению исполнителя услуг по переработке (обработке) и захоронения бытовых 
отходов, образующихся на территории столицы, на заседании обсуждались критерии, 
которые будут применяться к организациям, которые будут претендовать на право 
строительства в столице мусороперерабатывающего предприятия. В состав комиссии 
входит 25 человек. Это, в частности, депутаты Киевского городского совета, 
государственного предприятия «Научно-исследовательский институт строительного 
производства» Минрегиона Украины, Департамента жилищно-коммунальной 
инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия «Киевкоммунсервис», экологи, члены 
общественных организаций. «На заседании обсудили четкие критерии к будущим 
участникам конкурса. Ведь очень важно, чтобы победителем стала организация, имеющая 
успешный опыт строительства мусороперерабатывающих мощностей, имела 
соответствующий ресурс и специалистов. По объему переработки мы ориентируемся на 
цифру 426 000 тонн в год», — цитируется в сообщении заместитель председателя КГГА и 
член комиссии по определению исполнителя услуг по переработке и захоронения бытовых 
отходов Петр Пантелеев. Чиновник напомнил, что именно столько ежегодно захороняется 
на полигоне №5, вблизи с. Подгорцы (Обуховский район Киевской обл). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Под Харьковом строят первый в Украине мусоро- 
перерабатывающий комплекс 

09.07.2018 
Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов с 

системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии идет по 
графику. Об этом пишет sprotyv.info 

Уже оборудована специальная площадка для мусоровозов, выполняется планировка 
дорог, закуплен ряд материалов – геомембрана, геотекстиль, сортировочная линия, 
щебень, сообщает пресс-служба горсовета. По информации заместителя директора по 
техническим вопросам генерального подрядчика Александра Панченко, всего на 
территории комплекса будут действовать четыре отдельные площадки для складирования 
мусора, и каждая из них будет укрыта гидроизоляционной мембраной. По словам 
замдиректора, до конца года земляные работы будут завершены на всех них. Сейчас под 
укладку мембраны уже подготовлена первая площадка, а до конца августа специалисты 
подготовят вторую. Эти два объекта будут введены в эксплуатацию раньше, чтобы снять 
нагрузку с действующего полигона. Также уже частично получено оборудование на линию 
сортировки. «Ведутся земляные работы, чтобы выйти на отметки, на которых будут 
построены здания. Планируем за два-три месяца построить фундаменты под оборудование, 
которое уже завезено. Его монтаж частично начнется в этом году и будет продолжен весной 
следующего. Тогда же начнется настройка оборудования, и думаю, что через год можно 
будет начинать частично запускать работу», - сообщил Александр Панченко. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sprotyv.info 
 

В Україні більше 30 тис незаконних сміттєзвалищ –  
EBA закликає сортувати відходи 

10.07.2018 

На сьогодні в країні налічується близько 6 тис. офіційних 
сміттєзвалищ. Кількість несанкціонованих, відповідно до даних Мінприроди, 
в 5 разів більше – понад 30 тисяч. За статистикою, понад 93% відходів 
вивозиться на сміттєзвалища і лише 4,18% відсортовується. 

Існує теорія, що в Україні немає потужностей для переробки сировини, але факти 
говорять про інше. Так, працює 15 заводів з переробки скла, 15 –  з переробки паперу, 16 – з 
переробки металу, 19 – з переробки ПЕТ, 36 – з переробки вторинних полімерів. Їх 
завантаженість є не повною. Наприклад, заводи з переробки паперу мають потужність – 
1100 тис тон сировини, однак переробляють лише 600 тис тон. Скла здатні переробити 
близько 800 тис тон, переробляють – 350 тис тон. Папір та скло навіть імпортують, 
оскільки, як би це не звучало парадоксально, своєї сировини не вистачає. Так, паперу 
завозиться близько 340 тис тон, скла – 20 тис тон. Ситуація з відходами досягає критичних 
масштабів. Кількість сміттєзвалищ росте. Відповідальний бізнес за те, щоб поводитись в 
Україні з відходами по-європейськи, прозоро та відкрито. Розширена відповідальність – це 
європейський досвід, що працює в 26 країнах Європи. Тож, Європейська Бізнес Асоціації 
підтримує запровадження розширеної відповідальності виробника (РВВ). Зараз виробник 
відповідає за виробництво, дизайн, пакування та продаж. РВВ передбачає повну 
відповідальність виробника за те, що він випустив на ринок, в тому числі, збір, повторне 
використання/переробку чи утилізацію упаковки. Для цього важливими є роздільний збір 
та сортувати сміття. Для оптимізації роботи виробники можуть об’єднуватись та 
створювати Організації розширеної відповідальності виробника (ОРВВ). Відповідно, за збір 
та переробку пакування, що випущено на ринок будуть відповідати ОРВВ. По-перше, це 
сприятиме зменшенню відходів, що потрапляють на сміттєзвалища. Адже сортування – 
можливість відібрати важливі ресурси, котрі можна повторно використати або переробити. 
По-друге, важливо відбирати небезпечні відходи, котрі зараз потрапляють у смітник, 
оскільки це може завдати величезної шкоди навколишньому середовищу. По-третє, це 
розвиток цілої індустрії, що сприятиме створенню додаткових робочих місць. …. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Європейської Бізнес Асоціації 
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 ІНФРАСТРУКТУРА  
 АЕРОПОРТИ 
 

 
 

Міжнародний аеропорт Чернівці збільшує  
пасажиропотік 

09.07.2018 
Міжнародний аеропорт Чернівці за підсумками роботи у червні 2018 

року прийняв і відправив на 72,4% більше пасажирів, ніж у червні 2017 
року - 10,126 тис. проти 5,874 тис.  

Як свідчить статистика діяльності підприємства, на міжнародних рейсах обслужили 
5,5 тис. осіб, з них 1,5 тис. скористалися регулярними перельотами, інші - чартерними. На 
внутрішніх рейсах обслужили 4,6 тис. пасажирів, практично всі літали регулярними 
рейсами (на нерегулярних прилетіли і відлетіли всього 33 особи).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pogliad.ua 
 

 
В Запорожье показали видео масштабного  

строительства в аеропорту 

09.07.2018 
В сети появился видеоклип о международном аэропорту Запорожья, 

где сейчас ведется масштабное строительство нового пассажирского 
терминала. Ролик опубликован на официальной аэропорта в Facebook. 

Как известно, терминал строится за деньги местного бюджета – по решению 
местной власти, на объект потратят более полумиллиарда гривен. Работы начались осенью 
2017 года и планируют завершить до конца 2019 года. Стоит напомнить, что 
Международный аэропорт "Запорожье" включен в государственную программу развития 
аэропортов, где находится на втором месте после Одессы. В сети появился видеоклип о 
международном аэропорту Запорожья, где сейчас ведется масштабное строительство 
нового пассажирского терминала. Ролик был опубликован на официальной странице 
аэропорта в Facebook. Как известно, терминал строится за деньги местного бюджета – по 
решению местной власти, на объект потратят более полумиллиарда гривен. Работы 
начались осенью 2017 года и планируют завершить до конца 2019 года. Стоит напомнить, 
что Международный аэропорт "Запорожье" включен в государственную программу 
развития аэропортов, где находится на втором месте после Одессы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Під Києвом планують створити новий  
міжнародний аеропорт 

10.07.2018 
Комунальне підприємство «Білоцерківський вантажний авіаційний 

комплекс» планує створити міжнародний аеропорт. Про це заявив його 
директор Сергій Кандауров на прес-конференції. 

«Сподіваюся, що аеродром у найближчий час стане аеропортом», — сказав він. «У 
п’ятницю в Міністерстві інфраструктури відбулася нарада, де розглядалися перспективи 
розвитку авіації в Україні. Зокрема, було презентовано пре-ТЕО (попереднє техніко-
економічне обґрунтування — ред.) створення мультимодального транспортного вузла у 
Білій Церкві», — повідомив Кандауров. «Наявність автотраси, залізниці та аеродрому 
робить цей вузол дуже перспективним для перевалки вантажу і так далі», — уточнив він. За 
словами Кандаурова, аеродром звернувся до Кабміну з проханням відкрити пункт пропуску 
через кордон на аеродромі, що дозволить підприємству розвивати аеропорт. Він додав, що 
аеродром безпосередньо межує з митним постом «Біла Церква». «Технічні характеристики 
нашої злітно-посадкової смуги дозволяють приймати літаки «Боїнг», — заявив директор 
вантажного авіакомплексу. «Щороку з Білоцерківського району за кордон літає понад 218 
тисяч осіб в один бік, стільки ж в інший. Один (щоденний — ред.) рейс „Боїнг 737“ — це 120 
тисяч пасажирів на рік і 1000 тонн вантажу», — навів він аргументи. «Сподіваємося, проект 
(створення аеропорту) буде рухатися в найближчі рік-два», — зазначив Кандауров. За 
даними на сайті Білоцерківського аеродрому, приблизна вартість створення аеропорту 
складе 52 мільйони євро. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами argumentua.com 
 

Месячный пассажиропоток аэропорта «Харьков»  
превысил 100 тыс. человек 

13.07.2018 
В июне 2018 г. пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" 

(МАХ) составил 114,6 тыс. человек, что на 38% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Самыми популярными направлениями в июне были Стамбул (Pegasus, Turkish 
Airlines), Киев (МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Дортмунд (WizzAir), Минск (Belavia), 
Милан (МАУ), Батуми (Myway Airlines, Yanair), Катовице (WizzAir), Тбилиси (Myway Airlines), 
Люблин (Bravo Airways). В мае-2018 пассажиропоток МАХ составил 88,9 тыс. чел., что на 5% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года (84,4 тыс. чел.). Доля пассажиропотока 
на международных рейсах составила 80%. Общий пассажиропоток аэропорта за 6 мес. т.г. 
составил 440,2 тыс. человек, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года 
(364,1тыс. человек). Как сообщалось, в 2017 году МАХ увеличил пассажиропоток до 806,1 
тыс. человек (в 2016 году этот показатель составил 599,7 тыс. человек). В 2018 г. его 
планируется увеличить еще на 12% - до 900тыс. человек. Аэропорт имеет взлетно-
посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два 
пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час. Аэропортом 
через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, 
ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два 
партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 
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Активы аэропорта "Одесса" оставили в 
управлении Нацагенства 

17.07.2018 
Апелляционный суд Киева 16 июля 2018 оставил без удовлетворения 

жалобу ООО "Международный аэропорт Одесса" и ООО "Одесса аэропорт 
Девелопмент" о снятии ареста с упомянутых активов.  

Решение вступило в силу, поэтому шансы на возврат имущества территориальной 
общине города Одесса выросли. Таким образом арестованные в ходе расследования 
коррупционной схемы отчуждения коммунального имущества международного аэропорта 
"Одесса" недвижимость и корпоративные права общей стоимостью более 2 млрд грн 
остаются в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, 
розыска и управления активами (АРМА). Арест на активы аэропорта "Одесса" наложен в 
ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления 
служебным положением должностными лицами Одесского горсовета и ООО "Одесса 
аэропорт Девелопмент" (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса). Следствие считает, что 
в 2011 г. состоялось незаконное отчуждение коммунального имущества международного 
аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Это произошло в результате 
создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (конечными 
владельцами которого на тот момент были местные одесские предприниматели) ООО 
"Международный аэропорт "Одесса". В его уставный фонд было передано имущество КП 
"Международный аэропорт "Одесса". В созданном ООО местная община получила долю в 
размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам. 29 марта 2018 
Соломенский райсуд Киева принял решение о передаче недвижимого имущества (общей 
площадью более 65 тыс. кв. м) международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, 
которая им владеет (ООО "Международный аэропорт "Одесса") в управление АРМА. 
Отметим, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что аэропорт 
Одессы станет новым южноукраинским авиа-хабом, куда будут летать самолеты компаний 
Wizz Air и Ryanair. рассказал, что в этом году Кабинет Министров Украины выделил первые 
500 миллионов гривен, которые инвестируются в строительство абсолютно новой 
взлетной полосы в аэропорту Одессы. Кроме того, по словам министра, в ближайшее время 
правительство совместно с местными органами выделит остальную сумму, необходимую 
для того, чтобы завершить этот объект до конца 2018 года. «Со следующего года аэропорт 
Одессы, одесситы, жители Одесской области получат абсолютно другое качество 
авиационного сообщения. С новой взлетной полосой в следующем году в Одессу прилетят 
такие компании, как Wizz Air, Ryanair и другие. Мы будем иметь качественную географию 
полетов именно с этого южноукраинского хаба», - рассказал Владимир Омелян. В сентябре 
2017 г. Кабмин согласовал выделение 800 миллионов гривен на реконструкцию 
аэропортов Украины. В том числе на Одесский аэропорт было выделено 500 миллионов - на 
проектирование, реконструкцию и строительство аэродромного комплекса.  Реальная 
стоимость строительства взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту - 1,5-2 
миллионов гривен, примерно о такой же сумме идет речь по реконструкции аэропорта 
«Днепр», сообщал ранее министр Владимир Омелян. 
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Аэропорт "Черкассы" выбрал "Ростдорстрой" для ремонта  
взлетно-посадочной полосы за 124 млн грн. 

17.07.2018 
Аэропорт "Черкассы" в ходе проведения тендера на выполнение 

капитального ремонта взлетно-посадочной полосы выбрало исполнителем 
работ ООО "Ростдорстрой" (Одесса) с предложением 124,106 млн грн.. 

В ходе аукциона участие приняли четыре компании, в том числе "Онур 
Конструкцион Интернешнл" (с предложением 124,25 млн грн), "Автомагистраль-Юг"(124,3 
млн грн) и ООО "Главшляхбуд"(124,455 млн грн). Согласно тендерной документации, 
работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года. Помимо данного тендера, 
компания "Ростдорстрой" также осуществляет ремонт дороги Н-14 "Александровка-
Кропивницкий-Николаев", а также задействована в строительстве объектов замедления 
трафика на автодороге Одесса-Рени. КП "Аэропорт "Черкассы" имеет взлетно-посадочную 
полосу длиной 2,5 тыс. м, что позволяет принимать самолеты с максимальным взлетным 
весом 190 тонн: Ил-12, -18, -76, Ту-134, -154, Як-42, Ан-2, -22. В конце марта 2007 года 
аэропорт получил сертификат, который признает пригодность объекта к эксплуатации 
воздушных судов. В 2009 году правительство приняло решение открыть пункт пропуска 
через государственную границу в Черкасском аэропорту.  
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По материалам bin.ua 
 

Пассажиропоток украинских аэропортов  
вырос на четверть в 2018 году 

18.07.2018 
В январе-июне 2018 г. суммарный пассажиропоток всех украинских 

аэропортов составил 8,957 млн человек, что на 26% больше, чем в 
аналогичный период 2017 года, сообщает ЦТС. 

По данным Госавиаслужбы, традиционно больше всего пассажиров воспользовались 
услугами украинских аэропортов при международном сообщении - 7,943 млн человек. Это 
на 27,1% больше, чем за первые полгода 2017-го, уточняют в ведомстве. Как уже писал ЦТС, 
увеличение пассажиропотока украинских авиакомпаний за этот же период составило 
18,7%, наибольшее количество пассажиров также приходится на международные рейсы. 
Как известно, Кабинет министров принял решение выделить 253 млн грн на строительство 
взлетной полосы в аэропорту Одесса. Комментируя это решение, министр инфраструктуры 
Владимир Омелян заявил: "Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 
30% в год требует модернизации аэропортов, и мы над этим работаем".  
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Аэропорт Львова отказался принимать самолеты  
авиакомпании YanAir 

10.07.2018 
Самолеты авиакомпании YanAir больше не будут обслуживаться во 

Львове. Об этом сообщается на странице международного аэропорта 
"Львов" имени Даниила Галицкого в соцсети Facebook.  

Там указано, что невыполнение перевозчиком финансовых обязательств носит 
систематический характер, поэтому до восстановления дисциплины этих отношений 
решено приостановить предоставление аэропортом услуг авиакомпании. "МА "Львов" им. 
Даниила Галицкого" неоднократно предупреждал авиаперевозчика о приостановлении 
предоставления услуг по обслуживанию в случае невыполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных договором. Сегодня авиаперевозчик частично погасил задолженность и 
предоставление услуг аэропортом было восстановлено", - сообщает пресс-служба 
аэропорта. "Нам обидно, что из-за невыполнения условий действующих договоров 
авиакомпанией "ЯнЕйр" пассажиры вынуждены ощутить временные неудобства и 
надеемся на то, что перевозчик в ближайшее время погасит задолженность перед 
аэропортом и будет способствовать дальнейшему совместному сотрудничеству и 
партнерским отношениям", - сказано в сообщении. Как сообщалось, в конце июня самолет 
YanAir попал в скандальную ситуацию в Одессе. Рейс в Барселону вылетел с опозданием, 
однако не смог набрать нужную высоту и вернулся на аэродром. После нескольких часов 
неопределенности другой экипаж все же поднял лайнер в небо и взял курс на Испанию.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам tsn.ua 
 

МАУ у першому півріччі збільшила обсяги  
перевезень майже на 13% 

10.07.2018 
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» за підсумками січня-

червня 2018 р. перевезла 3,53 млн пасажирів, що на 12,9% більше, ніж за 
аналогічний період 2017 р.  

Протягом зазначеного періоду МАУ виконала 28,9 тис. рейсів, що на 9% перевищує 
показники першої половини 2017 року. Обсяги перевезень вантажів та пошти склали 6,57 
тис. тонн. Карта маршрутів МАУ у січні-червні поточного року поповнилася сімома новими 
міжнародними та внутрішніми напрямками. Зокрема, в цей період авіакомпанія розпочала 
польоти з Києва до Вінниці, Каїра, Копенгагена, з Харкова до Бергамо, зі Львова – до 
Барселони. А мережа далекомагістральних рейсів тепер включає в себе такі пункти, як Делі 
та Торонто. Авіакомпанія продовжує програму розвитку та омолодження флоту. У першому 
півріччі парк МАУ поповнився трьома повітряними суднами абсолютно нового для України 
типу – Boeing 777-200ER. У другому півріччі МАУ планує отримати ще один такий літак. 
Крім того, авіакомпанія поповнює парк середньомагістральних літаків. У першому півріччі 
МАУ отримала чотири сучасних лайнери Boeing 737-800, три з яких прибули безпосередньо 
з заводу виробника у Сіетлі. Також авіакомпанія МАУ продовжує надавати підтримку тим, 
хто потребує серйозної медичної допомоги в зарубіжних клініках – дітям, пораненим 
бійцям АТО та супроводжуючим особам. У першому півріччі програмою гуманітарних 
перевезень «Під крилом» скористалися 2 414 таких пасажирів.  
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Авиакомпания SkyUp получит  
два новых самолета 

17.07.2018 
Авиакомпания SkyUp, аффилированная собственниками 

туроператора Join UP!, до конца 208 г. получит два самолета Boeing 737 и 
один широкофюзеляжный самолет - Airbus А330 в "мокрый" лизинг. 

Как сообщил коммерческий директор туроператора Join UP! Александр Альба, до 
конца 2018 года парк авиакомпании пополнится двумя новыми самолетами, при этом он 
уточнил, что стратегия развития SkyUp не предполагает получения в ближайшие два-три 
года широкофюзеляжных самолетов - Airbus А330 планируется взять в "мокрый" лизинг. 
Также он напомнил, что до конца лета компания намерена открыть продажи на внутренние 
и международные регулярные рейсы. По словам Альбы, SkyUp станет основным 
перевозчиком туроператора Join UP!, но компания не намерена отказываться от 
сотрудничества с существующими партнерами - авиакомпаниями Bravo Airways, Anda Air и 
YanAir. Кроме того, он отметил, что авиакомпания сократила частоту полетов на 14 рейсов 
в неделю за счет оптимизации полетной программы в Испанию и Турцию. Сейчас SkyUp 
выполняет 105-154 рейса в неделю. Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp Airlines и 
корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии 
Boeing 737 MAX. Основателями авиакомпании SkyUp являются собственники одного из 
крупнейших в Украине туроператоров JoinUp Татьяна и Юрий Альба.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 
 

 
 
 СЕРВІС 

 
Державна авіаційна служба проводить позапланові перевірки 

повітряних суден українських авіаперевізників 

19.07.2018 
Відповідно до чинного законодавства одним із пріоритетних напрямів 

державного регулювання діяльності в галузі цивільної авіації є здійснення 
комплексних заходів щодо забезпечення безпеки польотів. 

Цей напрям реалізується, зокрема, шляхом здійснення постійного нагляду та 
інспектування дотримання встановлених законодавством, у тому числі авіаційними 
правилами України, вимог. Так, у період з 24.05.2018 року по 13.07.2018 року Державна 
авіаційна служба провела 28 позапланових перевірок повітряних суден українських 
авіакомпаній, в тому числі тих, що здійснюють нерегулярні перевезення. За результатами 
цих перевірок виявлено 13 критичних недоліків, 43 суттєві недоліки та 39 незначних 
недоліків, які доведені до експлуатантів у встановленому порядку. На цей час експлуатанти 
усунули критичні недоліки та надали плани-графіки усунення суттєвих та незначних 
недоліків. Такі процедури повністю відповідають європейським стандартам, зокрема 
програмі перевірок літаків на пероні SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft). При цьому 
необхідно зазначити, що такі перевірки проводилися раніше і будуть проводитися в 
подальшому відповідно до чинного законодавства. Результати проведених інспекцій не 
можуть бути розголошені і використовується Державною авіаційною службою України 
виключно для виконання своїх завдань, пов’язаних з поліпшенням безпеки польотів.  
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Україна активізує науково-дослідну діяльність  
на морях та ріках 

10.07.2018 
Держгідрографія спільно з Науковим гідрофізичним центром 

Національної академії наук України розробили програму «Комплексне 
океанографічне і гідрографічне вивчення водних шляхів України». 

Мета – проведення комплексних експедиційних досліджень у морських регіонах і на 
внутрішніх водних шляхах України для убезпечення судноплавства та створення 
автоматизованого банка цифрових океанографічних даних Міністерства інфраструктури та 
НАН України. Програма сприятиме інформаційному забезпеченню морегосподарської 
діяльності та наукових досліджень в Азово-Чорноморському басейні, і розрахована на п’ять 
років, з 2018 по 2022 роки. «Потреба в наукових-дослідженнях Азово-Чорноморського 
басейну критично зросла. На жаль, через кримські події 2014 року ми втратили значну 
частину науково-дослідного флоту та вітчизняної інформаційної бази океанографічних 
досліджень. Останні масштабні експедиції виходили в море понад 10 років», – коментує 
спільну програму Олександр Щипцов, в.о. начальника Держгідрографії, голова науково-
технічної ради, кандидат юридичних наук. – Тому, наразі наші завдання – забезпечити у 
повному обсязі дослідницьку діяльність, яка пов’язана з виконанням Україною обов’язків 
прибережної держави відповідно до вимог Конвенції ООН з морського права 1982 року, 
відновити міжнародний обмін океанографічними даними під егідою МОК ЮНЕСКО та 
запровадити сучасні, а саме цифрові інформаційні технології обробки результатів 
досліджень, їх збереження та використання». Науково-технічна Рада при Держгідрографії 
ухвалила спільний проект науково-технічної програми «Комплексне океанографічне і 
гідрографічне вивчення морського середовища ті внутрішніх водних шляхів України на 
період 2018-2022 років». Кошторис програми, терміни проведення експедицій та кількість 
наукових суден має бути затверджена після того, як Мінінфраструктури затвердить 
комплексну програму в цілому. Наразі, її передали до міністерства.  

 

Читати повністю >>> 
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Світовий портовий оператор зайшов  
у другий український порт 

08.07.2018 
Влітку 2018 року компанія P&O Maritime Ukraine почала надавати 

буксирні послуги в порту «Чорноморськ». Про це інформує прес-служба 
компанії, передає портал glavcom.ua 

Таким чином, «дочка» глобального оператора портових послуг P&O Maritime тепер 
присутня в двох найбільших морських портах України - «Південному» і «Чорноморську». 
P&O Maritime Ukraine привела в «Чорноморськ» три буксири. До екіпажу нових буксирів 
компанія залучила в тому числі і співробітників портофлоту Чорноморського порту. 
«Упевнений, наш прихід до Чорноморська сприятиме підвищенню якості послуг в акваторії 
порту», - зазначив генеральний директор компанії Михайло Соколов. Нагадаємо, на початку 
2018 року компанія P&O Maritime (Великобританія), яка входить до складу DP World (ОАЕ), 
придбала контроль в українській компанії LB Shipping, що надає буксирні послуги. У квітні 
LB Shipping була перейменована в P&O Maritime Ukraine. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

Эксперты нашли способ, как сгладить конфликт  
«Черноморска» с Hutchison Ports 

12.07.2018 
Накалившуюся ситуацию вокруг аренды государственного порта 

«Черноморск» может сгладить введение профсоюзов порта в состав 
наблюдательного совета предприятия.  

Такой подход является общепринятой практикой развитых стран, считает эксперт 
Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк. Если смотреть на 
европейский опыт, то там в законодательстве прописано, что в наблюдательном совете 
должны присутствовать профсоюзы. И там у них чуть ли не блокирующий голос на 
принятие решений. У нас, к сожалению, всего этого нет. То есть дело не в аренде, а в том, 
что профсоюзы должны иметь голос на предприятии и не важно на каком — украинском, 
иностранном, государственном… В Европе это стандарт. Это не норма концессии или 
аренды. Это норма управления предприятием», — заявил Степанюк. Эксперт считает, что в 
Украине профсоюзы не просто так априори занимают позицию неприятия арендатора или 
концессионера. По словам Степанюка, вся история украинской приватизации или 
концессии — это примеры невыполнения социальных обязательств. Эксперты отмечают, 
что введение профсоюза в наблюдательный совет госпредприятия минимизирует риски по 
«социалке». В случае с «Черноморском», прописанные в договоре аренды соцгарантии 
будут полностью выполнены, если профсоюза порта будет контролировать ситуацию в 
наблюдательном совете предприятия. Для «Черноморска» это особенно актуально, 
поскольку арендатор Hutchison Ports зарекомендовал себя в мире как крайне жесткий по 
отношению к портовикам бизнес. Компания увольняла работников спонтанно и 
безаппеляционно, что неоднократно вызывало волну протестов. В частности, после 
внезапного увольнения портовиков Брисбена, Австралийский морской союз назвал 
действия Hutchison Ports «варварскими и бесчеловечными». Людей лишили работы без 
предупреждения, а соответствующее сообщение пришло работникам около полуночи 
посредством смс. Напомним, Мининфраструктуры выступило за передачу в аренду 
ключевых мощностей госпорта «Черноморск» китайскому контейнерному оператору 
Hutchison Ports. Речь идет о 43 га тыловой территории порта, а также о причалах №1-6. 
Профсоюзы «Черноморска» выступили против такого сотрудничества, поскольку 
предварительный договор аренды не предполагал никаких социальных обязательств 
арендатора. После акции протеста портовиков в Одессе, МИУ пообещало сохранить людям 
все рабочие места. Однако в официальных документах, опубликованных позже ФГИУ, 
гарантируется работа для 25% трудового коллектива.  

 

Читать полностью >>> 
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Обещанные "ракеты" из Херсона в Одессу, Николаев,  

Варну, Стамбул и Кинбурн не пойдут 

06.07.2018 
Гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский обещал, что с 

середины мая 2018 г. будут осуществляться регулярные рейсы судами на 
подводных крыльях из Херсона в Одессу, Николаев и на Кинбурнскую косу. 

Помимо этого шла речь о перспективе маршрутов из Херсона в Стамбул и Варну. 
Однако такие перевозки начаты не были. На пресс-конференции 4 июля Алексею 
Вадатурскому был задан вопрос: «В одном из интервью год назад вы говорили, что в планах 
компании запустить речные перевозки по маршрутам Херсон-Одесса, Херсон-Стамбул, 
Варна и другие заграничные города. Как скоро эти планы станут реальностью? В прошлом 
году был рейс Херсон – Кинбурнская коса, в этом году такой рейс не осуществляется. С чем 
это связано? И с какими трудностями сталкивается компания при организации перевозок 
скоростным флотом, идут ли местные власти навстречу, хватает ли пассажиров?». 
Вадатурский ответил: «Я человек с опытом, в возрасте и многое знаю, многое умею, многое 
понимаю и многое могу организовать. И могу организовать не одно производство. Я 
производственник, не политик и не фесбучник. Прежде всего, чтобы возродить судоходство 
на Днепре, пассажирские перевозки, я поехал и неделю ездил по Миссисипи. Группа наших 
специалистов ездила по рекам Европы. Наши люди ездили по рекам Беларуси, изучали 
опыт. Я был окрылен и выступал на украино-американском аграрном форуме с этой идеей. 
Ко мне подходили министры, руководители крупных корпораций Америки и говорили: 
«Молодец, все нормально, приглашаем, изучайте опыт, мы вам поможем внедрить в 
Украине». И я тогда, как человек окрыленной такой идеей, а мы же после Революции 
достоинства, мы же можем ого-го сколько сделать, много хорошего. Я с таким энтузиазмом, 
под таким влиянием, что министры приходят, молодые люди с европейским мышлением, 
европейским опытом, европейским образованием – еврооптимисты. Многие люди 
позиционируют себя реформаторами. Ну, думаю, все сделаем в Украине, только приложить 
небольшие усилия – тебя услышат, тебя поддержат, и все будет хорошо… … Инициатива 
оказалась наказанной… Я министру или энтузиастам, которые борются с нами, готов дать 
на месяц в аренду судно для пассажирских перевозок, и сделайте рентабельными 
перевозки на реке, там, Вознесенск – Николаев. И если вы это сделаете, я вам подарю эту 
«ракету». Но вы бункеруйтесь в Украине топливом, платите все налоги и сделайте так, 
чтобы перевозки рекой были более рентабельны, чем автобусом… Мы думали, что будет 
зеленый свет, мы реконструировали завод, чтобы строить катамараны на подводных 
крыльях, чтобы за один год обеспечить и Днепр и рейсы Николаев – Стамбул, Одесса-Варна 
и т.д. Но сегодня нам экономически не выгодно заниматься развитием этой отрасли». … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам khersondaily.com 
 

Украинское Дунайское пароходство в первом полугодии  
почти на 70% нарастило объемы экспорта 

13.07.2018 
Объем экспортных грузовых перевозок флотом ЧАО "Украинское 

Дунайское пароходство" в І полугодии составил 955 тыс. тонн, что на 68% 
больше показателей аналогичного периода 2017 г.  

Рост экспортных перевозок произошел за счет наращивания объемов поставок на 
металлургический комбинат "HBIS Group Serbia Iron & Steel llc Belgrade". "В 2017 году там 
работала одна печь, сейчас – две. В августе предприятие планирует открыть железную 
дорогу из Нового порта на комбинат, что позволит быстрее вывозить и выгружать наши 
баржи в Смедерево, а значит, объемы грузоперевозок могут еще увеличиться», – отметил и. 
о. начальника службы эксплуатации флота Сергей Бакало. Всего же в первом полугодии 
флот УДП перевез 1,3 млн тонн грузов при годовом плане в 2,45 млн. На линии работают 23 
каравана. Пресс-служба отметила, что ситуация с перевозками между иностранными 
портами нормальна, зерновой рынок оживился, загрузка флота достаточна. Сегодня 
практически зарезервированы зерновые объемы на август из Сербии, осталось 
подтвердить по Венгрии. "Стараемся использовать благоприятную ситуацию, чтобы 
перевезти максимальное количество грузов и в экспортной направлении, и между 
иностранными портами", – подчеркнул С.Бакало. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trassae95.com 
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Укрзалізниця надасть локомотивним депо право  
самостійно купувати певну продукцію 

09.07.2018 
Локомотивні депо зможуть самостійно закуповувати певну продукцію, 

необхідну для технічного обслуговування рухомого складу. Про це 
повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".  

"Укрзалізниця планує надати локомотивним депо право самостійно закуповувати 
окремі види продукції, необхідні для технічного обслуговування рухомого складу. Для де 
центра-лізації процедури закупівель, спрямованої на підвищення виробничої ефективності 
локомотивних депо, у підрозділах трьох регіональних філій Укрзалізниці вже розпочато 
роботу зі створення тендерних комітетів", - йдеться у повідомленні. До складу тендерних 
комітетів увійдуть працівники юридичної, фінансово-економічної вертикалі та представни-
ки департаменту безпеки Укрзалізниці. Наразі регіональні філії «Південна залізниця», 
«Придніпровська залізниця», «Львівська залізниця» вже подали свої кандидатури до складу 
тендерних комітетів локомотивних депо Кременчук, Кривий Ріг та Львів-Захід. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Как работает вагонное депо "Лемтранс",  
арендованное у УЗ 

10.07.2018 
До начала боевых действий на Донбассе Волноваха была тихим 

городком, в котором мало что происходило и о котором мало что знали. 
Основную занятость в городе обеспечивает железная дорога. 

Волноваха была пристанционным поселком, затем здесь появилось паровозное депо. 
Сейчас в городе функционируют сразу два депо - локомотивное и вагонное. Последнее с 
2007 г. находится в аренде у транспортной компании "Лемтранс". Именно вагонное депо и 
стало целью нашей поездки. Почему? В 2007 г. "Укрзализныця" решилась на эксперимент и 
передала в аренду "Лемтрансу" два вагонных депо - в Каменском и Волновахе. Спустя 10 лет 
можно говорить, что эксперимент удался, в Волновахе так точно, даже несмотря на 
близость фронта и другие проблемы. За прошедшие 11 лет "Лемтранс" значительно 
переоснастил Волновахское депо, вложив в его модернизацию 26 млн грн. Приход 
инвестора отразился на производственных показателях работы депо: если в 2007 году 
было отремонтировано 1454 вагона, то в 2017 году - 3458 единиц. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua  

 
Первая логистическая компания купит  

новые вагоны-зерновозы 

11.07.2018 
«Первая логистическая компания» начала формировать собственный 

подвижной состав для перевозки зерновых в порты. Об этом сообщает 
Elevatorist.com со ссылкой на пресс-службу компании. 

Владелец «Первой логистической компании» Максим Шкиль отметил, что компания 
покупает исключительно новые вагоны. «Подержанные вагоны не покупаем, поскольку в 
тех предложениях, которые мы получали, стоимость б/у вагона - около $30 тыс., срок его 
эксплуатации 10 лет. Новый вагон стоит $60 тыс. и имеет срок эксплуатации 25 лет с 
возможностью пролонгации. Поэтому я считаю экономически нецелесообразным покупать 
б/у вагоны. Инвестировать экономически выгоднее и перспективнее в новые, хотя в начале 
это и выглядит существенно затратнее»,- рассказал он. Контракты на покупку собственных 
вагонов с производителями подвижного состава заключены. «Первая логистическая 
компания» уже начала получать новые вагоны. Кроме этого, в планах ПЛК также 
расширение парка вагонов в управлении.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Компания "Аурум Груп" увеличила перевозку грузов собственными 
железнодорожными вагонами - до 590 тыс. тонн 

11.07.2018 
Многопрофильная промышленно-инвестиционная группа "Аурум 

Груп" в январе-июне 2018 г. увеличила перевозку грузов собственными 
железнодорожными вагонами на 28,3%. 

"Среднемесячное количество полувагонов в эксплуатации предприятий "Аурум 
Груп" в первом полугодии составило 478 ед., тогда как в январе-июне-2017 мы управляли 
368 ед. Таким образом, собственный парк вагонов группы увеличился на 30%, 
соответственно выросли и объемы перевезенных грузов", – комментирует причины роста 
грузоперевозок гендиректор А.Жарий. По словам гендиректора "Аурум Груп", по состоянию 
на 1 июля на балансе предприятий-операторов группы – 486 полувагонов. "В рамках 
долгосрочной стратегии развития группы мы активно инвестируем в строительство новых 
полувагонов на базе нашего "Дизельного завода", и за І полугодие парк пополнили еще 16 
полувагонов собственного производства", – сообщил он. Наиболее популярными перевози-
мыми грузами в І полугодии текущего года были руда, глина, уголь, щебень и известняк. По 
словам гендиректора "Аурум Груп", без изменений остался список грузогенерирующих 
регионов - по-прежнему по объему загрузки лидирует Днепропетровская, за ней Донецкая, 
Запорожская, Хмельницкая и Одесская области. Aurum Group, учредителем которой 
является Алена Лебедева, зарегистрирована в конце 2016 года. Ключевые направления - 
машиностроение, железнодорожные грузовые перевозки, промышленное насосостроение, 
химическая промышленность, инвестиции в недвижимость и аграрный сектор. На сегодня 
группа экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, США, Китай. Группа 
насчитывает около 1500 специалистов, ежегодный оборот - более 1,5 млрд грн. В 
настоящее время продолжается консолидация ее активов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Инвестгруппа ICU купила украинскую "дочку" российского 
ж/д оператора группы FESCO 

13.07.2018 

Инвестиционная группа ICU через кипрскую Aina Management Ltd. 
приобрела "Трансгарант-Украина" – дочернее предприятие российского 
железнодорожного оператора ООО "Фирма "Трансгарант" из группы FESCO. 

В пресс-службе ICU агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили закрытие этой 
сделки. "Основным активом этого предприятия является парк грузовых вагонов. В силу 
дефицита подвижного состава в Украине и высокого спроса на него мы рассматриваем эту 
потенциальную покупку как выгодную инвестицию, которая позволит сохранить актив в 
стране", – отметили агентству в ICU. Ранее Антимонопольный комитет Украины уточнял, 
что Aina Management Ltd. осуществляет деятельность по управлению корпоративными 
правами субъектов хозяйствования, связанных с ней отношениями контроля, входит в 
состав группы ICU, которая контролируется Макаром Пасенюком и Константином 
Стеценко. Согласно данным источников на рынке, ICU рассматривала возможность 
совместного бизнеса с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по грузовым 
вагонам. ЕБРР, как сообщалось, в конце 2016 г. получил право собственности почти на 2,4 
тыс. вагонов путем обращения взыскания на обеспечение по кредиту, который он выдал 
компании "Интерлизинвест" на $90 млн в 2011 г. Оператором вагонов из парка 
"Интерлизинвест", согласно информации в базе судебных решений, было ДП "Трансгарант-
Украина". Согласно информации на сайте ДП, предприятие работает на рынке 
железнодорожных перевозок с 2003 года, осуществляет перевозки грузов как на сети 
железных дорог Украины, так и в странах СНГ и Балтии. Предоставляет полный комплекс 
транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов по железной дороге. Главный офис 
ДП "Трансгарант-Украина" расположен в Киеве, однако его офисы также открыты в 
Донецке и Днепре. По данным веб-сайта компании, среднегодовой объем перевозимых 
"Трансгарант-Украина" грузов составляет более 8 млн тонн. В ее оперативном управлении 
находилось около 3 тыс. ед. подвижного состава, в том числе 2,5 тыс. вагонов - собственный 
парк, состоящий из полувагонов и окатышевозов. Компания в первом полугодии 2017 года 
получила чистую прибыль 103,75 млн грн при выручке 539,69 млн грн. В 2016 году она 
сработала с чистой прибылью 69,79 млн грн после чистого убытка 176,5 млн грн годом 
ранее при росте выручки на 23,7% – до 929,04 млн грн. Данные за весь 2017 год и 2018 год 
пока отсутствуют. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Шевки Аджунер возглавил набсовет  
Укрзализныци" 

17.07.2018 
Наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" избрал своим главой 

Шевки Аджунера. Решение было принято во вторник, 17 июля, во время 
заседания Набсовета, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".  

Согласно информации, его заместителем стал Даниэль Билак, корпоративным 
секретарем - Мирослав Молнар. Кроме того, участники заседания создали комитеты 
Наблюдательного совета. Отмечено, что Шевки Аджунер возглавляет украинский офис 
Европейского банка реконструкции и развития. Специализируется на стратегии и развитии 
бизнеса, международных отношениях, операционной эффективности, финансах и аудите, 
корпоративном управлении, комплаенсе и риск-менеджменте. Сегодня состоялось первое 
учредительное заседание Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". Наблюдательный 
совет ПАО "Укрзализныця" был сформирован по новой процедуре отбора ее независимых 
членов. В ее состав входят Андерс Ослунд, Шевки Аджунер , Кристиан Кун и Андреас Матье. 
В качестве членов Наблюдательного совета - представителей государства утверждены 
Даниэль Билак, Иван Юрик, Константин Марьевич. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Украинский автобусный перевозчик заручился поддержкой  
глобального оператора FlixBus 

15.07.2018 
Международный автобусный перевозчик Евроклуб, который 

обслуживает маршруты из Украины в Польшу, Австрию и Германию, стал 
партнёром глобального бренда FlixBus. 

Бренд FlixBus работает по модели партнёрства с автобусными перевозчиками, когда 
они предоставляют автобусы и документы на маршруты, а FlixBus даёт свою 
технологическую платформу и занимается продажами, маркетингом и управлением 
графиками. С учётом того, что пока автобусы Евроклуба не перекрашены в цвета FlixBus, 
скорее всего, речь идёт о первом этапе партнёрства, когда FlixBus подключает маршруты 
перевозчика к своей маркетинговой платформе. На сегодня, рейсы Евроклуба – 
единственное сообщение с Украиной, доступное для покупки на сайте FlixBus.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Держава посилює контроль над ринком автобусних  
пасажирських перевезень 

20.07.2018 
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів 

розширену нараду з представниками автомобільної галузі та керівниками 
компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні. 

Володимир Омелян наголосив, що держава посилює контроль за ринком автобусних 
пасажирських перевезень: «Більша частина міських, приміських, міжміських 
внутрішньообласних та міжобласних автобусних перевезень в Україні здійснюється в 
умовах, які важко назвати комфортними і безпечними для пасажира. Середній вік 
«маршруток» - понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – понад 20 
років і більше. Частина автобусів, які називаються «маршрутками», переобладнані з 
вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані 
вимогам безпеки, ані вимогам комфорту». «З 1 січня 2019 року маршрутки, які були 
переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть 
використовуватися для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуйовуватися на 
штрафні майданчики і потім йтимуть на металобрухт. Закликаю всіх перевізників вже зараз 
працювати над оновленням парку», - наголосив Володимир Омелян. Очільник міністерства 
також заявив, що Укртрансбезпека разом із Національною поліцією посилить контроль за 
ринком, зокрема, щодо боротьби із нелегальними перевізниками».  

 

Читати повністю >>> 
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Пабат: у Києві закриють рух 89 маршруток  
та 5 тролейбусів 

11.07.2018 
У столиці планують масштабну реорганізацію руху громадського 

транспорту. Про це повідомляє депутат Київради Олександр Пабат на своїй 
сторінці у Facebook, передає vechirniykiev.com.ua 

Згідно з рекомендаціями та висновками Світового Банку передбачається: закриття 
118 маршрутів громадського транспорту; відкриття 19 нових маршрутів громадського 
транспорту; оновлення схеми руху 46 маршрутів. До того ж, відповідно до побажань 
західних партнерів депутати планують: збільшення чисельності автобусних маршрутів з 76 
до 77; скорочення в 2,5 рази чисельності маршруток - з 156 до 67; скорочення тролейбусних 
маршрутів з 47 до 42; скорочення трамвайних маршрутів з 23 існуючих до 19. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vechirniykiev.com.ua 
 

КМДА затвердила проект будівництва ділянки метрополітену  
від станції «Сирець» на Виноградар 

18.07.2018 

Київська міська державна адміністрація затвердила проект 
будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції 
«Сирець» на житловий масив Виноградар.  

«Ми багато разів чули: знову затримується оголошення. Чули сумніви від людей. Але 
будівництво метро (а це масштабний проект) вимагає не лише детального аналізу, але й 
ґрунтовної підготовки. Саме тому проект готувався не один місяць, а наступні оголошення 
– про тендери, тощо – будуть здійснюватися лише після детальної попередньої роботи. Ми 
маємо дбати і про дотримання вимог законодавства, і про інтереси киян, і про безпеку та 
якість», – підкреслив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. За його словами, нова 
ділянка лінії метрополітену складатиметься із двох станцій – «Мостицької» та «Проспекту 
Правди», а також із ділянки вилочного відгалуження у бік станції «Виноградар». За планом 
будівельні роботи триватимуть 36 місяців, їхня вартість оцінюється у 6,3 млрд грн. Згідно з 
розпорядженням, пропускна спроможність цієї ділянки метрополітену становитиме 40 пар 
поїздів на годину. Проект буде реалізований за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kyivcity.gov.ua 
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Нова поштово-логістична компанія Justin  
готується до запуску в Україні 

16.07.2018 
Нова логістична компанія Justin розпочала набір співробітників у 

відділення та готується до запуску в Україні. Про це свідчить масове 
відкриття вакансій компанії у низці обласних і районних центрів. 

"Наші наміри - відкрити зручні відділення в містах Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, 
Одесі. Буде багато робочих місць зі гнучким графіком роботи, офіційним 
працевлаштуванням, доцільним навчанням, кар'єрними можливостями та своєчасною 
виплатою заробітної плати тричі на місяць", - йдеться в описі вакансій компанії. 
Передбачається, що мережа відділень Justin відкриється у більшості магазинів торговельної 
групи Fozzy Group (у таких мережах, як Фора, Сільпо, Фоззі) та надаватиме послуги з 
прийому, видачі та відправлення товарів, а також низку фінансових та інших послуг. 
Компанія входить до холдингу Fozzy Group і планує реалізовувати послуги доставки за 
допомогою партнерського сервісу "Автолюкс". Раніше співвласник Justin Юрій Авдыш в 
інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес" розповів про те, що незабаром новий поштово-логістичний 
оператор працюватиме у більшості магазинів у всій країні. "Усім відомо, що в Fozzy Group 
представлена широка різноманітність форматів рітейлу, в найкращих і найзручніших для 
споживача локаціях. Ми використали ці майданчики, щоб побудувати свій роздріб, бути 
ближче до наших споживачів", - зазначив він. За його словами, початкові інвестиції сягнули 
сотні мільйонів гривень, проте не назвав точної суми, як і процентного співвідношення 
володіння пакетом акцій, водночас уточнивши, що компанія входить до Fozzy Group. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами interfax.com.ua 
 

Компания "Укрпочта" сэкономила 500 млн грн  
на закупках в Prozorro 

16.07.2018 

Национальный оператор почтовой связи “Укрпошта” сэкономил 500 
милионов гривень на закупках в системе Prozorro с 2016 года. Об этом 
сообщили в компании, передает news.finance.ua 

“В рамках программы финансовой стабилизации и сокращения расходов особое 
внимание в компании уделяется экономии средств на закупках. И текущий результат – еще 
одно подтверждение, что закупки в государственном секторе могут быть не только 
открытыми, но и эффективными. Мы тщательно отрабатываем все категории и по многим 
основным позициям наших закупок – топливо, бумага, ИТ-техника и т.п. – мы сейчас имеем 
лучшие цены не только для госсектора, но и для рынка в целом. Для этого пришлось 
провести очень большую работу и изменить отношение к нашим закупкам не только 
поставщиков, но и внутренних заказчиков, но результат того стоит. Сэкономленные деньги 
мы активно инвестируем в развитие”, – отметил и.о. генерального директора “Укрпошты” 
Игорь Смелянский. По его словам, к примеру, новые авто “Укрпошты” покупаются в 
среднем по цене на 15-20% ниже рыночных, таким образом за два года компания обновила 
шестую часть всего своего автопарка. Как напомнили в компании, “Укрпошта” первой среди 
госпредприятий начала сдавать в аренду недвижимость через “Prozorro.Продажи”. По 
результатам проведения аукционов стартовая цена аренды помещений выросла в среднем 
в 3 раза. Общий доход от передачи в аренду недвижимости, не задействованной в 
производственном процессе компании, с сентября 2017 составил более 20 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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В 1-ом квартале 2018 года «Деливери» перевезла  
более 130 645 тонн грузив 

17.07.2018 
По итогам работы за І полугодие т.г.а «Деливери» перевезла более 

130 645 тонн груза, увеличив объем грузоперевозок на 12,5% в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 года. 

Доля адресного обслуживания возросла на 8%, составив, соответственно, 25% от 
общего количества перевозок. Это означает, что каждая четвертая квитанция в январе – 
июне текущего года доставлялась клиенту на адрес, а не на отделение. Значительно 
укрупнились и сами отправки: средний вес груза по одной квитанции составил 143 кг, 
средний вес одного отправления – 248 кг. В компании продолжает расти общий грузовой 
сегмент: количество сборного груза (отправления свыше 30 кг) и паллет в первом 
полугодии 2018 года составило 96,5%. Доля посылок в «Деливери» пошла на спад, что 
соответствует стратегии позиционирования компании по обслуживанию целевого рынка – 
малого и среднего бизнеса. Так, среднее количество посылок в день в январе-июне, 
снизилось на 20%, среднее количество грузов свыше 30 кг и паллет – увеличилось на 13% и 
46% соответственно ежедневно.  Стоит отметить, что компания довольно активно 
развивает представительскую сеть. Только за 6 месяцев 2018 года было открыто 22 новых 
грузовых отделения, оборудованных необходимой для В2В сегмента погрузочно-
разгрузочной техникой. Всего для «Деливери» работает 314 складов по Украине. Именно 
широкая представленность в регионах, близость к магистральным выездам и лояльная 
ценовая политика способствует востребованности услуг «Деливери» в бизнес-сегменте и 
планомерному повышению грузооборота компании. Реальное страхование, реализуемое 
через партнерство с СК «Кворум», позволило увеличить долю застрахованного в 
«Деливери» груза до 70%, сумма застрахованного груза возросла на 33%. При этом, по 
самым скромным подсчетам, потенциал полного страхования перевозимого компанией 
груза оценивается в более чем 4,6 млрд. грн. «Рост деловой активности по всей стране, 
развитие торговых отношений в Украине и вне её, выход локального бизнеса на 
международные рынки – все это требует сегодня от логистического оператора 
эффективных и быстрых решений. Стратегически мы делаем акцент на перевозке сборных 
грузов и паллет, отводя перевозке посылок второстепенную роль. Каждый склад, который 
открывает компания, оборудован необходимой погрузочно-разгрузочной техникой и готов 
принять любой тип груза, независимо от веса и объёма. Увеличение мощностей на 
грузовых складах, развитие представительской сети, введение реального страхования и 
пересмотр магистральных маршрутов – позволяет нам ещё более полно выполнять свои 
обязательства перед целевой аудиторией компании – В2В сегментом. Рынок перевозок уже 
несколько лет находится в активной стадии сегментирования, поэтому для компании 
важно понимать, кто её действительный клиент», - комментирует генеральный директор 
«Деливери» Елена Лакатош. 
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Антимонопольный комитет Украины проверяет  
рекламу lifecell про 4,5G 

16.07.2018 
АМКУ исследует возможное нарушение закона о защите от 

недобросовестной конкуренции в виде распространения операторами 
мобильной связи информации, которая может ввести в заблуждение. 

Комитет изучит правомерность применения оператором мобильной связи lifecell в 
рекламе собственных услуг 4G-интернета обозначения "4,5G". "Такое утверждение может 
содержать признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конку-
ренции", - подчеркивают в АМКУ. В Антимонопольном комитете также рассматриваются 
дела о распространении операторами мобильной связи в рекламе собственных услуг 3G-
интернета информации, которая может ввести в заблуждение, что является нарушением ст. 
15 закона "О защите от недобросовестной конкуренции". Как сообщалось, lifecell с 1 июля 
запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в 
диапазоне 1800 Мгц в 232 населенных пунктах Украины. Как поясняет мобильный 
оператор, 4.5G – это четвертое поколение мобильного Интернета на базе технологии LTE 
Advanced Pro, которое обеспечивает до 5 раз более высокую скорость загрузки в сравнении 
с 3G, более высокую емкость данных и меньшую задержку (пинг). 
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Смена президента. Петр Чернышов  
уходит из Киевстара 

17.07.2018 
ТОП-менеджер Петр Чернышов уходит с должности президента 

компании Киевстар. Об этом LIGA.net сообщили три информированных 
источника на телеком-рынке. 

По словам одного из источников, вместо Чернышова в Украине будет назначен 
генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров.  “Ждите, скоро будет 
анонс”, - уточнил собеседник. По информации источников редакции, компания сделает 
сообщение на днях. Согласно данным Smida, Петр Чернышов был переназначен на 
должность президента Киевстар с 14 июля 2017 года сроком на 1 год - до 13 июля 2018 
года. Сообщений о том, что сроки менялись или произошло дальнейшее переназначение, 
пока не было. Сам Чернышов пока не отвечает на вопросы журналистов в Facebook и не 
берет трубку. В холдинге Veon на запрос LIGA.net тоже пока не ответили. С Александром 
Комаровым связаться удалось. Он как раз пересаживался на рейс. “Я не знаю, смогу ли я 
ответить на ваш вопрос, но вы можете его мне задать”, -  уверенно начал Комаров. После 
вполне предсказуемого вопроса (“Станете ли вы президентом Киевстар?”), менеджер 
посоветовал обращаться в пресс-службы VEON и Киевстар. Отрицательного ответа тоже не 
прозвучало. О причине смены менеджера крупнейшего телеком-оператора страны у 
собеседников редакции нет однозначных данных. “Говорят, его "уходят". Про причины 
остается догадываться”, - рассказывает собеседник в одном из операторов. Есть еще одно 
предположение: "Чернышов в интервью заявил про то, что президент (Петр Порошенко - 
Ред.) нарушил закон, прервав тендер 4G. Для менеджера такого уровня дипломатия по 
отношению к первым лицам государства - прежде всего. И подобные высказывания просто 
недопустимы”, - отмечает председатель телекоммуникационной палаты Украины Татьяна 
Попова. Но Петр Чернышов сразу же после этого инцидента поправил свое высказывание - 
мол, у него не было причин критиковать действия президента.  Примечательно, что за 
Киевстаром с недавнего времени начал присматривать опытный финансист. Главой 
Набсовета Киевстар в конце июня был назначен Вестли Тронд Эдегорд. Он в течение двух 
лет был главой комитета по аудиту группы VEON (Амстердам), а с октября 2017 года по 
настоящее время - главным финансовым директором группы. ...  
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Ахметов у Верховному суді розвернув на початок справу по «Укртелекому»,  
раніше програну Фонду держмайна 

17.07.2018 
Верховний суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ «ЕСУ», скасувавши 

рішення нижчих судів у справі про розірвання договору купівлі-продажу 
акцій «Укртелекому» та стягнення з «ЕСУ» 2,17 млрд грн пені. 

Справу передано на новий розгляд до господарського суду Києва. Про це свідчить 
постанова суду від 3 липня. Йдеться про придбання фірмою «ЕСУ» контрольного пакету 
акцій ПАТ «Укртелеком» у березні 2011 року (92,79%). Вартість угоди склала 10,57 млрд 
грн. Конкурс з приватизації «Укртелекому» пройшов за участі лише однієї компанії – «ЕСУ» 
(дочка інвестиційного фонду EPIC). Фонд держмайна у травні 2017 року звернувся до суду 
із позовом до «ЕСУ» та «Укрексімбанку» про розірвання договору, укладеного із «ЕСУ». 
Позовним вимогам передував арешт акцій «Укртелекому», накладений Генпрокуратурою 
місяцем раніше у рамках провадження щодо незаконної приватизації акцій компанії за 
ціною, заниженою на 1,6 млрд грн. Окрім цього, позовні вимоги включали зобов’язання 
«Укрексімбанку» списати з рахунку «ЕСУ» пакет акцій «Укртелекому» на рахунок держави, а 
також – стягнути з «ЕСУ» на користь бюджету України пеню у розмірі $81,9 млн (2,17 млрд 
грн у перерахунку за курсом НБУ станом на 10 травня 2017 року). Фонд обґрунтував позов 
тим, що «ЕСУ» не виконало умов договору в частині внесенні інвестицій у діяльність 
«Укртелекому» розміром не менше 450 млн дол. протягом 5 років з моменту набуття акцій 
компанії (до 10 травня 2016 року). Мова про інвестиції у конкретні напрями – мобільний 
зв’язок, транспортна мережа, технічне переозброєння, цивільне будівництво, проектно-
вишукувальні роботи. ФДМУ виграв справу у судах першої та другої інстанцій, однак 
Верховний суд дійшов до висновку, що попередні суди не з’ясували усі обставини, важливі 
для справедливого розгляду справи. А саме: не надали правової оцінки доказам «ЕСУ» щодо 
інвестування 800 млн дол. (на підтвердження компанія надала висновок юридичної фірми 
«Бейкер і Маккензі Сі-Ай-Ес Лімітед», звіт аудиторської фірми «Бейкер Тіллі Україна», 
висновок науково-правової експертизи); не дослідили обставини приймання-передачі 
телекомунікаційних мереж спеціального призначення (ТМСП). «ЕСУ» стверджує, що 
виконало свій обов’язок, однак ФДМУ не прийняв ТМСП у державну власність. За версією 
Фонду держмайна «ЕСУ» дійсно передавав ТМСП, однак – не все обладнання мережі, а лише 
обладнання адаптації та частково обладнання управління, тоді як основі складові ТМСП не 
передавались у державну власність. В результаті, Держспецзв’язок був би вимушений 
укладати договори та технічне обслуговування мережі лише з «Укртелекомом». Нагадаємо, 
у червні 2013 року компанія Рината Ахметова СКМ купила у групи ЕРІС 100% акцій 
кіпрського офшору «UA Тelecominvest Limited» за $860 млн. Цій компанії належали всі акції 
ЕСУ, а та – володіє спірними акціями «Укртелекому». 
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OPIC утвердила предоставление УКУ во Львове  
кредита на $6 млн 

09.07.2018 
OPIC утвердила предоставление Украинскому католическому 

университету (УКУ) во Львове кредита на $6,2 млн для расширения 
университетского городка, сообщается на веб-сайте OPIC.  

Согласно сообщению, средства предоставляются сроком на 12 лет для строительства 
многофункционального академического здания и жилого здания. "Путем расширения 
академических и жилых зданий университет рассчитывает увеличить в ближайшие годы 
число учащихся на 50%, а также ожидает на удвоение количества стипендий, которые она 
предлагает местным студентам", - указано в сообщении OPIC. Общая стоимость проекта 
расширения университетского городка составляет $12 млн. Украинский католический 
университет построен в 2002 году. Американская правительственная организация по 
финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 
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ЕБРР одобрил новую программу  
помощи для Украины 

19.07.2018 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую 

программу USELF-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в 
возобновляемой энергетике в Украине. 

По словам ведущего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова, 
соответствующее решение совет директоров банка принял на заседании 18 июля. В ЕБРР 
напомнили, что поддерживают развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках 
программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершается 30 июня 2018 года, и 
USELF-III должна заменить ее. За время действия программы ЕБРР выделил свыше 100 млн 
евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики общей мощностью 
свыше 150 МВт. Ранее сообщалось, что ЕБРР намерен профинансировать до 30 новых 
проектов в Украине в 2018 году. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко 
призвал ЕБРР удвоить финансирование проектов в стране.  
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ЄБРР назвав перешкоди для входження  

в капітал "Ощадбанку" 
07.07.2018 

Відсутність закону про вдосконалення корпоративного управління в 
держбанках, ухваленого Верховною Радою 5 липня, було однією з ключових, 
але не єдиною перешкодою, для входження ЄБРР в капітал "Ощадбанку". 

"Це було однією з ключових перешкод, але, як і в будь-який інвестиції, попереду ще 
багато роботи: потрібно зробити оцінку, домовитися про умови, розробити угоду", - сказав 
у коментарі УНІАН керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс 
Маліж. Крім того, він зазначив, що ухвалений парламентом закон не виключає "Ощадбанк" 
із переліку державних активів, що не підлягають приватизації. "Це ще один важливий 
крок", - сказав Маліж, відзначивши, що для цього потрібні нові зміни в законодавство. 
Представник ЄБРР не став називати конкретні терміни входження в капітал "Ощадбанку": 
"Ми поки що працюємо. Рано говорити про терміни". Водночас, він зазначив, що нова 
наглядова рада "Ощадбанку" буде призначена незалежно від цього процесу. "За ухваленим 
законом все одно потрібно буде призначати нову наглядову раду впродовж найближчих 
кількох місяців", - пояснив Маліж. 
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Ситибанк занял третье место в рейтинге первичных  
дилеров на рынке ОВГЗ Минфинансов 

09.07.2018 

Ситибанк занял третье место в рейтинге первичных дилеров на 
рынке ОВГЗ Министерства финансов за первое полугодие 2018 г., став 
единственным негосударственным банком в первом пятерке. 

Согласно информации на сайте ведомства, государственные Ощадбанк и 
Укрэксимбанк, как и в рейтинге за 2017 год, остались на первой и второй позициях, 
ПриватБанк опустился с третьей на четвертую, а Укргазбанк сохранил пятую строчку. ОТП 
Банк, бывший четвертым в рейтинге за минувший год, занял шестое место, на котором 
окончил прошлый год Ситибанк. В первой десятке рейтинга также ПУМБ, УкрСиббанк, 
Райффайзен Банк Аваль и Альфа-банк. Кредобанк и банк "Пивденный" заняли 
заключительные 11 и 12 места соответственно. Как сообщалось, в середине апреля 2018 
года Минфин обновил перечень первичных дилеров на рынке ОВГЗ, в частности, включил в 
него Альфа-банк, банк "Пивденный" и Кредобанк, одновременно расторгнув договор с 
Универсал банком за повторное невыполнение взятых на себя обязательств. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 
 

ОТП Банк нацелился на 2 млрд. грн чистой  
прибыли по итогам 2018 г. 

09.07.2018 
ОТП Банк (Киев) намерен по итогам 2018 года получить чистую 

прибыль в размере 2 млрд грн, сообщил председатель правления ОТП Банка 
Тамаш Хак-Ковач. об этом написало агентство “Интерфакс-Украина”. 

“За первые четыре месяца 2018 года чистая прибыль банка составила 723 млн грн. 
Чистая прибыль в 2018 г. может составить 2 млрд грн. Вся она будет капитализирована. Это 
тоже часть нашей стратегии - капитализировать прибыль, потому эти деньги - 
дополнительная ликвидность, причем в гривне”, - сказал он. Согласно данным финансового 
отчета по МСФО по итогам 2017 года, чистая прибыль банка благодаря прибыльной 
операционной деятельности и последовательной реализации сбалансированной кредитно-
финансовой политики, ОТП Банк улучшил результат предыдущего года, зафиксировав 1,02 
млрд грн чистой прибыли. В Украине АО “ОТП Банк” выступает флагманом банковской 
группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также 
входят ООО “КУА “ОТП Капитал” и ООО “ОТП Лизинг”. Согласно данным Нацбанка Украины, 
на 1 января 2018 года по размеру чистых активов ОТП Банк занимал 11-е место (29,822 
млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков. 
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Топ-5 налогоплательщиков среди ритейлеров:  
АТБ, Эпицентр, Сільпо, Metro и Ашан 

13.07.2018 
Журнал Государственной налоговой службы «Вісник. Офіційно про 

податки» опубликовал рейтинг топ-100 крупнейших налогоплательщиков 
Украины - пишет RAU. 

Большинство компаний, что и неудивительно, представляют промышленность, 
нефтегаз и производство табака. Из торговли в верхних строчках – оптовые продавцы 
топлива и ГСМ, дистибьюторы и импортеры табачных изделий и алкоголя. Но вошли в 
список топ-100 и крупнейшие украинские ритейлеры. АТБ занял 17 место в общем 
рейтинге, заплатив за 2017 год 3 млрд 339 млн гривень. По сравнению с 2016-м отчисления 
лидера украинской продуктовой розницы выросли на 29%. Второе место среди ритейлеров 
и 27-е в топ-100 по праву принадлежит Эпицентр К: более 2 млрд грн уплаченных налогов, 
19% роста год к году. Впрочем, одним из лидеров по темпам увеличения уплаченных 
налогов и сборов стала еще одна продуктовая компания – Сільпо продемонстрировала 
впечатляющие 1618% роста! Всего группа, развивающая сети Cільпо, Фора, Thrash!, Le Silpo 
и другие заплатила в госбюджет около 800 млн грн (сеть не разрешила Віснику 
опубликовать точную сумму). Вероятно, это связано с тем, что 2016-й и предыдущие года 
Fozzy Group регулярно заканчивала с убытками из-за высокой долговой нагрузки и 
девальвации гривни. В прошлом году группе удалось договориться с кредиторами о 
реструктуризации задолженности, и сменить убыток по итогам года на прибыль. 
Завершают топ-5 самых сознательных ритейлеров две международные компании – Metro 
Cash&Carry Ukraine и Ашан Украина. Они заплатили соответственно 610,6 и 422 млн грн и 
заняли 66-е и 91-е место в рейтинге ГФС. Отдельно стоит отметить еще две компании, 
косвенно связанных с ритейлом: Нова пошта и McDonald’s Ukraine. Крупнейший в стране 
оператор экспресс-доставки перечислил в бюджеты более 1,5 млрд грн, увеличив 
отчисления сразу на 154%. Международная сеть ресторанов fast-food заплатила 680-690 
млн. грн (суммы не уточняются) – на 45% больше, чем год назад. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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Кормильцы столицы: топ-10 продуктовых сетей Киева 
по количеству магазинов 

19.07.2018 
Кто из FMCG-ритейлеров активней всего открывает новые магазины в 

столице, и какой компании принадлежит больше всего магазинов в Киеве. 
Об этом сообщает портал rau.ua 

Столичный регион традиционно остается лакмусовой бумажкой и системообразую-
щим для большинства украинских продуктовых сетей. Практически все ритейлеры нацио-
нального масштаба присутствуют в Киеве и области. Исключения – четко выраженные 
региональные игроки (например, Вопак/Пакко, Рукавичка, Копейка и другие). А компании 
сферы розничной торговли, входящие в топ-10 по количеству магазинов, площади и 
выручке представлены в столице Украины практически поголовно. Более того – для 
некоторых из них (таких как Billa) – Киев остается ключевым регионом, в остальных 
областях активность ритейлеров значительно меньше. Обратный пример – компания 
Таврия В (развивает бренды Таврия В и Космос), которая больше сосредоточена на работе в 
южных и западных областях страны, а в столице представлена всего двумя магазинами. 
Исследовательская компания GT Partners подготовила очередное масштабное 
исследования рынка розничной торговли Киева. По подсчетам специалистов компании, на 
апрель этого года топ-10 продуктовых сетей столицы суммарно управляли 575 торговыми 
точками. Наибольшим количеством магазинов управляют два крупнейших ритейлера 
страны – Fozzy Group (207 объектов в Киеве) и АТБ (131). А вот дальше начинаются 
сюрпризы. Третье место по количеству торговых точек занимает локальная сеть ЛотОК, 
работающая в Киеве и городах-сателлитах (Ирпень, Вышгород, Буча). Исключений 
несколько: по одному магазину открыто в Переяславе-Хмельницком (впрочем, это тоже 
Киевская область), и, неожиданно – в Шепетовке Хмельницкой области. Всего, если верить 
сайту компании, она управляет 89-ю магазинами, из которых 57 находится в столице. 
Учитывая, что сеть создана около пяти лет назад – впечатляющее достижение. Впрочем, 
АТБ тоже сравнительно недавно начал экспансию на киевский рынок, но масштаб и 
ресурсы компаний несравнимы. С другой стороны, ЛотОК работает в формате 
классического «магазина у дома», Fozzy Group открыл в Киеве объекты на любой вкус – 
начиная от гипермаркета Fozzy Cash&Carry и элитных супермаркетов Le Silpo и заканчивая 
магазинами у дома Фора и дискаунтерами Thrash!, а вот АТБ работает исключительно в 
формате дискаунтера. Следом за дерзкими новичками выстроились хорошо известные 
украинскому потребителю сети – ЭКО Маркет, Ритейл Групп (Велмарт, Велика Кишеня, ВК 
Экспресс), Novus, Billa, Фуршет. Стоит отметить, что темпы развития всех этих ритейлеров в 
последние года заметно снизились: хоть как-то активничает только Novus, а остальные в 
последние два года сосредоточились на обновлении магазинов, проведении реконцепций и 
реконструкций. Замыкают топ-10 продуктовых сетей Киева еще две небольшие локальные 
компании, вряд ли широко знакомые даже киевлянам: Buffet и Коло. У первой из них 19 
работающих магазинов, у второй – 15. Они представляют собой крошечные магазинчики, 
открывающиеся, как правило, на локациях noname-продуктовых объектов. Помимо общего 
рейтинга по количеству магазинов, специалисты GT Partners проанализировали и 
динамику открытий. По данным компании, за 2017 г. в Киеве появилось 63 новых сетевых 
продуктовых магазинов. И пятая часть из них пришлась на новую для города сеть Коло – 13 
открытий. На втором месте – ЛотОК с 11 новыми магазинами. Даже АТБ и Fozzy вместе 
взятые не могут сравниться с дебютантами: 8 и 3 новых объекта соответственно. Также из 
локальных сетей можно отметить 4 точки Buffet, 3 – Пчелка Маркет, по 2 – Кошик и Делві. 
Достаточно активное развитие «малышей» можно объяснить тем, что для больших компа-
ний в Киеве практически не осталось удачных локаций: все разобрали. Так, например, для 
дальнейшего роста АШАН пришлось выкупить сеть гипермаркетов Караван, два из которых 
работали в столице. Новые объекты Ритейл Групп объясняются, скорее, не появлением 
абсолютно новых магазинов, а ребрендингом торговых точек Велика Кишеня в Велмарт. 
МегаМаркет открылся на месте бывшего гипермаркета Там-Там, а Varus посчастливилось 
занять место в единственном открывшемся в прошлом году ТЦ столицы – Acadeм-City. 
Впрочем, уже в этом году состоялось или запланирован ряд открытий новых ТРЦ, так что 
ведущим операторам будет где развернуться и нарастить свои торговые площади.  
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Fozzy Group нарастила товарооборот на 13%  
по итогам 2017 г. 

10.07.2018 
По результатам 2017 года оборот торговых сетей группы компаний 

Fozzy Group вырос на 13% в сравнении с 2016 годом, достигнув отметки в 
около 63,5 млрд. грн. Об этом сообщает официальный сайт ритейлера. 

Таким образом, Fozzy Group сохранила за собой второе место в списке крупнейших 
украинских ритейлеров как по объему товарооборота, так и по количеству торговых 
объектов (вслед за компанией "АТБ-маркет"). Отметим, что за 12 месяцев 2017 г. компания 
Fozzy Group открыла 35 объектов: при этом, целый ряд из них (13 объектов) приходится на 
дискаунтеры Thrash, открывавшиеся преимущественно на месте бывших супермаркетов 
«Сільпо». Кроме того, Fozzy Group открыла также 15 магазинов у дома и супермаркетов 
«Фора, 5 супермаркетов «Сільпо», а также по одному деликатесному магазину Le Silpo и 
новой сети Favore. В качестве сравнения отметим, что в 2016 году было открыто 59 новых 
магазинов компании Fozzy Group. В целом, общее количество магазинов, входящих в Группу 
компаний Fozzy Group (сети «Сільпо», «Фора», Fozzy, Thrash, Le Silpo и Favore), на 31 декабря 
2017 г. составило 535 торговых точек. 
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Сеть "Брусничка" планирует открывать по одному магазину  
в месяц до конца 2018 года 

11.07.2018 
О планах открывать по магазину в месяц рассказал в интервью 

Retailers Сергей Беляев, который управляет продуктовой сетью 
"Брусничка". Об этом сообщает портал retailers.ua 

Сергей Беляев исполняет обязанности директора компании с апреля прошлого года, 
но официальное назначение произошло два месяца назад. Бывший директор компании 
Валдас Пузерас возглавлял компанию меньше 11 месяцев. Сейчас компания работает над 
стратегией на ближайшие 5 лет. "Мы планируем развиваться в том же формате, то есть в 
формате "магазин у дома". Этот формат востребован рынке и наши существующие 
магазины показывают хороший для нас результат", – отмечает Сергей Беляев. То есть 
"Брусничка" продолжает совершенствовать формат фрешмаркета. В Днепре был открыт 
холодный склад, который снабжает продуктами 6 областей, где присутствует сеть. Беляев 
уверен, что конкурентным преимуществом "Бруснички" являются цены и ассортимент. 
"Количество SKU в наших магазинах составляет 6 000-7 000, в то время как в магазинах 
других торговых сетей схожего формата и площади это количество колеблется в районе 4 
000 SKU", – говорит руководитель компании. Также компания сосредоточена на 
масштабировании в рамках регионов присутствия. Беляев рассказывает, что в Полтавской, 
Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях у 
магазинов "Брусничка" есть прирост в клиентах. Сейчас сеть ищет объекты и 
потенциальные площади для магазинов на территории этих областей.  
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Компанія «АТБ» заборгувала 5 млн постачальнику  
українського вина 

12.07.2018 
Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» не повертає борг у 

розмірі понад п’ять мільйонів гривень. Про це сказано в реєстрі судових 
рішень, передає портал narodna-pravda.ua 

У матеріалах справи сказано, що між «АТБ» і ТОВ «Камянка Глобал Вайн» було 
укладено договір на поставку товару. Однак «АТБ» оплатила товар лише частково і в 
підсумку заборгувала майже 11 мільйонів гривень. Незабаром «АТБ» сплатила частину 
боргу, але все одно залишилася винна понад п’ять мільйонів гривень. Тому на компанію 
подали в суд по поверненні заборгованості. На даний момент судовий процес триває. 
Компанія «Камянка Глобал Уайт» займається виробництвом вин. Також вона продає і 
розробляє власні бренди алкогольних напоїв. Нагадаємо, власники мережі супермаркетів 
«АТБ-Маркет» не повертають борг Фонду гарантування вкладів фізосіб. Магазин 
заборгував Фонду суму в 4,013 мільйонів гривень. Крім того, в Єдиному реєстрі судових 
рішень можна знайти десятки позовів з боку постачальників товарів і послуг, з якими 
компанія «АТБ-Маркет» не вважає за потрібне розраховуватися. Чимало й тих, кому АТБ 
платить із запізненням більше року. Так, товариство з обмеженою відповідальністю 
«Беседер груп» звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом 
про стягнення 1 002 268, 97 грн за неналежне виконання умов договору. Раніше 
Господарський суд Чернігівської області на початку квітня 2018 року також виніс вирок на 
користь заявника – Ніжинського хлібо-булочних комбінату. «АТБ» не розрахувався з 
комбінатом за поставлений в його маркети хліб на суму 46,9 тисяч гривень. Роздрібна 
мережа компанії «АТБ-Маркет» заснована в 1993 році. Співвласниками «АТБ» в рівних 
частках є бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун, стан кожного 
оцінюється в 208 млн доларів. В 2015-2016 рр. компанії, підконтрольні АТБ в Криму, 
заплатили в бюджет РФ близько 11 мільйонів доларів. Мова йде про мережі магазинів ПУД, 
що працюють на окупованому півострові після 2014 року.  

Читати повністю >>> 
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Как выглядит первый в Украине магазин 
у дома «Мій Ашан» 

14.07.2018 
В Киеве, на месте Topmart, открылся первый Ашан формата «магазин 

у дома». Для французской сети это означает переход к мультиформатному 
принципу работы, пишет rau.ua 

Открытие магазина «Мій Ашан» состоялось 12 июля в столице на ул. Вильямса, 6 А. 
Торговая точка предлагает покупателям уже традиционный для сети ассортимент свежих 
продуктов - овощи, фрукты, фермерские товары, мясные изделия, кулинарию. В течении 
дня для всех желающих готовится пицца, багеты, куры-гриль и другое. Среди других 
предложений внутри магазина -  кафе, бесплатный Wi-Fi и места для подзарядки гаджетов. 
Кроме того, в «Мій Ашан» начал работу пункт выдачи товаров Click&Collect, что позволяет 
клиентам заказывать онлайн весь непродовольственный ассортимент, представленный в 
гипермаркетах Ашан, и получать покупки в своем магазине у дома. «Создавая 
мультиформатное, ответственное и инновационное предприятие Ашан продолжает 
экспансию в Украину. Сейчас компания имеет 22 магазина форматов гипермаркет и 
суперстор и уже открыт первый магазин у дома под вывеской «Мій Ашан», - отметили в 
компании. Напомним, за 10 лет работы Ашан в Украине - это второй объект французской 
сети формата, отличного от  гипермаркета. Весной 2018-го года в интервью RAU глава 
Ашан Украина Виктория Луценко сообщила, что компания уже в этом году планирует 
начать активное развитие новых форматов - супермаркетов и магазинов у дома. В апреле 
компания запустила первый в Украине супермаркет Ашан, который находится в Днепре. ..  

Читать полностью >>> 

 

По материалам rau.ua  

http://allretail.ua/news/55385/
https://rau.ua/news/top-10-produktovyh-setej-kieva/
http://allretail.ua/news/55340/
http://retailers.ua/news/menedjment/7754-brusnichka-planiruet-otkryivat-po-odnomu-magazinu-v-mesyats-do-konca-2018-goda
https://narodna-pravda.ua/2018/07/12/atb-zaborguvala-5-mln-postachalniku-ukrayinskogo-vina/
https://rau.ua/news/news-company/magazin-u-doma-mij-ashan/
http://inprodmash.ua/
http://www.fozzy.ua/ru/
http://brusnichka.com.ua/
http://www.auchan.ua/
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 FOOD 

Good Wine начала масштабную кампанию  
за здоровое питание 

16.07.2018 
Как известно, компания Good Wine продает не только 

высококачественные алкогольные напитки, но также и продукты, качество 
которых постоянно контролируется. Об этом сообщает TradeMaster.UA. 

Одной из целей для Good Wine является донести до потребителя, что здоровое 
питание является очень важной составляющей жизнедеятельности, ведь это путь к 
хорошему самочувствию. Бюро Вин, как импортер и дистрибьютор вина и крепких 
алкогольных напитков,  была основана в декабре 2006 г. Через год (в декабре 2007) был 
открыт первый и самый большой  в Украине и в Европе супермаркет вина Good Wine, 
площадью 1200 м². Формат Good Food не предусматривает конкуренцию с  супермаркетами, 
в каждом из сегментов Вы сможете найти разумный ассортимент  натуральных и 
органических продуктов, без консервантов, усилителей вкуса, эмульгаторов и т.д.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Сеть "Море Пива" выходит 
в новый регион 

16.07.2018 
Крупнейшая сеть магазинов разливного пива в Украине 16 июля 

открыла первую торговую точку в Харькове по адресу: пр-т Московский, 256. 
Об этом сообщает служба новостей портала allretail.ua 

Магазин работает под новым брендом HOP HEY в формате маркета 
самообслуживания. Формат предполагает, что покупатель может самостоятельно выбрать 
и взять необходимые товары, а персонал консультирует, осуществляет налив разливных 
напитков и выполняет кассовые операции. Посетители имеют возможность максимально 
быстро собрать заказ или наоборот внимательно ознакомиться с интересующими 
предложениями. Кроме того, такая организация процесса покупки позволяет существенно 
снизить вероятность образования очередей. По сравнению со стандартными точками 
«МОРЕ ПИВА», в новом формате покупателей ожидает расширенный ассортимент. Кроме 
разливного пива, в линейку вошли бутилированные позиции (в т. ч. украинские и 
зарубежные крафтовые сорта пива), вина, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. 
Заметно вырос ассортимент закусок, сладостей и сопутствующих товаров. На сегодняшний 
день магазин работает в тестовом режиме. Торжественное открытие состоится 20 июля. С 
16:00 до 20:00 посетителей ожидают развлекательная программа и розыгрыш запаса пива 
на год. Компания «МОРЕ ПИВА» – крупнейшая в Украине сеть магазинов разливного пива, 
основанная в 2009 году в Днепре. Развиваясь по пути франшизы, компания объединяет 
более 300 магазинов в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, 
Одесской, Киевской и Харьковской областях. В апреле 2018 года компания представила 
новый бренд HOP HEY, объявив о начале полного ребрендинга … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 NOT-FOOD  
 B&H 
 beauty 

Isei открыл магазин в жилом комплексе  
премиум-класса Obolon Residences 

16.07.2018 

Сеть бутиков качественной косметики и товаров для дома из Кореи, 
Японии и Европы Isei активно расширяется. 12 июля прошло праздничное 
открытие нового магазина в Киеве. 

Новый бутик в формате стрит-ритейла расположен на втором уровне бутиковой 
зоны комплекса премиум-класса Obolon Residences по адресу Оболонский проспект, 26. «Мы 
давно хотели открыться именно в этой части Оболони, в районе Минского массива, но не 
было подходящей локации. Хотя на Оболони есть Isei в Метрополисе и в Караване на 
Луговой, – говорит менеджер по развитию сети Isei Владимир Рассказов. – И когда 
появилась вакантная площадь в Obolon Residences, мы моментально отреагировали на 
предложение коммерческого отдела. За неделю магазин с новым дизайном и свежим 
ремонтом был готов к приему первых клиентов». Ассортимент нового бутика представлен 
не только бытовой химией и средствами для ухода корейских, японских и европейских 
брендов. Здесь можно приобрести и декоративные средства от известных корейских ТМ 
Missha и A’pieu – помады, кушоны, тинты и туши. В новом бутике достаточно широкий 
ассортимент корейского бренда Beyond – представлены топовые позиции линеек по уходу 
за лицом, телом и волосами. ... 

 

Читать полностью (фото) >>>  

 

По материалам rau.ua 
 

 health 

Сколько лекарств купили украинцы 
в первом полугодии 

17.07.2018 
Аптечные продажи в Украине по итогам первого полугодия 2018 года 

в денежном выражении выросли на 36% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года и составили 43,011 млрд грн. 

За этот период продажи увеличились в натуральном выражении на 5% - до 780,737 
млн упаковок. По данным компании, розничные продажи лекарственных средств за первое 
полугодие в денежном выражении выросли на 38% - до 35,454 млрд грн, в натуральном - на 
16%, до 530,846 млн упаковок. Средневзвешенная цена всех категорий товаров аптечной 
розницы по итогам января-июня составила 53,8 грн, лекарств - 66,8 грн, прирост, по 
сравнению с первым полугодием 2017 года, составил 30% и 19% соответственно. В июне-
2018 аптечные продажи всех товарных категорий в денежном выражении выросли на 23% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6,256 млрд грн, в натуральном - 
уменьшились на 2%, до 116,249 млн упаковок. Продажи лекарственных средств выросли в 
денежном выражении на 25% - до 5,101 млрд грн, в натуральном на 6% - до 76,338 млн 
упаковок. Средневзвешенная цена всех категорий аптечных товаров в минувшем месяце 
составила 53,8 грн, в то время как лекарственных средств - 66,8 грн. Как сообщало Delo.UA, 
продажи всех категорий товаров "аптечной корзины" (товары, которые продаются в 
аптеках) в денежном выражении в 2017 году достигли 72,7 млрд грн, что на 21,2% больше 
чем в 2016 году. Продажи в упаковках составили 1,7 млрд (+5,6%). При этом рост объемов 
продаж в денежном и натуральном выражении отмечается для всех категорий товаров 
"аптечной корзины". Так, объем продаж лекарств в 2017 году составил 1,1 млрд упаковок, 
что на 6,5% больше, чем в 2016 году. В денежном выражении продажи лекарственных 
средств выросли на 20,8% - до 61,2 млрд грн. Продажи косметики в аптечных сетях также 
показали незначительный рост. Объем продаж в упаковках вырос на 7,4% - до 46,1 млн 
упаковок. Выручка от продаж выросла на 16,5% и составила 2,66 млрд грн. Поскольку доля 
лекарств в продажах "аптечной корзины" в деньгах составляет 84,1%, то рейтинг 
компаний, которые продают больше всего товаров в категории "аптечная корзина" в 
денежном выражении, возглавляют 3 украинских фармпроизводителя: "Фармак", 
"Корпорация Артериум" и фармацевтическая фирма "Дарница".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

 С&S (closed shoes) 

H&M оголосив дату відкриття першого  
магазину в Україні 

10.07.2018 
Шведський міжнародний ритейлер H&M оголосив, що перший 

український магазин відкриє свої двері 18 серпня о Lavina Mall на вулиці 
Берковецькій, 6д. Про це йдеться в офіційному прес-релізі H&M. 

Відкриття відбудеться о 12:00, магазин буде працювати до 22:00. Магазин 
займатиме площу 2 900 квадратних метрів. "Перший український магазин H&M 
представить повний асортимент одягу і аксесуарів... зокрема принтовану колекцію GP & J 
Baker x H&M. Пізніше бренд представить глобальні лінії, наприклад, недавно анонсовану 
MOSCHINO [tv] H & M, і колекцію Holiday", - йдеться в повідомленні. Також в магазині будуть 
представлені товари для дому H&M Home. Нагадаємо, що восени 2017 року H&M підписав 
контракт про відкриття магазину з ТРЦ Lavina Mall Вагіфа Алієва. А на початку цього року 
рітейлер почав пошук персоналу для роботи в Україні. Шведська Hennes & Mauritz AB 
(розвиває мережу H&M) - заснована в Швеції в 1947 році, одна з найбільших торгових 
компаній у світі. За даними ритейлера, зараз він керує мережею із 47 онлайн-платформ і 
понад 4,7 тис. магазинів на 69 міжнародних ринках, включаючи франчайзингові. Кількість 
співробітників складає більше 171 тис. осіб. Крім H&M в групу компанії входять такі бренди 
COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories і H&M Home, а також ARKET. За даними 
компанії, в 2017 році продажі компанії становили 232 млрд шведських крон.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

Кто одевает Украину: кому принадлежат  
крупнейшие fashion-сети 

17.07.2018 
Аналитика украинского рынка fashion-ритейла: какие компании 

развивают крупнейшие сети магазинов одежды, обуви, и спорттоваров. Об 
этом пишет издание rau.ua 

RAU начинает цикл публикаций о компаниях, развивающих в Украине торговые сети 
сегмента fashion. В том числе – ритейлеров спортивной одежды, обуви, белья и чулочно-
носочной продукции. Первая статья посвящена зарубежным компаниям, работающим на 
украинском рынке, а также отечественным ритейлерам, развивающим международные 
бренды по франшизе. В обзоре не представлены компании, развивающие сети украинских 
торговым маркам одежды, которым будет посвящена отдельная публикация. В статье 
собрана информация почти о 40 компаниях, портфеле их брендов, собственниках и 
количестве магазинов на 1 июля 2018 года. Представленная в материале информация была 
получена от пресс-служб, официальных сайтов компаний и других открытых источников. 
Если информация о вашей компании не была включена в обзор, или в описании была 
допущена ошибка - присылайте корректировки на news@rau.ua.  

 

Прямые представительства зарубежных компаний 

 

Inditex (Испания). Бренды в Украине: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Общее количество магазинов в Украине: 63! 
Испанская Inditex Group была основана в 1963 году. Сейчас это один из крупнейших 
международных fashion-ритейлеров. Около 7000 магазинов группы работают в более чем 
90 странах. На рынке Украины Inditex Group представлена с 2008 года. Сеть компании в 
стране объединяет более 60 торговых точек общей площадью свыше 40 000 кв. м. 
Основатель и владелец компании – испанский магнат Амансио Ортега. 

 

LPP (Польша). Бренды в Украине: Reserved, House, Mohito, Cropp, Sinsay. Общее 
количество магазинов в Украине: 92! В 1991 году Марек Пехоцкий и Ежи Любянец основали 
компанию Мистраль, которая в 1995 году была переименована в LPP (аббревиатура от 
Любянец, Пехоцкий и партнеры). Сооснователи руководят компанией и до сих пор, занимая 
посты председателя правления и председателя наблюдательного совета соответственно. За 
25 лет со дня основания, ритейлеру удалось расширить свой бизнес на 18 стран 
Центральной и Восточной Европы. В Украине сети LPP развивает дочернее предприятие 
«ЛПП Украина». 

 

Глория Джинс (Россия). Бренды в Украине: Gloria Jeans. Общее количество 
магазинов в Украине: 24! Глория Джинс – вертикально-интегрированный ритейлер, один 
из лидеров сегмента fast fashion в России и странах СНГ. Она была основана в 1998 году 
Владимиром Мельником, который остается ее основным собственником и сейчас. К началу 
2018 года сеть компании насчитывала около 550 магазинов в России, Грузии и Беларуси. 
Несмотря на обвинения СБУ в финансировании терроризма, ритейлер продолжает 
работать и в Украине. 

 

LC Waikiki (Турция). Бренды в Украине: LC Waikiki. Общее количество магазинов в 
Украине: 26! LC Waikiki – одна из наиболее динамично развивающихся ритейл-компаний в 
стране. Торговая марка, основанная в 1985 году во Франции, была приобретена турецкой 
Taha Group в 1997-м. За это время ритейлер стал №1 в Турции и начал активную 
международную экспансию. Сейчас в сети более 750 магазинов в 36 странах мира. 
Большинство акций компании принадлежит турецким семьям Диздар, Кючюк, Кысаджик и 
Амуял, которые стояли у еe основания.  

 

Colin’s (Турция). Бренды в Украине: Colin’s. Общее количество магазинов в Украине: 
62! Бренд Colin’s развивает компания Eroglu. Она была создана в 1983 году в Стамбуле 
(Турция), а главными инвесторами были пять братьев Эроглу, которые основали 
предприятие по изготовлению плащей и курток. Сейчас компания – один из лидеров в 
производстве джинсовой одежды в Европе. На украинский рынок Colin’s вышел в 1996 году 
и на пике своего развития насчитывал 95 торговых точек в стране. Аннексия Крыма, 
кризис, и боевые действия на востоке Украины вынудили руководство компании свернуть 
сеть на треть. Однако теперь ритейлер снова верит в страну и не только расширяет сеть, но 
и запускает интернет-продажи. 

 

Fiba Retail (Турция). Бренды в Украине: Marks&Spencer, GAP. Общее количество 
магазинов в Украине: 13! Турецкая компания Fiba Retail — часть турецкой Fiba Group, 
основателем и владельцем которой является турецкий миллиардер Хюсню Озегин. 
Marks&Spencer вышел на украинский рынок в 2007 году и был одним из первых 
международных универмагов одежды, появившимся в стране. Изначально представители 
бренда в Украине планировали открывать по четыре магазина в год, однако 
экономический кризис 2008-го вынудил компанию существенно корректировать планы. 
Примерно та же судьба постигла и бренд GAP, выведенный на рынок в 2011-м. За 
последний год Fiba Retail закрыла еще два магазина Marks&Spencer в стране. Но при этом 
открыла новую торговую точку GAP. 

 

CAK Group (Турция). Бренды в Украине: LTB. Общее количество магазинов в 
Украине: 20! Турецкая компания CAK Group, развивающая сеть магазинов одежды LTB, 
была основана в 1994 году. На украинский рынок ритейлер вышел в 2005-м и на пике 
своего развития объединял 34 торговые точки в стране. Сейчас в Украине работает 20 
магазинов бренда в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Ивано-Франковске, Запорожье, Ровно, 
Полтаве и Житомире. 

 

New Yorker (Германия). Бренды в Украине: New Yorker. Общее количество 
магазинов в Украине: 6! Бренд New Yorker был основан в 1971 году предпринимателями 
Тилмаром Хансеном, Михаэлем Симсоном и Фридрихом Кнаппом, который руководит 
компанией до сих пор. За более чем 35 лет ему удалось построить бизнес-империю, 
объединяющую более тысячи магазинов в 40 странах мира. На украинском рынке 
компания работает с 2011 года. 
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http://allretail.ua/news/55420/
https://rau.ua/press-release/isei/
https://delo.ua/business/skolko-lekarstv-kupili-ukraincy-v-pervom-polugodii-344594/
https://biz.nv.ua/ukr/markets/h-amp-m-oholosiv-datu-vidkrittja-pershoho-mahazinu-v-ukrajini-2481177.html
http://goodwine.ua/
http://morepiva.ua/
http://isei.com.ua/save/events/
http://www.hm.com/entrance.ahtml?orguri=/
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Mango (Испания). Бренды в Украине: Mango. Общее количество магазинов в 
Украине: 12! Бренд Mango был основан братьями турецкого происхождения Исааком и 
Нахманом Андиком, которые владеют компанией до сих пор. В 1984 году они открыли 
первый магазин бренда женской одежды в Барселоне. Сейчас Mango продает одежду в 
более чем 100 странах мира и объединяет свыше 2200 магазинов суммарной площадью 
около 800 000 кв. м. Украинскую сеть магазинов бренда развивает компания Манго 
Украина, управляющая 12 торговыми точками в стране.  

 

CCC (Польша). Бренды в Украине: ССС. Общее количество магазинов в Украине: 6! 
Польская CCC S.A. является одним из крупнейших производителей обуви в Европе, а также 
лидером электронной торговли на рынке обуви в Центральной и Восточной Европе. Группа 
владеет около 1000 магазинами площадью 550 000 кв. м в 19 странах Европы и за ее 
пределами. Основатель и мажоритарный акционер компании – польский бизнесмен 
Дариуш Милек. 

 

Redan S.A. (Польша). Бренды: Top Secret. Общее количество магазинов в Украине: 
27! Польский бренд casual одежды, обуви и аксессуаров для мужчин и женщин Top Secret 
был создан в 2002 году. Он принадлежит польской Redan S.A, объединяющей более 260 
торговых точек в Польше, Украине и России. Развитием сети магазинов Top Secret в 
Украине занимается компания Дельтаукр. Украинское подразделение Redan насчитывает 
27 торговых объектов в стране. 

 

Эрен Груп (Турция). Бренды в Украине: Lacoste, SuperStep. Общее количество 
магазинов в Украине: 15! Турецкий холдинг Эрен Груп – одна из крупнейших в Турции 
частных компаний. Она контролируется семьей Эрен и помимо ритейла объединяет активы 
в энергетике, туризме, логистике и промышленном производстве. На украинский рынок 
холдинг вышел в 2008 году. Его компании – Ретек и Интермода-ЮК — управляют в стране 
сетями магазинов Lacoste и SuperStep соответственно.  

 

МА Fashion Group (Эстония). Бренды в Украине: Marc & André. Общее количество 
магазинов в Украине: 15! История бельевого бренда Marc & André началась во Франции 
более 30 лет назад. Сегодня же собственником бренда является эстонская МА Fashion 
Group, которая представляет свою продукцию в 32 странах мира. В 2011 году компания 
разработала концепцию монобрендовых магазинов и с тех пор открыла 49 торговых точек 
в разных странах. В Украине по состоянию на июнь работает 15 магазинов Marc & André в 
Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве и Черкассах. В планах компании — 
дальнейшее развитие сети и открытие монобрендовых бутиков в лучших ТРЦ страны. 

 

Конте СПА (Беларусь). Бренды: Conte elegant, Diwari, Conte kids. Общее количество 
магазинов в Украине: 18! Конте СПА, основанная в 1997 году в Беларуси, сейчас стала 
одним из крупнейших производителей одежды, белья и чулочно-носочных изделий на 
просторах СНГ. Основатели и владельцы компании – белорусские бизнесмены Валентин и 
Дмитрий Байко. Украинское подразделение бизнеса – компания Конте Украина – является 
официальным импортером торговых марок Conte elegant, Diwari и Conte kids, а также 
развивает сеть фирменных магазинов, которая объединяет 18 торговых точек. 

 

Koton (Турция). Бренды: Koton. Общее количество магазинов в Украине: 2! 
Компанию Koton в 1988 году основали супруги Йилмаз Йилмаз и Гюльден Йилмаз, которые 
управляют компанией и сегодня. За 30 лет им удалось построить одну из крупнейших сетей 
универмагов в Турции и вывести бизнес на международный уровень. Сейчас Koton 
объединяет более 500 торговых точек в 28 странах мира. Первые два магазина в Украине 
ритейлер открыл лишь в этом году, и пока намерен сосредоточиться на развитии в Киеве. К 
2020-му компания планирует открыть 15 торговых объектов в стране. 

 

DeFacto (Турция). Бренды: DeFacto. Общее количество магазинов в Украине: 2! 
Компания DеFacto была основана в 2003 году и специализируется на производстве и 
торговле мужской, женской и детской верхней одеждой, бельем, обувью и аксессуарами. Со 
времени создания компании сеть магазинов компании выросла до более 450 торговых 
точек в 24 странах мира. Основатель компании – Ихсан Атес – занимает пост СЕО и 
планирует дальнейшую экспансию бренда. В частности, для этого он планирует продать до 
30% акций компании на IPO. 

 

BNS Group (Россия). Бренды в Украине: Calvin Klein, Michael Kors, Topshop|Topman. 
Общее количество магазинов в Украине: 15! BNS Group – международный fashion-холдинг, 
осуществляющий деятельность в сфере дистрибуции и розничной торговли в России, 
Казахстане и Украине. Главный офис компании, объединяющей 110 магазинов, находится в 
Москве. Украинское подразделение BNS Group – компания БНС Трейд — работает в стране с 
2006 года. Конечными бенефециарами БНС Трейд выступают граждане РФ Юрий Сычев, 
Игорь Нефеденков и генеральный директор BNS Group Денис Богатырев.  

 

Sportmaster (Сингапур). Бренды в Украине: Sportmaster, O’stin, Спортландия, 
Columbia, Weekender. Общее количество магазинов в Украине: 115! Группа компаний 
Sportmaster работает в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Китае, занимая третье 
место в Европе и десятое в мире по обороту среди спортивных сетей и магазинов Outdoor. В 
управлении ритейлера в Украине 26 собственных магазинов Sportmaster, 38 торговых 
точек O’stin и один магазин Columbia, а также 50 франчайзинговых объектов под брендами 
Спортландия, Weekender и Columbia. Главный офис компании, основателем и владельцем 
которой является бизнесмен Николай Фартушняк, находится в Сингапуре. 

 

Adidas (Германия). Бренды в Украине: Adidas, Reebok. Общее количество магазинов 
в Украине: 69! Компания Adidas, основанная в 1948 году Адольфом Дасслером, сейчас один 
из лидеров мирового рынка спортивных товаров. После упадка в конце 80-х – начале 90-х, 
компания перешла в собственность группе французских инвесторов во главе с Робертом 
Луи Дрейфусом, сумевшим вернуть ей былое величие. В 1995 году компания стала 
публичной и сейчас 87% ее акций принадлежит институциональным инвесторам. В 
Украине компания работает с 1996 года. 

 

Puma (Германия). Бренды в Украине: Puma. Общее количество магазинов в 
Украине: 17! Компания была создана в 1948 году сооснователем Adidas Рудольфом 
Дасслером после того, как он поссорился со своим братом Адольфом. Сейчас основной 
акционер Puma — французская группа компаний Kering SA (ранее PPR, 79,9%), которая 
принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино.  

 

Delta Sport (Сербия). Бренды: Делта Спорт, Nike, Converce, All Stars. Общее 
количество магазинов в Украине: 18! Компания Delta Sport – украинское подразделение 
одной из крупнейших частных компаний Сербии Delta Holding, основанной Мирославом 
Мисковичем. Его бизнес работает в стране с 1998 года и осуществляет дистрибуцию Nike на 
территории Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении, Молдовы и других 
государств СНГ. 

 
Украинские компании, продающие зарубежные бренды  

 

MD Group. Бренды: Ooddji, Walker, Accessorize, Tommy Hilfiger, Gant, G-Star, Diesel, 
STEM, Pepe Jeans, Replay, Under Armour. Общее количество магазинов в Украине: 143! MD 
Grоup – один из крупнейших fashion-операторов в Украине, представленный на рынке 
около 15 лет. Владеют компанией украинские бизнесмены Александр Ванштейн, Дмитрий 
Учитель и Вячеслав Балкин, а также Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко, которые до 
недавнего времени управляли еще и сетями гипермаркетов Караван и Topmart.  

 

Helen Marlen Group. Бренды: Helen Marlen, Helen Marlen Outlet, Passage 15, Gucci, Loro 
Piana, Burberry, Salvatore Ferragamo. Общее количество магазинов в Украине: 16! Helen 
Marlen Group — один из крупнейших в Украине ритейлеров одежды, обуви и аксессуаров в 
premium-сегменте. История компания начиналась с мультибрендового магазина обуви и 
аксессуаров, который основатели Helen Marlen — супруги Оксана и Михаил Кавицкие — 
открыли в 1994 году в центре Киева. 

Intertop Ukraine. Бренды: Intertop, Ecco, Timberland, Geox, Clarks, Intertop Outlet, Marc 
O’Polo, Intertop Kids, Skechers, Napapijri, Emporio Armani, Armani Exchange, Atelier de 
courcelles. Общее количество магазинов в Украине: 120! Компания Intertop Ukraine 
развивает сети одежды и обуви с 1994 года. Сейчас под управлением группы находится уже 
13 fashion-сетей под разными брендами. Суммарная площадь магазинов компании 
превышает 30 000 кв. м. Кроме того, ритейлер развивает интернет-магазины intertop.ua и 
ecco.com.ua. За 2017-й продажи через онлайн-канал увеличились на 64%. Intertop Ukraine 
входит в группу MTI Владимира Цоя и Сергея Башлакова.  

 

Ultra Group. Бренды: Levis, Guess, Lagerfeld, Baldinini, Pierre Cardin, Superdry, Hugo 
Boss. Общее количество магазинов в Украине: 63! Группа Ultra была основана в 1996 году в 
Одессе, а первые монобрендовые бутики в Киеве открыла в 2000-м. В прошлом году Ultra 
Group вывела на украинский рынок британский бренд одежды Superdry, а также культовый 
Hugo Boss. Конечными бенефециарами группы являются бизнесмены Юрий Шульте и 
Виталий Бронфман, также известные как совладельцы одесского ночного клуба Ибица. 

 

Argo Retail. Бренды: Argo, Argosha, Liu Jo, Scotch&Soda, Benetton, Orsay, Parfois, Lee 
Cooper, Desigual. Общее количество магазинов в Украине: 41! Компания Argo была основана 
в 1991 году, а в 1992-м в Киеве открылся один из первых и наиболее известных ее 
магазинов – Lee&Wrangler. В прошлом году ритейлер вывел на рынок бренды Scotch&Soda и 
Liu Jo, а уже в этом — открыл двухэтажный Argo в ритейл-парке Петровка. Владеют 
компанией бизнесмены Даниэль Соломон и Владимир Дейнега. 

 

Дет Груп. Бренды: Carlo Pazolini. Общее количество магазинов в Украине: 15! В 
прошлом году российскую обувную сеть Carlo Pazolini официально признали банкротом. 
Одноименную сеть магазинов в Украине, которая начала работу в стране еще в 1997 году, 
спасло отделение украинского бизнеса от материнской компании. По информации LIGA.net, 
сейчас магазины Carlo Pazolini находятся в управлении компании Дет Груп, которой 
владеет директор по развитию сети Ростислав Резун.  

 

Miraton. Бренды: Miraton. Общее количество магазинов в Украине: 13! Компания 
Miraton была основана в 2006 году, а сейчас насчитывает 13 торговых точек в Киеве, 
Одессе, Харькове, Днепре и Запорожье. В магазинах сети представленa мужская и женская 
обувь от более 15 всемирно известных брендов, среди которых Kendall + Kylie, Windsor 
Smith, Jeffrey Campbell, Strategia, Giampaolo Viozzi, Steve Madden, Vidoretta, Just Juice, а также 
пять спортивных брендов: Nike, New Balance, Saucony, Sperry Top-Sider, Acics. 

 
Pako Lorente Украина. Бренды: Pako Lorente. Общее количество магазинов в 

Украине: 10! Сеть магазинов Pako Lorente в Украине развивают супруги Виталий и Наталья 
Лунив. Первый магазин в стране открылся в 2014 году, после того как большая часть 
оптовых клиентов на востоке перестала делать заказы. Сегодня сеть объединяет уже 10 
торговых точек в Киеве, Одессе, Львове, Луцке, Черкассах, Чернигове, Херсоне и Кривом 
Роге. 

 

Торговый дом MANN. Бренды: Roy Robson, Lerros, Betty Barclay, Cingue, Peter Kaiser, 
Frank Walder. Общее количество магазинов в Украине: 45! Торговый дом MANN в Украине 
развивает сети магазинов одежды сегментов «люкс» и «премиум» Roy Robson, Lerros, Betty 
Barclay, Frank Walder и другие. За 15 лет работы на рынке ритейлер сумел выстроить 
торговую сеть, объединяющую более 40 торговых объектов в Киеве, Львове, Днепре, 
Харькове, Одессе, Полтаве, Черкассах и Виннице. 

 

KarKat Fashion. Бренды: Springfield, Women’s Secret, Pedro del Hierro, Names’UA. 
Общее количество магазинов в Украине: 18! KarKat Fashion была создана в 2012 году и с 
того времени вывела на украинский рынок три бренда испанской Grupo Cortefiel — 
Springfield, Women’s Secret и Pedro del Hierro. Также ритейлер управляет универмагом 
украинских дизайнеров Names’UA. Собственником компании является эстонский 
бизнесмен Энеко Никифоров. 

 

Анвиком. Бренды: MilaVitsa, brabrabra, Silenza и Naturel by Silenza. Общее количество 
магазинов в Украине: 78! Компания Анвиком работает на украинском рынке уже более 
десяти лет и управляет одной из крупнейших в стране сетей магазинов нижнего белья. В 
прошлом году ритейлер начал развитие нового мультибрендового формата – brabrabra, в 
котором представлены бренды Milavitsa LAUMA, Sunny Ocean и другие. Новую сеть Анвиком 
развивает в лучших торговых центрах городов-миллионников. 

 

MNS Investment. Бренды: Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri. Общее количество 
магазинов в Украине: 29! Компания MNS Investment начала продвигать в Украине 
мировые бельевые бренды Calzedonia и Intimissimi в 2014 году, со временем расширив свой 
портфель за счет торговых марок Tezenis и Falconeri. Конечными бенефециарами MNS 
Investment числятся Невио Габриэле, Мауро Маммина и директор компании Александр 
Никитин. 

 

Ukrainian Fashion Style. Бренды: Esotiq. Общее количество магазинов в Украине: 18! 
Ukrainian Fashion Style – дистрибьютор польского бренда женского белья Esotiq, которая 
также развивает сеть собственных и франчайзинговых магазинов. Компания была создана 
лишь в 2016 году. Однако уже к концу первого полугодия 2018-го объединяла 18 торговых 
точек в Украине. 

 

Кристемела. Бренды: Yamamay. Общее количество магазинов в Украине: 6! 
Итальянский бренд нижнего белья, основанный в 2001 году, сейчас объединяет более 600 
магазинов в разных странах мира. В Украине Yamamay представляет компания Кристемела, 
которая развивает сеть по франшизе собственника бренда – Inticom S.A. Соучредителями 
компании Кристемела выступают Татьяна Грицкевич и Ирина Захарова. 

 

Little House. Бренды: Falke, Falke Kids, Sanetta, Elsy, Roeckl, Top Model, Hanro. Общее 
количество магазинов в Украине: 18! Little House — сеть мультибрендовых магазинов 
детской одежды, аксессуаров, нижнего белья и игрушек от лучших eвропейских брендов 
класса премиум и де-люкс. Сеть входит в группу компаний LH Group, которую основали 
супруги Михаил и Светлана Тимоховы. Компания представляет на рынке Украины 
премиальные европейские бренды в детском и взрослом сегментах рынка, продавая 
продукцию как оптом, так и в розничных магазинах. 

 

Эпицентр К. Бренды: Intersport. Общее количество магазинов в Украине: 20! В 2015 
году компания Эпицентр К, которой владеют супруги Александр и Галина Герега, 
подписала лицензионный договор о партнерстве со швейцарским оператором сети 
магазинов товаров для спорта Intersport – компанией IIC-Intersport International Corporation 
GmbH. Эпицентр развивает спортивный бренд в формате «магазин в магазине» (shop-in-
shop) с вывеской Іntersport внутри торговых центров Эпицентр. А в прошлом году ритейлер 
вывел бренд за пределы собственных ТЦ, открыв магазин Іntersport в ТРЦ Lavina Mall.  

 

Мегаспорт. Бренды: Мегаспорт. Общее количество магазинов в Украине: 44! 
Мегаспорт – это крупнейшая национальная сеть мультибрендовых магазинов спортивной 
одежды, обуви и аксессуаров от ведущих мировых производителей, таких как Nike, Puma, 
New Balance, Speedo, Converse, Umbro, Arena и других. История компании началась в 1994 
году с открытия фирменных магазинов в Виннице и Одессе. Соучредителями компании 
являются Виктор и Лариса Марцонь. 

 

Марафон. Бренды: Марафон, Jack Wolfskin, Columbia, Weekender. Общее количество 
магазинов в Украине: 26! Марафон – еще один крупный игрок на рынке спортивной 
одежды и обуви, объединяющий 26 торговых точек в стране. Компания сотрудничает с 
такими известными мировыми брендами как Jack Wolfskin, Columbia, Northland, Billabong, 
Hi-Tec, Reef, Merrell, CAT, NewBalance, Asics, Oneill и другими. Фирменные магазины 
ритейлера работают в Киеве, Днепре, Харькове, Кременчуге, Полтаве, Ровно, Львове, 
Кривом Роге, Мариуполе и Одессе. 
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STL Group. Бренды: New Balance, Arena, Saucony. Общее количество магазинов в 
Украине: 36! New Balance — производитель спортивной одежды, базирующийся в Бостоне 
(США). Компания была основана в 1906 году английским эмигрантом Уильямом Дж. Райли. 
Нынешний собственник одного из самых популярных в мире спортивных брендов – 
американский миллиардер Джим Девис – приобрел компанию в 1972 году. В Украине сеть 
магазинов New Balance развивает дистрибьютор бренда компания STL Group. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! Новости fashion-ритейла: 
новые магазины GAP, Reserved, Colin’s >>>  

По материалам rau.ua 
 
 

 H&O 

В IKEA розповіли, який магазин  
відкриють в Україні 

09.07.2018 
Шведська компанія з виробництва товарів для будинку IKEA заявила, 

що відкриє у Києві магазин міського формату (city store). Про це йдеться в 
офіційній відповіді IKEA на запит агентства Інтерфакс-Україна. 

"Більше деталей про магазин міського формату (city store) в Києві, його 
розташування, асортимент товарів і переваги компания повідомить найближчим часом", - 
говориться у повідомлені. У звіті шведського рітейлера за 2017 рік відзначається, що 
компанія тестує новий формат city store з невеликою площею і ближче до центру міст. Так, 
вже відомі плани IKEA відкрити магазини площею до 5 тис. кв. м у варшавському торгово-
розважальному центрі Blue City (Польща) і в центрі Парижа (Франція). У них буде 
представлений менший асортимент товарів, при цьому акцент зміщений на послуги 
онлайн-комерції. В IKEA також підтвердили інформацію про пошук персоналу для роботи в 
першому в Україні магазині. "Набір працівників в Україні є наступним кроком IKEA у 
процесі реалізації її наміри вийти на український ринок. Компанія набирає персонал для 
роботи в магазині в Києві, який стане одним з перших в світі магазинів IKEA нового 
формату", - розповіли IKEA. Раніше повідомлялося, на українських профільних ресурсах з 
пошуку роботи з'явилися оголошення про набір персоналу у перший магазин IKEA в Києві. .. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

JYSK открывает 40-й магазин 
в Украине 

19.07.2018 
Датский бренд JYSK продолжает расширяться – 26 июля свои двери 

открывает новый магазин в Борисполе. Новый объект сети на 2-м этаже ТРЦ 
Аэромол, который находится на ул. Киевский шлях, 2/6. 

Это знаковое событие для сети, ведь магазин станет 40-ым в Украине и 16 в 
Киевской области. В новой торговой точке на площади на 900 кв. м можно будет найти 
мебель для дома и сада, текстиль, товары для сна или оригинальный декор в 
скандинавском стиле. «Мы понимаем, как важно сделать выбор и покупку товара для 
покупателей легкими, быстрыми, приятными, особенно в небольших городах, - 
прокомментировал открытие Евгений Иваница, исполнительный директор JYSK в Украине. 
- Поэтому под Киевом уже открыли магазины в Броварах и с. Гатное, а теперь настал черед 
и Борисполя. Для нас это знаковое открытие, ведь это 40-ый JYSK в Украине. Впрочем, мы 
на этом не останавливаемся и уже планируем открытие следующего магазина в других 
регионах». Напомним, в июне  JYSK открыла магазин в столичном ТРЦ Атмосфера. Сейчас 
сеть насчитывает более 2500 магазинов в 50 странах мира, преимущественно в Европе. В 
Украине бренд JYSK представлен с 2004 года. Ранее в компании заявляли о планах открыть 
12 магазинов в Украине в 2018 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.ua 
  
 

 Т&Е  

Vodafone Украина хочет открыть 200 собственных  
магазинов до февраля 2019 г. 

11.07.2018 

Vodafone Ритейл продолжает активное развитие собственной 
розничной сети. Как сообщил директор компании Денис Поздняков, в планах 
ритейлера – открытие около 200 магазинов до февраля следующего года. 

«В этот период мы концентрируемся прежде всего на городах с населением свыше 
100 000 человек, а в следующем – расширим географию присутствия и на города с 
населением 30 000 человек», — добавил он. По словам топ-менеджера, в первую очередь 
Vodafone Ритейл интересуют локации в популярных торгово-развлекательных центрах с 
низкой вакантностью, однако в компании не собираются отказываться и от открытия в 
формате стрит-ритейла. Формат и концептуальные особенности магазинов Денис 
пообещал уточнить позднее. Партнером Vodafone Ритейл в поиске подходящих локаций для 
объектов стала консалтинговая компания Retail & Development Advisor (RDA). 
Управляющий партнер компании Александр Фиалка рассказал, что RDA получила статус 
официального брокера по поиску помещений, и уже приступила к подбору подходящих 
локаций. «На данном этапе Vodafone Украина ищет помещения примерно для 200 
магазинов по всей Украине, и мы выступаем их партнерами в этом проекте. Соглашение 
рассчитано на год», — конкретизировал Александр. Денис Поздняков отметил, что перед 
заключением контракта Vodafone Украина внимательно изучила возможности 
партнерства, и уверена в перспективах сотрудничества. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.ua 
 

Сеть IT техники и гаджетов Brain  
переформатирует сеть 

13.07.2018 
Розничная сеть IT-техники и гаджетов Brain приводит сеть к единому 

формату. Это первый шаг в рамках стратегического плана компании по 
масштабированию, уточнил Retailers руководитель сети Тарас Мазур. 

 "Магазины с устаревшим оборудованием и механикой продаж в малотрафиковых 
местах стрит-ритейла (который был нужен при другой экономичной модели), не могут 
достичь поставленных целей. Единый формат позволит масштабировать сеть", – уточнил 
Мазур и добавил, что новый формат, также даст операционную рентабельность. Основные 
изменения будут касаться новых магазинов, а из уже работающих под реформатирование 
попадут всего несколько, остальные пройдут редизайн, делится Мазур. В августе будет 
обновлено по одному магазину во Львове, в Черкассах, а также открыты торговые точки в 
Днепре, Николаеве и Черкассах. Отметим, что сейчас сеть Brain объединяет 41 магазин. В 
Brain говорят, что идеальная площадь для магазинов – 100 кв.м. Ритейлер не будет делать 
акцент на WOW-эффекте магазинов и "не будет тратить бездумные бюджеты на создание 
чего-то эфемерного"."Мы акцентируем внимание на товаре и его характеристиках, а не на 
оборудовании", – говорит Мазур. Целевая аудитория сети Brain – люди, которые 
используют современные технологии или только хотят начать их использовать. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам retailers.ua 

Алексей Филановский покинул пост директора  
по маркетингу сети Фокстрот 

16.07.2018 
Кадровые изменения в одном из лидеров украинского ритейла 

бытовой техники и электроники – сети Фокстрот. Из компании ушел 
директор по маркетингу Алексей Филановский. 

В комментарии RAU он сообщил, что причиной увольнения стали расхождения с 
руководством компании. «Причина - расхождение в видении маркетинга и развития 
компании. Пока планирую отдохнуть пару месяцев, а после этого подумаю о дальнейшей 
работе. Направление и даже форму еще для себя не определил», - уточнил Филановский. 
Отметим, что ранее он возглавлял маркетинг холдинга Evo (Prom.ua, Bigl.ua и другие 
маркетплейсы), а также компаний Лидер-снек, Глобал АВС и Олимп. К сети Фокстрот 
Филановский присоединился осенью 2017 г. А уже в 2018-м Фокстрот активизировал 
программу модернизации торговых площадей и совместно с агентством GRAPE Digital 
сделал перезапуск креативной платформы бренда. Сам Филановский так комментировал 
проводимые в компании изменения: «Новые магазины не только оснащены эргономичным 
оборудованием, правильно зонированы и выстроены с учетом user flow и user experience, 
они еще и получили свое «лицо» – уникальное и неповторимое. Часть обновленных 
магазинов ассоциируются с Лондоном, с его консерватизмом и узнаваемыми телефонными 
будками. Часть – с Шотландией и виски, тартаном, волынками. Часть отсылают в ассоциа-
циях к Уэльсу – с драконами и уникальными орнаментами». Эффективность внедряемой 
маркетинговой стратегии в компании подтверждали цифрами: темпы роста товарооборота 
магазинов нового формата по сравнению с прошлым годом на 45% выше, чем тех, которые 
еще не обновлены. Покидая должность директора по маркетингу Фокстрот, Алексей 
Филановский выразил надежду, что намеченный ранее курс развития сохранится.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nrg-ua.com 
 

Директором по маркетингу Алло назначен  
бывший топ-менеджер Цитрус 

19.07.2018 

Бывший директор по маркетингу сети Цитрус Артур Матковский занял 
аналогичный пост в крупной торговой сети техники и электроники Алло. Об 
этом сообщает rau.ua 

Сам топ-менеджер в комментарии RAU сообщил, что он был назначен на должность 
в мае текущего года. Его ключевыми задачами на новом месте работы будут:управление 
стратегическим маркетингом и развитие всего спектра маркетинговых коммуникаций 
(offline, online); внедрение инновационных инструментов продуктового retail маркетинга; 
усиление креатива во всех каналах проявления бренда; достижение плановых KPI’s. Артур 
Матковский начинал свою карьеру в роли бренд-менеджера компании Food Empire – 
крупном производителе продуктов питания и напитков. Начиная с 2009-го и по 2017-й год 
Артур работал в международных агентствах, где занимал различные руководящие посты. В 
частности, в его портфолио опыт работы в компаниях Publicis Communication Group, Tribal 
DDB Ukraine, Prodigi Agency, Tabasco. До перехода в Алло он занимал должность CMO в сети 
магазинов Цитрус. Группа компаний Алло - крупный игрок украинского рынка 
персональной электроники, лидер на рынке смартфонов. Группа объединяет розничную 
сеть Алло (410 магазинов), интернет-магазин allo.ua, дистрибуторскую компанию 
Цифротех. В своих магазинах компания официально продает устройства Samsung, Xiaomi, 
Sony, HTC и других международных брендов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.ua 
 
 

 DIY 

Компания «Рустлер Недвижимость Сервис» подписала  
договор аренды с Grohe AG 

09.07.2018 
Управляющая компания «Рустлер Недвижимость Сервис» подписала 

договор аренды с одним из якорных арендаторов офисного центра – 
компанией Grohe AG. Об этом пишет commercialproperty.ua 

Официальное открытие нового офиса компании Grohe AG состоялось 21 мая. 
Инновационный офис компании Grohe AG общей площадью 200 м2 расположился на 2-м 
этаже в историческом здании в самом центре деловой и культурной жизни столицы. 
Здание находится в шаговой доступности от станции метро «Золотые Ворота». Grohe AG – 
производитель санитарно-технической арматуры, смесителей и аксессуаров. Компания 
была основана в 1936 году. В Grohe AG работает более 6000 сотрудников. Основными 
ценностями компании как мирового бренда являются технологичность, качество, дизайн и 
экологичность для достижения потребителями «Чистого удовольствия от воды». С 2014 
года Grohe AG входит в состав корпорации LIXIL Group, специализирующейся в жилищно-
строительной отрасли. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам commercialproperty.ua 
 

Напередодні 25-річного ювілею АГРОМАТ 
розширює свій простір! 

11.07.2018 
У суботу, 7 липня, в Хмельницькому відкрилися два нових магазини. 

Урочистості відбулися у магазині на вулиці Староміська, 10. Про це повідомляє 
TradeMaster.UA з посиланням на прес-реліз компанії.  

 
На свято завітали  гості: покупці, що бажають зробити новим обличчя своєї оселі, 

фахівці – архітектори та дизайнери. Для всіх були передбачені приємності – фуршет для 
дорослих та розваги для дітей. На відкриття завітав генеральний директор АГРОМАТ 
Сергій Войтенко. «Мені дуже приємно сьогодні відкривати наш новий магазин у 
Хмельницькому. Це не єдиний заклад компанії – ми відкрили ще один магазин, за адресою 
Старокостянтинівське шосе, 5. Тому можна сказати, що АГРОМАТ вже остаточно закріпився 
у вашому місті, – звернувся до присутніх Сергій Володимирович. – Хочу сказати, що днем 
відкриття ми не випадково обрали свято Івана Купала. Сьогодні день, коли здійснюються 
мрії, – а головна наша мрія, щоб хмельничани могли зручно та вигідно купувати речі для 
дому». Одразу ж після промови керівництво та предстаники компанії перерізали 
символічну стрічку, чим офіційно відкрили АГРОМАТ у Хмельницькому. Гості охоче 
роздивлялись експозицію, приглядалися до товарів та обговорювали майбутні придбання, 
відчуваючи комфорт та переваги магазину. Також організатори не забули й про фуршет, 
який створив невимушену обстановку та ще раз підкреслив увагу до кожного гостя 
магазину. У нових просторах представлена продукція АГРОМАТ - керамічна плитка, 
сантехніка, освітлення, паркет, а також супутні товари. Інтер’єри і магазинів оформлені в 
оновленому дизайні АГРОМАТ, покупців будуть надихати не тільки продукція провідних 
світових виробників, а й готові інтер'єрні рішення. … 

 

Читати повністю >>> 
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 

Товарооборот торговых центров “Будхаус”  
в І полугодии вырос на 25% 

12.07.2018 
Более 12,5 млн посетителей, рост товарооборота на 25%, обновления в 

ТРЦ Никольский и подготовка к строительству ТРЦ Фабрика-2: как прошли 
первые шесть месяцев для Budhouse Group. 

Первое полугодие 2018 года, по сравнению с первым полугодием 2017 года, было 
менее активным: как в плане роста товарооборота предприятий группы компаний, так и в 
плане их посещаемости, хотя положительные тренды сохранились. Причинами снижения 
активности, по сравнению с 2017 годом, стали резкие погодные колебания, позднее 
наступление весенне-летнего сезона, ухудшение индекса потребительского настроения и 
резкий рост курса доллара в начале 2018 года. Данные факторы отразились также и на 
общей ситуации с розничным товарооборотом в стране. Темпы его роста в январе-июне 
2017 года были выше, чем за соответствующий период 2018-го. Тем не менее, торговые 
центры Budhouse Group сохранили положительную динамику прироста и пополнились 
новыми интересными арендаторами за этот период.  

 

Читать полностью >>>  
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Арендные ставки в ТЦ Киева возвращаются  
на докризисный уровень 

17.07.2018 
По данным консалтинговой компании JLL, за II квартал 2018 г. 

максимальные арендные ставки в качественных торговых центрах Киева 
увеличились на 12% и превысили $1140 за кв. м в год ($95 за кв. м в мес.).  

Рост ставок продолжается на протяжении двух лет после того, как в 2015 году они 
упали до минимального значения. "Максимальные арендные ставки почти достигли 
докризисного уровня 2010-2013 годов, когда они составляли $1150-1200 за кв. м в год. 
Значительный рост связан с ограниченным предложением, с которым сталкиваются как 
существующие и активно развивающиеся на рынке ритейлеры, так и новые, выходящие на 
рынок компании. Новые бренды стремятся открывать свои магазины в наиболее успешных 
объектах, однако найти необходимую площадь в таких торговых центрах непросто", – 
отмечает Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL 
(Украина). Возможности для развития ограничены невысоким вводом. За II квартал общий 
объем торговых площадей в Киеве вырос лишь на 15 тыс. кв. м (из расчета GLA): рынок 
пополнился торговым центром "Смарт Плаза Политех". "Мы не ожидаем увеличения 
предложения во II полугодии 2018 года, поскольку с высокой вероятностью сроки 
реализации анонсированных ранее проектов будут перенесены на более поздний период – 
на 2019-2020 годы. В результате совокупный объем ввода ТЦ в 2018 году будет равен 
результату I половины года – 49 тыс. кв. м. При этом прогнозируемый на 2019 год ввод 
сегодня превышает 250 тыс. кв. м, что при завершении всех анонсированных проектов 
станет рекордом для рынка торговых центров Киева", – комментирует Дарина Кулага, 
аналитик компании JLL (Украина). Несмотря на появление нового объекта на рынке, доля 
свободных площадей во II квартале продолжила уменьшаться, снизившись на 0,3 п.п., до 
4,2%. Введенный в начале апреля ТЦ "Смарт Плаза Политех" уже к концу квартала 
заполнился на 95%, поэтому его влияние на средний уровень вакантности несущественно. 
По прогнозу аналитиков компании JLL, во II полугодии вакантность будет снижаться 
дальше и достигнет 3,5% к концу 2018 г. Снижение вакантности поддерживается высокой 
активностью ритейлеров. Так, во II квартале на киевском рынке появилось четыре новых 
международных бренда: турецкий бренд одежды Koton открыл первые магазины в ТРЦ 
Lavina Mall и ТРЦ Sky Mall, товары для дома испанской Zara Home и бутик шведской марки 
детской одежды Livly – в ТРЦ "Гулливер", турецкий бренд одежды DeFacto – в ТЦ Globus 1. 
Помимо этого, ряд операторов, присутствующих на рынке, расширяли свою сеть; среди них 
Under Armour, Lush, L’Occitane, а Reserved открыл флагманский магазин в ТЦ Globus 2. 
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Mandarin Plaza привлек кредит под  
залог ТРЦ Lavina Mall 

18.07.2018 
ТРЦ Lavina Mall, который принадлежит Mandarin Plaza Вагифа Алиева, 

передан в ипотеку "Укргазбанку" в качестве обеспечения по кредиту, 
сообщает RAU, ссылаясь на письмо одному из арендаторов.  

Вероятная цель сделки, по мнению экспертов, опрошенных изданием, – получение 
финансирования для достройки торговых центров в Киеве, которыми владеет Mandarin 
Plaza, ТРЦ Ocean Mall и Blockbuster Mall. В случае если Lavina не сможет выполнять свои 
обязательства перед банком, финучреждение имеет право стать полноправным 
владельцем крупнейшего торгового объекта Украины. В группе Mandarin Plaza, 
управляющей девелоперскими активами  бизнесмена Вагифа Алиева, не отрицают факт 
передачи в ипотеку "Укргазбанку" ТРЦ LavinaMall, однако отказываются раскрывать 
детали, сумму кредита и его цели. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что цель 
получения кредита – достроить уже начатые крупные торговые объекты – Blockbuster Mall 
и Ocean Mall. "В этом году откроется первая фаза Blockbuster Mall, вторая – в 2019 году. 
Строительство Ocean Mall ведется в три смены и рассчитываем его ввести в эксплуатацию в 
начале следующего года", – рассказывал в интервью RAU глава правления Mandarin Plaza 
Александр Черницкий. Эксперты оценивают Lavina в $200 млн. При нынешних условиях 
банки выдают кредит в 50-60% стоимости объектов, что означает, что сумма кредита 
может составить $100-120 млн. Средства, полученные под залог Lavina Mall, скорее всего, 
будут направлены на достройку и ввод в эксплуатацию двух ТЦ – Blockbuster Mall и Ocean 
Mall, предполагают эксперты.  
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Dragon Capital завершил покупку  
винницкого ТРЦ 

19.07.2018 

Компания Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу 
компаний Dragon Capital, закрыла сделку по покупке компании «Аскор 
Компани» (Киев). Об этом пишет commercialproperty.ua 

Приобретенная компания управляет торговым центром Sky Park (Винница) и 
владеет земельными участками под ним. Стоимость сделки не разглашается. «Винница – 
это мощный региональный центр в Украине почти с 400тыс. населения и столица региона 
со стремительно растущей экономикой. Это наше третье приобретение объектов 
недвижимости за пределами Киевского региона с 2016 года, которое является нашей 
реакцией на возрастающую покупательную способность населения в регионах Украины», – 
прокомментировал Томаш Фиала, генеральный директор компании Dragon Capital. 
Продавцом ТРЦ Sky Park выступил «Альфа-Банк». В начале 2015 года банк получил 
контроль над объектом. Его общая площадь составляет около 30 000 м². Dragon Capital в 
2018 г. завершил покупку ТРЦ Victoria Gardens во Львове, двумя годами ранее – ТЦ 
«Пирамида» в Киеве. 
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Rozetka открывает точки выдачи в экспериментальном 
формате и будет развивать офлайн-розницу 

10.07.2018 
Новые точки выдачи интернет-заказов будут отделены от торгового 

зала и располагаться на небольшой площади. Об этом сообщает служба 
новостей портала allretail.ua 

Магазины ритейлера будут по концепции похожи на первый офлайн-супермаркет 
Rozetka в Киеве на проспекте Степана Бандеры. Первый объект компания открыла 9 июля в 
Киеве в ТОЦ Шоколад, на Константиновской, 71. Торговая точка располагается на 400 кв. м 
- 200 из них занимает склад. Со входа посетителя встречает отдел регистрации - пока там 
сидят вежливые сотрудницы, однако скоро их заменит интерактивный дисплей, на 
котором можно будет самостоятельно зарегистрироваться, чтобы попасть в электронную 
очередь. Отслеживать движение в ней и узнать, к какому из 14 окошек выдачи попасть, 
можно из информации на огромном экране в центре зала. В отделении работают 4 кассы. 
Любой вопрос покупателю помогут разрешить на стойке информации. Торговая точка 
является и сервисным центром ритейлера - тут помогут решить все спорные вопросы. Для 
сервисных обращений в отделении работает отдельная стойка и создана отдельная 
очередь, за своей позицией в которой также можно следить на небольшом экране на стене. 
Для удобства покупателей торговая точка оснащена примерочными кабинками, где 
клиенты смогут померять выбранную в интернет-магазине вещь. Особенностью отделения 
является алкогольный отдел, который располагается в глубине зала. Пока полки пустые, но 
уже завтра они наполнятся продукцией. Этот отдел будет появляться во всех точках 
выдачи, если позволяет площадь. Точку выдачи на Подоле, на Ярославской, которая 
работала более 10 лет, закрыли 28 июня. Она занимала площадь 4000 кв. м на двух этажах, 
но до второго этажа мало кто доходил. Все товары с точки на Подоле были перемещены в 
торговый зал на Петровке. В компании пока не делятся конкретными планами по 
открытию новых объектов, но отмечают, что через месяц порадуют новостями об 
открытии следующей точки выдачи. Помимо таких точек, Розетка развивает и 
собственную сеть гипермаркетов. Первым стал магазин на Петровке, на проспекте Степана 
Бандери - на площади 4000 кв. м ритейлер разместил более 2000 товаров в широком 
ассортименте - от техники и электроники до спорттоваров, детских вещей и продуктов 
питания, не требующих особых условий хранения. В компании отмечают, что площадь 
следующих магазинов будет чуть меньше. … 
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Маркетплейс Prom.ua запустил 
конкурента OLX 

17.07.2018 
Маркетплейс Prom.ua запустил доску бесплатных объявлений для 

частных лиц, сообщает пресс-служба группы компаний EVO. Об этом 
сообщает служба новостей портала delo.ua 

Теперь каталог Prom.ua делится на товары от интернет-магазинов и объявления от 
частных лиц. Покупатели, которые ищут б/у товары, смогут сравнить разные предложения, 
а также увидеть новые товары по привлекательным ценам. "Мы отталкиваемся от того, что 
нужно потребителям. По данным нашего исследования, 65% пользователей Prom.ua 
покупают товары "с рук" офлайн и онлайн. Потенциально еще 20% — готовы это делать в 
будущем. Поэтому мы расширяем возможности маркетплейса для таких пользователей", — 
говорит Иван Портной, CEO Prom.ua Чтобы продать товары на Prom.ua раньше нужно было 
создавать интернет-магазин. Сейчас достаточно дать объявление. "Однако здесь есть свои 
ограничения. Так, пользователь может подать не больше 10 объявлений, в них  нет 
привычных инструментов для оформления онлайн-заказа — корзины и способов доставки, 
оплаты. Такой инструмент хорошо подойдет для того, чтобы распродать ненужные вещи, 
но не поможет построить системную торговлю", — отмечает в сообщении. "Чтобы 
обеспечить безопасность сделок между пользователями, мы предусмотрели отзывы и 
рейтинги, которые помогут при выборе продавца или покупателя. Также будет работать 
проверка пользователей по номеру телефона, — рассказывает Иван Портной. — У 
покупателей, зарегистрированных на маркетплейсе будет видна история — когда 
зарегистрировался, как часто покупал, контакты, а по желанию и ссылки на профили в 
соцсетях. Это касается как новых, так и наших постоянных покупателей". Пользователи 
могут настраивать приватность и внешний вид аккаунта, а  их данные не увидят 
незарегистрированные пользователи.  
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Після смерті Миримського у представника його вдови  
силою вибили половину фірми з «ProZorro» 

20.07.2018 
Національна поліція викрила групу осіб, які незаконно заволоділи 

50% частки компанії ТОВ «Держзакупівлі.онлайн. Про це повідомляє прес-
служба Прокуратури міста Києва. 

Цей інтернет-ресурс входить до системи публічних закупівель «ProZorro» та 
відкритої системи комерційних закупівель «Rialto», створеної колишніми менеджерами 
«Прозорро». Вже повідомлено про підозру організатору злочину за ч. 4 ст. 189 КК України 
(вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Наразі йому 
оголошено про завершення слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінального 
провадження. Ще один співучасник злочину, який безпосередньо здійснював побиття та 
залякування, переховується у Росії. Він оголошений в розшук. Слідство стосовно інших 
учасників групи триває. Слідство встановило, що у 2013 році екс-нардеп Лев Миримський 
за власні кошти створив ТОВ «Держзакупівля.Онлайн». Засновниками фірми стали Михайло 
Мукерія (50%) – представник родини Миримського, а також Василь Кольга (50%). У квітні 
2017 р. Лев Миримський помер, а його дружина вирішила продати частку, яка належить її 
сім’ї в ТОВ «Держзакупівля. Онлайн». З цією пропозицією вона звернулась до особи, 
представником якої у фірмі був Кольга. Ця особа пообіцяла знайти покупця. Вказана особа 
разом із ще одним фігурантом виконували функцію менеджменту ТОВ «Держзакупівля. 
Онлайн» та мали особисті борги перед Миримським. Так, за даними слідства, у жовтні 2017 
р. чоловік, що вступив у змову з менеджментом ТОВ «Держзакупівля.Онлайн», під видом 
укладання угоди, в приміщенні нотаріальної контори по вул. Верхній Вал, 4-А, офіс 216 
(нотаріус Дульська Т.В.) у Києві побив Мукерію і змусив підписати договір купівлі-продажу 
50% (2,5 млн грн) частки фірми з Ашотом Погосяном. У подальшому частку з Погосяна 
переоформили на двох мешканок Черкас Галину Галаган та Світлану Савицьку. Крім цього, 
у матеріалах слідства є дані, що чоловік, який побив Мукерію, з погрозами також вимагав з 
дружини Миримського Вікторії неіснуючий борг її покійного чоловіка у розмірі 15 млн дол. 
На майно ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» судом накладено арешт. У прокуратурі зазначили, 
що загрози роботі системи публічних закупівель ProZorro на цей час відсутні. Нинішніми 
засновниками ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» значаться Василь Кольга (50%) із Запоріжжя, а 
також Галина Галаган (25%) і Світлана Савицька (25%) з Черкас. … 
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У центрі Києва зносять літні кафе: на черзі 
ще 250 майданчиків 

10.07.2018 
Комунальне підприємство «Київблагоустрій»  продовжує зносити всі 

самовільно встановлені споруди у столиці, – повідомляє Вечірній Київ. Про 
це пише портал informator.news 

“Повідомляю про чергове прибирання «Київблагоустроєм» самовільно встановле-
ного на вул. Золотоворітській, 2 літнього майданчика біля стаціонарного закладу харчуван-
ня”, – говорить в.о. директора «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв. “Це навіть не столик із 
парасолькою для кави. Це – повна нахабна відсебенька  у самісінькому центрі столиці. До 
речі, таких – великих та маленьких – майданчиків по Києву більше тисячі. Всіх їх 
перевіряють інспектори КП «Київблагоустрій», – каже він. Моніторинг засвідчив, що тільки 
п’ята частина цих об’єктів має дозвільні документи. Тому тим власникам, хто самовільно, 
без документів, встановив літні майданчики, наші інспектори вручають приписи з вимогою 
прибрати свої споруди. Часто-густо нас ігнорують. Проте переконаний, що найближчим 
часом ви ще побачите подібні демонтажі літніх об’єктів нечесного підприємництва.  

 

Читати повністю >>> 
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За июнь ритейлер «Франс.уа» открыл пять  
новых точек «Семейной пекарни» 

12.07.2018 
Первый летний месяц текущего года известная сеть кофеен 

"Франс.уа" открыла пять новых точек продажи хлебобулочных изделий 
«Семейная пекарня». 

В частности, новые заведения открылись в Киеве, Тернополе, Суммах и два в 
Херсоне. Всего по Украине точек «Семейная пекарня» - более 50. Справка ТМ: Франс.уа – это 
заведение в формате street-food для каждого, кто ценит качественную и свежую 
продукцию: от горячей домашней выпечки до вкусных напитков. Первая кофейня 
открылась в 2012 году в городе Кривой Рог. 

 

Читать полностью >>>  
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Сеть "Сушия" обновит все рестораны  
и откроет новый в Киеве 

17.07.2018 
Сеть ресторанов японской кухни "Сушия" за три года планирует 

переформатировать все свои заведения. Об этом сообщил СЕО сети Антон 
Ходысько, передает портал delo.ua 

Также в ближайших планах компании открыть один ресторан в Киеве. При этом 
Ходысько уточнил, поскольку сеть имеет негативный опыт открытия ресторанов по 
франшизе, в настоящее время компания не развивает франчайзинговое направление. 
"Задачи покрыть все регионы ресторанами "Сушия" не стоит. Скорее всего, в ближайшие 
три года будет происходить замена торговых зон, некоторые будем закрывать, либо 
уменьшать и открывать более перспективные. И однозначно делаем акцент на рост 
доставки. Сейчас она составляет до 25%, за три года ставим цель увеличить эту долю до 33-
35%", - рассказал Антон Ходысько. Отметим, что за прошлый год рестораны в новом 
дизайне были открыты в Запорожье, Виннице и в Киеве - на Днепровской Набережной и 
ТРЦ Lavina Mall. "Открытие нового ресторана обходится в $800-900 за метр квадратный",- 
уточнил Ходысько. За прошлый год компания инвестировала в развитие более 20 млн грн. 
ООО "Сушия" основано в 2006 году. В 2008 году СЕО сети ресторанов был назначен Роман 
Романчук. В 2016 году Романчук покинул свою должность, а новым главой сети стал Антон 
Ходысько.  В 2017 году сеть насчитывает 38 ресторанов в 13 городах Украины - Киеве, 
Борисполе, Виннице, Днепре, Запорожье, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове, 
Черкассах и Черновцах. Ежемесячно сеть обслуживает более 350 000 гостей, а также имеет 
собственную службу доставки "Точная доставка". По состоянию на 11 декабря 2015 года 
сеть ресторанов "Сушия" насчитывала 42 ресторана в 12 городах Украины: Киеве, 
Борисполе, Виннице, Днепропетровске, Запорожье, Луцке, Львове, Одессе, Сумах, Харькове, 
Черкассах и Черновцах. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей на 10 декабря 2015 года, участниками ООО являлись "Мегистия 
Холдингз Лимитед" (66%, Никосия, Кипр) и Геннадий Медведев (34%). Уставный капитал 
ООО "Сушия" на 10 декабря 2015 года составлял 20 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  
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У Києві лише 515 літніх майданчиків із 1148 є законними  
та сплачують пайові внески до міського бюджету 

17.07.2018 
У столиці лише 515 літніх майданчиків із 1148 є законними та 

сплачують пайові внески до міського бюджету. Про це заявив заступник 
директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій. 

У спекотну погоду особливою популярністю серед відвідувачів київських ресторанів 
та кафе користуються літні тераси, утім деякі з них установлені всупереч Правилам 
благоустрою та займають майже весь тротуар. Пішоходи змушені обходити такі 
спорудження, виходячи на проїжджу частину та ризикуючи своїм життям та здоров’ям. 
«Правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі 
має складати не менше 50% від ширини тротуару. Тобто, якщо ширина тротуару складає 6 
метрів, то зона для пішоходів має бути 3 метри, але не менше 1,8 метра. Крім того, аби не 
створювати незручності для пішоходів, літні майданчики не мають потрапляти у зони 
перехресть, розташовуватись біля виходів із метро», – сказав Тарас Панчій. На сьогодні на 
території Києва біля закладів харчування розміщено 1148 літніх майданчиків, із яких лише 
515 є законними та сплачують пайові внески, що суттєво поповнює міський бюджет. Усі 
інші літні майданчики розміщені без дозвільної документації. Для боротьби із 
недоброчесними підприємцями, які розширяють свої заклади харчування до зон 
обмеження, інспектори благоустрою спільно із поліцією вживають усіх заходів, аби усунути 
порушення. «У Києві надзвичайно високий рівень прозорості висвітлення відомостей щодо 
діяльності того чи іншого об’єкту, що розташований на столичній території. Кожен може 
зайти на «Містобудівний кадастр» та перевірити законність розміщення будь-якого об’єкта 
на київських вулицях, ввівши точну адресу», – підбив підсумок Тарас Панчій. 
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Могут ли украинцы позволить  
себе летний отдых 

11.07.2018 
Экватор лета уже приближается, но желанное солнце, море, пляж – 

остаются для большинства украинцев «хотелками» не по карману. Об 
этом пишет Александр Казмиришин на портале economistua.com 

Согласно опросу Киевского международного института социологии 64% наших 
граждан не собираются отдыхать летом, при этом 22% опрошенных вообще не имеют 
возможности для отдыха в любое время года. «Летние каникулы» планируют только 24,4% 
украинцев, большинство из которых намерены отдохнуть в Украине и лишь 4,1% 
собираются за границу. Стоит отметить, что среди планирующих отдохнуть в нашей стране 
всего 8% подразумевают туристические маршруты, остальные намерены отдыхать на 
дачах и у родственников в сёлах. Среди большинства украинцев такая тенденция отказа от 
летнего отдыха сохраняется уже давно. Прежде всего, причиной тому служат 
экономические реалии Украины. Обесценивание национальной валюты, высокий уровень 
инфляции, небывалый рост тарифов и другие малоприятные факторы последних лет 
прямо влияют на платежеспособность населения. По всей видимости, большая часть наших 
граждан занята вопросами удовлетворения первоочередных человеческих потребностей, а 
не планированием своего летнего отдыха в Украине и уж тем более выбором кофейни в 
Братиславе или билетов на Венскую оперу. Это касается не только социально 
незащищённых слоёв населения, где можно показать официальную статистику количества 
бедных в нашей стране на уровне 12-17%, включая 8 млн семей, которые подали прошение 
о субсидиях, но и трудоспособного населения нашей страны. К слову, в наших реалиях 
почему-то не учитываются стандарты ООН при определении бедности, начиная от уровня 
доходов ниже 150$ в месяц (по нынешнему курсу это примерно 3945 грн, что на 222 грн 
больше минимальной зарплаты и на 2510 грн превышает минимальную пенсию). Даже не 
ставя под сомнение статистику средних зарплат в Украине, которая в мае текущего года по 
данным Министерства Финансов составила 8725 грн или 332$ – внутренний туризм также 
становится весьма затратным. К примеру, откинув все текущие финансовые обязательства 
и потребности человека, получающего среднюю зарплату, стоимость одной ночи в съёмной 
квартире или гостинице Одессы обойдётся не менее 1000 грн или 7000 грн в неделю, в 
зависимости от региона, дорога в обе стороны будет стоить около 800 грн. … 
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Украина вошла в ТОП-3 по количеству  
новых гостини 

13.07.2018 
В тройку наиболее активных стран по открытию гостиниц в первой 

половине 2018 года вошли Россия, отрывшая 1 тыс. 78 номеров, Грузия — 
479 номеров, и Украина с показателем 283 номеров.  

Специалисты компании JLL мониторили данные гостиничного рынка России, 
Украины, Киргизии, Грузии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, стран Прибалтики, информирует 
news.enovosty.com. Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL 
отмечает, что в этом году к лету открыли на 400 номеров больше, чем было заявлено в 
начале 2018 года — 9 тыс. 700 номеров вместо 9 тыс. 300 номеров. Эта цифра превзошла 
как прогноз предыдущего года, так и его результат. Среди отельных брендов ТОП-з сейчас 
выглядит следующим образом: первое место за Marriott c 2 тыс. 100 номеров, на втором IHG 
(почти 1 тыс. 800 номеров), на третьем — Accor (около 1 тыс. 400 номеров). 
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АМКУ может оштрафовать 2 киевские гостиницы за  
неправдивую информацию о "звездах" 

16.07.2018 
Киевское отделение АМКУ может оштрафовать две киевских 

гостиницы за неправдивую информацию о категории (количестве "звезд"), 
размещенную гостиницами на их сайтах. 

"В ходе исследования (киевского гостиничного рынка на предмет повышения цен в 
период УЕФА – ИФ) отделение (АМКУ – ИФ) выявило, что ряд субъектов хозяйствования… 
распространяет ложную информацию об установлении гостиницам категорий ("звезд"). 
Распространение такой информации может предоставить таким субъектам хозяйствования 
неправомерные преимущества в конкуренции", – сообщил глава Киевского отделения 
АМКУ Алексей Хмельницкий в ответ на запрос "Интерфакс-Украина". По его данным, 
Киевское областное территориальное отделение АМКУ рассматривает дела по фактам 
размещения на фасадах и сайтах гостиниц "Адрия" и "Старо" неправдивой информации об 
установлении категорий ("звезд"). Он отметил, что данное нарушение предусматривает 
штраф в размере 5% от выручки предприятия за предыдущий год. "Сейчас продолжается 
исследование по распространению аналогичной ложной информации другими субъектами 
хозяйствования", – добавил А.Хмельницкий. По его словам, областное отделение АМКУ в 
ходе мониторинга выявило, что некоторые участники данного гостиничного рынка 
значительно завышали цены на проживание на 25-27 мая 2018 года, однако говорить о 
возможном сговоре преждевременно. А.Хмельницкий отметил, что благодаря рыночным 
механизмам и реакции отделения АМКУ произошло значительное снижение ранее 
повышенных цен и последующее возвращение их к прежнему уровню. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Hyatt стал крупнейшим киевским плательщиком  
туристрических сборов в 2017г 

20.07.2018 
Hyatt Regency Kyiv стал крупнейшим киевским агентом по 

туристическому сбору с постояльцев, сообщил руководитель управления 
туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко. 

Согласно данным Государственной фискальной службы Киева (ГФС), которые 
А.Тараненко обнародовал на своей странице в Facebook, Hyatt Regency Kyiv в 2017 году 
уплатил 2,6 млн грн туристического сбора. Вторую позицию среди крупнейших агентов по 
турсбору занял Hilton Kyiv с 1,7 млн грн. В ТОП-5 также Fairmont Grand Hotel Kyiv, "Премьер-
Палац" и Radisson Blu Hotel. В десятку крупнейших плательщиков турсбора вошли: Ibis City 
Center, "Украина", Holliday Inn, Premier Hotel Rus и Alfavito Hotel Kyiv. Суммарно крупнейшие 
агенты в 2017 году уплатили 12,55 млн грн туристического сбора.  
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У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр 
з обігом понад 150 млн грн 

12.07.2018 

Податківці Київщини разом з працівниками Національної поліції 
ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн. Про це 
повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина". 

У повідомленні зазначено, що правоохоронцями було встановлено групу осіб, які 
надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного 
переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки 
міста Києва, Київської та інших областей України. Для прикриття своєї незаконної 
діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки 
транзитно-конвертаційних підприємств. Безготівкові грошові кошти СГД реального 
сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних компаній у вигляді 
оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. 
Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн грн. За 
результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання 
фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5 450 Євро 
та 5 650 доларів США (в еквіваленті 310 тис грн) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, 
чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, 
комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо. 
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Наружная реклама в Украине. Итоги  
первого полугодия 2018 г. 

16.07.2018 

Оператор наружной рекламы PRIME Group визуализировал основные 
параметры рынка наружной рекламы по итогам первого полугодия 2018 г., 
сообщает портал sostav.ua  

В основу материала легли данные исследователя аудитории наружной рекламы 
Doors Consulting за соответствующий период. Сравнивая инвентарь в июне 2018 г. с июнем 
2017 г., сокращение по стране составило 2% как по всем форматам, так и по наиболее 
массовому — 3×6. Основная доля демонтажей пришлась на ситилайты 1,2×1,8, что привело 
к сокращению этого вида инвентаря на 8% по сравнению с количеством в июне 2017 г. 
Причиной изменений стало упорядочивание рынка наружной рекламы в Киеве, что 
привело к сокращению инвентаря ситилайтов на 26%. Схожая ситуация и в Днепре: там в 
результате упорядочивания рынка ситилайтов стало на 11% меньше. В тоже время 
устанавливались новые конструкции — скроллы 1,2х1,8. Объем этого инвентаря 
увеличился почти в 2 раза, считая с июня 2017 г. Меняется ситуация и со скроллам и 
бэклайтам площадью около 8 кв. м — и так же в связи с упорядочиванием столичного 
рынка наружной рекламы. Некоторые конструкции этого формата демонтируются, 
некоторые устанавливаются — процесс в активной стадии. Пока объем этого инвентаря 
сократился в Киеве на 19% (по сравнению с ситуацией в июне 2017 г.), а в целом по стране 
— на 7%. Устанавливаются современные остановки общественного транспорта. Двукратно 
увеличился объем этого инвентаря во Львове, если сравнивать с количеством в июне 
прошлого года. В Киеве рост составил 6%, а в целом по Украине — 7%. В связи с 
реализацией городских концепций развития наружной рекламы с начала 2017 г. 
продолжился демонтаж в Киеве (-7% по сравнению с июнем 2017 г. по всем форматам) и 
Харькове (-2%), а с весны начались активные изменения в Днепре (-11%), что и стало 
основной причиной перераспределения долей инвентаря по городам (SOV inv.). Вместе с 
тем, в некоторых из топ-6 городов количество рекламного инвентаря увеличилось. Так, во 
Львове его стало на 3% больше (всех форматов) по сравнению с июнем 2017 г. В Запорожье 
объем инвентаря вырос на 2%. Изменения в этих городах произошли за счет установки 
скроллов и замены щитов на призмы. В 2018 г. доля бюджетов рекламодателей в топ-6 
городах больше всего увеличилась во Львове, Одессе и Запорожье. Причиной послужило 
увеличение занятости по сравнению с первым полугодием 2017 г. Занятость рекламных 
плоскостей в первом полугодии 2018 г. в среднем на 6% выше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Начиная со второго полугодия 2017 г. заполняемость плоскостей во всех 
топ-6 городах стала однородно высокой. Со второго квартала 2018 г. Львов уступил 
лидерство по занятости Одессе. По занятости инвентаря в первом полугодии 2018 г. 
продолжают лидировать областные центры Западной Украины (Черновцы, Ивано-
Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно), а также Винница. Увеличился спрос в Николаеве и 
Херсоне по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. ... 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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Нацсовет утвердил лицензии 24 телеканалам:  
бенефициарами 19 являются олигархи 

11.07.2018 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 

утвердил цифровые лицензии 24 национальным телеканалам, 
бенефициарами 19 из них является четыре украинских олигарха 

Соответствующее решение он принял на заседании по переоформлении и 
продолжения срока действий цифровых лицензий национальным телеканалам. Согласно 
обнародованным данным, лицензию получили, в частности, телеканалы “Интер”, 
телестудия “Служба информации” (логотип “НТН”), “Мульти медиа сервис” (”К1”), “ТРК 
“Кино ТВ” (”Ентер-фильм”), “Музыкальное телевидение” (ZOOM), “К2”, “Мега” (”М”), 
“Музыка ТВ” (”Пиксель TV”), бенефициаром которых является Д.Фирташ. Цифровую 
лицензию также продлили четырем телеканалам, бенефициаром которых является 
Р.Ахметов - ТРК “Украина”, “Индиго tv”, “НЛО. tv”, а также “Аспера 2011” (”Эскулап- TV”), 
указывается в сообщении, а также для каналов И.Коломойского - ТРК “Студия 1+1”, 
“Телекомпания ТЕТ”, “Реал Истейт-ТВ” (”2+2”). Бенефициары телеканалов В.Пинчука, 
которым также продлили действие лицензии, не указаны: “МК ТРК” (ICTV), “ТК СТБ” 
(логотип “С-Можливо все!”), “Новый канал”, “Телеодин” (логотип “М1”). В перечне также 
значатся каналы “Прямой” (бенефициар - Владимир Макеенко), “ТРК “НБМ” (логотип “5”, 
бенефициар Петр Порошенко), XSPORT (бенефициары Борис Колесников и Светлана 
Колесникова), “Z ZIK” (бенефициары - Елена Диминская, Жанна Диминская, Анастасия 
Диминская), “Эспресо” (бенефициар - Иван Жеваго). Цифровые лицензии будут действовать 
на протяжении семи лет, указывается в сообщении Нацсовета.  
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Комунальні друковані видання реформуються  
вдвічі швидше, ніж державні 

20.07.2018 
Голова Держкомтелерадіо О.Наливайко взяв участь у прес-сніданку 

«Півроку на роздержавлення: під ризиком зникнення 528 видань», який 
провели ГО Центр демократії та верховенства права та  «Детектор медіа». 

Медіа-експерти спільно з представниками комунальних ЗМІ обговорювали 
проблеми реформування державних та комунальних видань. У липні цього року 
розпочалися останні 6 місяців, упродовж яких державні та комунальні ЗМІ повинні 
роздержавитись та стати незалежними від органів влади. Однак, за даними 
Держкомтелерадіо, станом на 1 липня реформувались лише 31% комунальних та 17% 
державних видань, а це лише 218 із 746 учасників реформи. Видання, які не встигнуть 
завершити процедуру до 31 грудня, втратять свої свідоцтва – це означає позбавлення права 
видавати газету. «Причина низького показника роздержавлення по деяких областях – це 
гарне фінансування, - зазначив Олег Наливайко. - Дуже характерною ситуацією є 
відсутність реформованих видань у Закарпатській та Київській області. Якщо накласти 
карту фінансування на карту реформування, то результати майже співпадають: наприклад, 
у Рівненській області найвищий рівень роздержавлення - 57%: там було нульове 
фінансування». Відтак видання намагаються втримати фінансування і тому не поспішають 
із роздержавленням. При цьому, як зауважив Олег Наливайко, на колегії Держкомтелерадіо 
заступник Голови ОДА Закарпатської області запевняв, що до кінця року всі комунальні 
видання будуть реформовані. Також Голова Держкомтелерадіо розповів про перемовини із 
Міністерством фінансів України щодо 100-тисячних одноразових виплат для реформованих 
видань, про успішні кейси співпраці роздержавлених видань із територіальними громадами 
та про економічні проблеми роздержавлення, серед яких - зростання тарифів на доставку 
преси та вартості друку. Юрист Центру демократії та верховенства права Катерина Кулина 
розповіла, що громадська організація відстежує динаміку реформування, яка не є втішною, і 
528 видань мають шанс не вижити після 2018 року. За словами експерта, у результаті 
моніторингу перебігу реформи було виявлено проблеми, які неможливо вирішити без 
зміни закону, яким регулюється цей процес. Тому низка громадських організацій спільно із 
Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики розробили 
законопроект №8441, зареєстрований 8 червня 2018 року. Законопроект дозволить 
редакціям, у випадку бездіяльності органа-засновника, зберегти певні майнові права та 
назву видання; заборонить без згоди трудових колективів звільняти редакторів під час 
реформування; дасть другий шанс трудовим колективам висловити свої пропозиції, яким 
способом вони хочуть реформувати медіа, та дозволить виділення редакцій зі складу 
державних органів та підприємств. 
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Президент Асоціації платників податків назвав  
вимоги бізнесу до влади України 

10.07.2018 
Зниження податків та амністія капіталу виведе український бізнес “з 

тіні”. Про це в ефірі “Прямого” в програмі “Ситуація” Тараса Березовця 
заявив президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.  

Він зазначив, що зараз від 48% до 65% економіки України працює “в тіні” і цю 
ситуацію треба переломити. На його переконання, в першу чергу необхідно прийняти 
ліберальний податковий кодекс, який передбачає зміни в оподаткуванні. “Знизити 
кількість податків з існуючих 13 до 9. Об'єднати два податки в один - податок ЄСВ і НДФЛ - і 
встановити його на рівні 32%, а протягом трьох років довести його до 20%. <...> Бізнес 
першої категорії з обсягом обороту 2,5 млн грн просто не чіпати - встановити фіксовану 
ставку в 500 грн. Після прийняття ліберального кодексу оголосити мораторій на його 
зміни, щоб малий, середній і великий бізнес мав можливість короткостроково планувати 
свій бізнес. Разом із прийняттям ліберального кодексу оголосити амністію капіталу - раз і 
назавжди поставити крапку в цьому питанні”, - сказав Катамадзе. Нагадаємо, президент 
України вніс до Верховної Ради України законопроект "Про податок на виведений капітал".  

 

Читати повністю >>> 
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ТПП України та Центр оперативно-стратегічного аналізу (COSA)  
підписали Меморандум про співробітництво 

10.07.2018 
Відтепер українські підприємства, які провадять зовнішньо-

економічну діяльність, зможуть більш безпечно виходити на нові ринки й 
отримувати всю необхідну інформацію про потенційних партнерів. 

«Перевірка зарубіжних контрагентів завжди важлива для мінімізації ризиків у 
зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств. І ТПП України разом із 
партнерськими організаціями (торгово-промисловими палатами) та своїми 
уповноваженими представниками за кордоном опікується питаннями підтвердження 
фінансової спроможності майбутніх партнерів. Також використовуються і можливості 
спеціалізованих українських компаній для надання необхідної інформації про зарубіжних 
учасників зовнішньоекономічних операцій», –  відзначив віце-президент ТПП України 
Сергій Свистіль. Підписаний Меморандум передбачає: обмін даними при оцінюванні 
безпекових, політичних, репутаційних та інших ризиків країни в інтересах юридичних і 
фізичних осіб, зацікавлених у такому оцінюванні;  надання консультацій юридичним і 
фізичним особам із питань здійснення корпоративної розвідки, зокрема щодо репутаційних 
і комерційних ризиків у контексті співпраці з контрагентами в іноземних юрисдикціях та в 
Україні. Крім того, йдеться про  підготовку звітів щодо оцінки ризиків країни й інших 
аспектів корпоративної розвідки для виходу українських підприємств на іноземні ринки; 
проведення освітніх і ділових заходів на тему безпеки ведення зовнішньоекономічної 
діяльності із залученням українських та іноземних підприємств; удосконалення організації 
та функціонування систем комплаєнсу ТПП й її членів та інші види співробітництва.  
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Відділ реклами:  

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

http://mykyivregion.com.ua/2018/07/12/u-bilij-cerkvi-likviduvali-konvertacijnij-centr-z-obigom-ponad-150-mln-grn-foto/
http://sostav.ua/publication/naruzhnaya-reklama-v-ukraine-itogi-pervogo-polugodiya-2018-goda-79048.html
http://ukrrudprom.com/news/Natssovet_utverdil_litsenzii_24_telekanalam_benefitsiarami_19_ya.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vidbulos-zasidannya-ekspertnoyi-radi-z-pitan-zapobigannya-ta-protidiyi-komunalni-drukovani-vidannya-reformuyutsya-vdvichi-shvidshe-nizh-derzhavni-oleg-nalivajko
https://prm.ua/poroshenko-vnis-u-verhovnu-radu-zakonoproekt-pro-podatok-na-vivedeniy-kapital/
https://prm.ua/prezident-asotsiatsiyi-platnikiv-podatkiv-nazvav-vimogi-biznesu-vladi-ukrayini/
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http://detector.media/
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http://www.ucci.org.ua/home.html
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Бизнес сохраняет позитивные ожидания 
относительно макроэкономики 

17.07.2018 
Украинские предприятия сохраняют позитивные ожидания 

относительно макроэкономической ситуации в стране, свидетельствуют 
результаты опроса руководителей, проведенного НБУ. 

Как сообщается на веб-сайте центробанка, индекс деловых ожиданий бизнеса на 
следующие 12 месяцев составляет 118,3%. Высокие темпы роста экономической 
активности сохраняются, в основном, благодаря улучшению прогнозов финансово-
экономического положения собственных предприятий и инвестиционных расходов на 
строительные работы. При этом респонденты положительно оценивают текущее 
финансово-экономическое положение своих предприятий: как и в предыдущем квартале, 
88% из них считают его "удовлетворительным" или "хорошим". В то же время опрошенные 
отмечают низкие остатки готовой продукции и отсутствие собственных производственных 
мощностей для ответа на неожиданное увеличение спроса. Ожидания по реализации 
собственной продукции в дальнейшем также остаются на высоком уровне, как и ожидания 
относительно инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. В то же 
время предприятия несколько снизили ожидания относительно потребности в заемных 
средствах. Доля респондентов, планирующих привлекать банковские кредиты, составляет 
37,1% (в первом квартале 2018 г. - 38,3%). Как и во всех предыдущих опросах, предприятия 
пока больше заинтересованы в гривневых заемных средствах. Главными факторами, 
которые сдерживают бизнес от привлечения новых займов, остаются высокая стоимость 
кредитов, ужесточение требований к залогу, сложная процедура оформления документов. 
Во второй квартале предприятия также улучшили ожидания относительно роста объемов 
производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ожиданий составляет 22,2% 
(в І квартале 2018 г. - 19%). "Положительная динамика сохраняется уже девятый квартал 
подряд. Среди опрошенных предприятий почти 35% ожидают роста производства, более 
половины уверены, что производство останется на текущем уровне. Рост ожидают 
предприятия всех основных видов деятельности, однако наиболее позитивно настроены 
предприятия энерго- и водоснабжения", - указано в сообщении. Рост потребительских цен 
ожидается уровне 9,6% (в первом квартале 2018 г. - 11%). "Хотя инфляционные ожидания 
бизнеса в следующие 12 месяцев улучшились, они все еще остаются на уровне выше от 
цели. Среди наиболее значимых факторов влияния на уровень цен респонденты отмечают 
затраты на производство", - отметил НБУ. Ситуация на валютном рынке также остается 
важным фактором, однако ожидания относительно ее влияния существенно ослабли по 
сравнению с предыдущим опросом – до 65,7% с 81,3%. По ожиданиям бизнеса, влияние на 
уровень цен также будут иметь уровень доходов населения, цены на мировых рынках, 
социальные расходы бюджета.  
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Компанії з іноземними інвестиціями ефективніші  
за компанії з українським капіталом 

13.07.2018 
Такими є висновки дослідження «Економічний вплив прямих 

іноземних інвестицій в Україні», яке презентувала в. о. Міністра фінансів 
разом з Німецькою групою радників (German Advisory Group).  

Дане дослідження було проведено спільно з Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій. Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства фінансів у 
Facebook. Воно показало, що, хоча досить мало українських підприємств повністю або 
частково належать іноземним інвесторам, ці підприємства в середньому набагато більші та 
продуктивніші, ніж суто вітчизняні компанії, і платять вищу заробітну плату. Зокрема, у 
секторі нефінансових корпорацій України є лише 4,6% підприємств з іноземними 
інвестиціями. Втім, на цих нечисленних підприємствах працюють 20,4% всіх працівників 
сектору, що виробляють 34,9% загальної валової доданої вартості. А середньостатистична 
українська компанія з іноземними інвестиціями виробляє в 11 разів більше продукції, ніж 
середньостатистична вітчизняна компанія. Коментуючи результати дослідження, в. о. 
Міністра фінансів, Урядовий уповноважений з питань інвестицій Оксана МАРКАРОВА 
зазначила: «Як Урядовий уповноважений з питань інвестицій я відповідаю за те, щоб Уряд 
створив якомога сприятливіші умови для залучення інвестицій. У першу чергу – іноземних. 
За результати роботи в цьому напрямку нам не соромно. Україна з’явилася на інвестиційній 
карті світу. Сюди починають приходити знакові міжнародні бренди – GE, Fujicura, IKEA, 
H&M – і їхня поява посилає потужний сигнал зарубіжним інвесторам, які створюють тут 
виробництво, приносять сучасні технології, навчають наших людей». 
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Організовані Партійні Групи-7: Як Льовочкін і  
Ахметов готуються до реваншу 

12.07.2018 
Поки майданівські лідери чотири роки не могли поділити між собою 

владу, впливи та потоки, "колишні" планомірно наближалися до того, щоб 
стати "майбутніми". Про це пишуть Роман Романюк, Роман Кравець на УП. 

Єдине, що їм для цього треба, – дочекатися виборів, спершу президентських, а тоді й 
парламентських. "Ви знаєте, мені бути що у владі, що в опозиції – не ново. Я вже 6 разів 
змінював позицію: то у владі був, то в опозиції, то знову у владі. Зараз от готуємося знову 
повернутись. Це буде сьома вже зміна", – віджартовується від запитання УП про можливий 
"реванш" один із лідерів "Опозиційного блоку" олігарх Сергій Льовочкін. За великим 
рахунком, його слова – це констатація очевидної тенденції. Щоб побачити її, не треба 
говорити з Льовочкіним, можна просто відкрити дані будь-якого соціологічного опитуван-
ня. Прогнози на вдалий реванш не викликали б жодного подиву, якби говорилися не 
лідером партії, саме існування якої ще чотири роки тому проглядалося дуже туманно крізь 
дими палаючих шин на Майдані. У 2014-му багатьом здавалося, що люди, які роздмухували 
вогонь на вулицях Києва, які голосували за диктаторські закони 16 січня, які були опорою 
влади Януковича, а коли почалася війна, спромоглись лише погудіти в трубу, більше ніколи 
не з’являться на політичній арені України. Поки майданівські лідери чотири роки не могли 
поділити між собою владу, впливи та потоки, "колишні" планомірно наближалися до того, 
щоб стати "майбутніми". Єдине, що їм для цього треба, – дочекатися виборів, спершу 
президентських, а тоді й парламентських. "Якщо все буде добре, якщо нам вдасться 
об’єднатися й активізувати своїх прихильників, то ми повернемося дуже потужною силою. 
У нас буде не 40 депутатів, а більше 100. Ми будемо поважними людьми, от побачите", – з 
мефістофелівською посмішкою переконує Льовочкін. У нього є вже і готовий "єдиний 
кандидат" у президенти, і проект великої опозиційної партії, і бачення коаліції тощо, тощо… 
Тільки на дорозі реалізації задумів колишнього глави адміністрації Януковича може 
виникнути несподівана перепона – колишні спонсори Януковича. На відміну від Миколи 
Азарова чи членів "Сім’ї", стовпи тієї сили, яку прийнято називати "донецькими", нікуди з 
України не поділися. Навпаки, вони досить впевнено почуваються і за нової, 
постмайданівської, влади. Формально їхній вплив обмежується двома десятками депутатів 
у фракції "Опоблоку", проте в них є свій варіант "великого повернення", де центральне 
місце займає аж ніяк не Льовочкін. На цю роль є інший претендент, найбагатша й одна з 
найвпливовіших осіб країни – Рінат Ахметов. Власне, з тимчасової зупинки протистояння 
цих двох груп впливу у 2014 р. на уламках Партії регіонів і постав "Опозиційний блок". Але 
одна річ – об’єднатися перед обличчям неминучого краху, і зовсім інша – домовлятися про 
спільну роботу, коли попереду проглядаються обриси повернення влади, впливу і доступу 
до потоків. Видання "Українська правда" продовжує цикл "Організовані партійні групи", 
пропонуючи читачам статтю про життя фракції і партії "Опозиційний блок". … 
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Выбор Яценюка. Развалится или устоит  
Народный фронт 

16.07.2018 

Что происходит в Народном фронте, какие планы у партии по 
выживанию в политике, кто с кем договаривается и при чем тут Юлия 
Тимошенко. Об этом пишет Дмитрий Бобрицкий а портале LIGA.net 

 
Депутаты и эксперты списали Народный фронт, как партию со следующих выборов. 

И это понятно. Нулевой рейтинг стабилен три года. Кажется, выхода нет. В НФ пасовать не 
готовы и напоминают, как в 2014 году им удалось за три месяца сколотить единую команду 
из политиков, атошников и бизнесменов. В кратчайшие сроки провести успешную 
избирательную кампанию и разделить власть с президентом Петром Порошенко. Тогда НФ 
получил кредит доверия, а теперь команде Яценюка нужны экстраординарные меры, 
чтобы провести хотя бы горстку нардепов. Без мажоритарки и удачного стечения 
обстоятельств – задача не решается. Рисковать и пробовать они будут. На парламентские 
выборы-2019 партия обязательно пойдет, уверяют фронтовики. Не следовало ждать 
другого. Резкая потеря позиций для лидеров НФ сулит уязвимость перед новой властью. 
Поэтому политическое выживание для партии - вопрос личной безопасности. Для участия в 
выборах у НФ есть – команда, деньги и умение организовывать кампании. Пока не хватает – 
народной поддержки. LIGA.net разбиралась, что происходит в Народном фронте и что 
собираются делать Яценюк, Аваков и Турчинов, чтобы остаться в политике. 

 
Ноша антирейтинга. Вожди Народного фронта – Арсений Яценюк, Арсен Аваков, 

Александр Турчинов и Андрей Парубий стали жертвами общего падения поддержки 
партии. Три года рейтинг каждого, меньше 1%, как и у политсилы. К тому же, согласно 
майскому опросу, антирейтинг любого из них – 50% и выше. Сергей Гайдай, который 
работал технологом у фронтовиков, рассказывает LIGA.net, что в 2014-м партию 
поддержали избиратели, успевшие разочароваться в Порошенко. Спустя короткое время 
украинцы осознали, что ошиблись - как и c президентом. "К народу дошло, что он ничем не 
отличается от Порошенко", – говорит Гайдай. Разочарование сразу отразилось на 
социологии. Возглавляет "очень негативное отношение" избирателей (65%) - глава партии, 
экс-премьер Арсений Яценюк. Стремительная потеря доверия и отчаянная война с 
президентом за время руководства Кабмином, заставили Яценюка отказаться от местных 
выборов. У Яценюка посчитали, что избирательная кампания откроет дополнительный 
фронт борьбы с Банковой, к которому партия не готова. Отставка все равно состоялась, а 
фронтовики после отказа участвовать, ослабли в регионах. Теперь они с треском 
проигрывают выборы в территориальные общины. "После отставки Яценюка были риски, 
что в большой фракции начнется разброд и шатание. Этого удалось избежать", -
констатирует давний соратник экс-премьера. Отставка вылилась для политика в личные 
переживания, рассказал LIGA.net собеседник, но ему удалось сохранить руководство 
фракцией. Формально руководит ею до сих пор земляк Яценюка Максим Бурбак. На экс-
премьера также ориентируется многочисленная группа депутатов, среди которых его друг 
Андрей Иванчук, Денис Дзензерский, Игорь Алексеев - всего около 15 нардепов. После 
сложения депутатских полномочий Николаем Мартыненко, возглавлявшего еще одну 
группу депутатов (≈ 10), она частично переориентировалась на Яценюка. Одной из причин 
раскола Народного фронта мог бы стать секретарь СНБО Александр Турчинов. В период 
противостояния премьера Яценюка с президентом, он сблизился с последним. В Народном 
фронте рассказывают LIGA.net, что отношения между Турчиновым и президентом уже не 
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близкие, как раньше. "Он не обласканный президентом, а только выполняет определенные 
функции", – говорит депутат из НФ, близкий к Турчинову. Ранее Турчинов примерял роль 
связующего звена между президентом и Яценюком-Аваковым, но примирить стороны и 
выйти на создание единой партии власти ему так и не удалось. Турчинов подмочил 
репутацию в НФ сближением с Порошенко, но остается в орбите партии. Во фракции на 
Турчинова ориентируются Сергей Пашинский и второй номер в списке НФ Татьяна 
Чорновол - в общем числе около семи человек. Чуть ли не главным противником создания 
силы на основе Солидарности и НФ продолжает оставаться министр МВД Арсен Аваков. 
Сегодня он – противовес власти президента. Руководимое им министерство, а также 
подчиненные Нацполиция и Нацгвардия - большой властный ресурс в воюющей стране. 
Порошенко пытается ослабить Авакова, а министр громче всех предлагает превратить 
Украину в парламентскую республику. Большой репутационной потерей для Авакова стало 
расследование НАБУ против его сына. В НФ убеждены, что это было сделано по заказу 
Банковой. САП закрыла дело, в бюро твердят о процессуальных нарушениях. Интересы 
главы МВД в Народном Фронте защищают двое заместителей главы фракции: комбаты 
Андрей Тетерук и Юрий Береза. В сумме около 12 депутатов. Еще один лидер Народного 
фронта - спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Влияние спикера разные собеседники в 
НФ оценивают намного меньше, чем у вышеперечисленных политиков. Главу Рады 
называют слишком зацикленным на национальной идее. Парубий балансирует между 
позицией фракции НФ, пожеланиями БПП (потому что они часть коалиции) и 
еврооптимистами (их поддерживает США и ЕС). К группе, ориентированной на Парубия 
относятся около семи депутатов. Среди них Андрей Левус, Николай Величкович, Сергей 
Высоцкий. 

 
Что они будут делать. Поднять шансы на парламентских выборах может 

выдвижение на президентские, чтобы подтвердить субъектность. Решение об участии или 
отказе Яценюк отложил. Партийцев тревожит не выдвижение Яценюка, а что предложить 
избирателю. В партии не придумали, а только описывают, с чем идти нельзя. "Старые 
политтехнологии себя изжили. Нельзя много пиариться. Народ бесится из-за бордов с 
политиками, висящими больше недели. На негативе тоже далеко не уедешь. Нужны новые 
продукты. Содержательную часть будем думать", - говорит соратник Яценюка. Во фракции 
надеются, что через год ситуация изменится. И в парламентскую кампанию партии выйдут 
на фоне негатива к новоизбранному президенту, как было в 2014-м. Если рейтинги 
останутся низкими, то в партии рассматривают вариант слияния с другими силами, либо 
будут настаивать на парламентской республике. В последнее время звучало много 
разговоров, что часть Народного фронта может вернуться в Батькивщину под 
предводительством Авакова и Яценюка. Депутат из фракции НФ опровергает движение 
лидеров в сторону Юлии Тимошенко на примере министра МВД. "Слухи о возвращении 
Авакова к Тимошенко - это троллинг Петра Алексеевича, не больше", – говорит собеседник 
в НФ. В НФ говорт, что лидеры партии понимают: Тимошенко жаждет абсолютной власти, 
так что договоренности с ней в преддверии выборов будут неустойчивы. "Сложно 
представить Авакова, что он скажет Юле: давай выкурим трубку мира и все будет по-
прежнему", – говорит собеседник LIGA.net в НФ. В то же время, он подтверждает, что 
общение Авакова с Тимошенко есть. Оно похоже на ритуальное, существующее между 
политиками для обмена мнениями. "Никто не знает, о чем они говорят, но все угадывают", 
– говорит он. Второй номер избирательного списка и член политсовета партии депутат 
Татьяна Черновол косвенно подтверждает LIGA.net разные мнения во фракции о 
дальнейшей судьбе Народного Фронта. По ее словам, на президентские выборы мог бы 
пойти Турчинов: "У него сильный образ защитника. Сейчас это нужно стране, но пока еще 
ничего не ясно. Все в раздумьях". Группа Парубия самая скромная по финансам. Им сложнее 
найти союзников из-за небольшого электорального потенциала. Хорошую репутация 
депутатов группы относительно других групп мало кому можно "продать". С другой 
стороны, у спикера есть план союза с Гройсманом. Но пока глава Кабмина отложил идею 
создания своей политсилы. Когда он к ней вернется, то наберет людей с финансовыми или 
электоральными бонусами. 

 
Во что превратиться НФ в следующей Раде. Реалистичный сценарий – это 

превращение Народного фронта в следующем созыве в небольшую группу депутатов-
мажоритарщиков, при условии если следующий президент не убедит Раду проголосовать 
за избирательный кодекс, убирающий мажоритирку. Шансы купить место в списке любой 
политсилы у денежных мешков будут ограниченными. "В будущий парламент зайдут около 
10 партий по 20-30 мандатов. Для продажи останется всего несколько мест. Сколько брать 
за них? 50 млн? Никто не купит такой мандат", – размышляет один из депутатов Блока 
Петра Порошенко в разговоре с LIGA.net. Депутаты-фронтовики не боятся уменьшиться в 
размере и находят в этом позитив:  "Посмотрите на Ляшко. У него полнота власти. Его 
коррупционные хотелки проходят. Он король положения. Коалиция обращается к нему, 
когда ей не хватает 10-12 голосов. Вот это и есть власть, а большая фракция - это 
ответственность", – сказал депутат. В Народном фронте пытаются себя подбадривать. 
"Нельзя сесть играть в карты и при первой плохой раздаче вставать со стола. Встанешь - 
уже не игрок", – подчеркивает депутат Сергей Фаермарк. Гайдай предостерегает Народный 
фронт. Политсила наметывает игру на шахматной доске, которая перевернется сразу же 
после выборов президента. "При следующем гаранте фронтовики потеряют все влияние и 
не смогут воспользоваться админресурсом", - говорит он. Будущее Народного фронта во 
многом зависит от того, какой выбор сделают Яценюк, Турчинов, Аваков и Парубий. 
Сохранят ли они единую команду или каждый пойдет своим политическим путем.  
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И "Приват" в придачу. Что Тимошенко  
пообещала Коломойскому 

17.07.2018 
До президентских выборов еще более восьми месяцев, но переговоры 

между будущими кандидатами и их потенциальными спонсорами в самом 
разгаре. Об этом пишет Евгения Москаленко на dsnews.ua 

Наверное, самым многообещающим окажется союз Юлии Тимошенко и Игоря 
Коломойского. Тут обе стороны имеют очень много чего пообещать друг другу. О 
состоявшихся в Варшаве переговорах Тимошенко и Коломойского сообщил 14 июля 
журналист Богдан Кузьмич. "Вчера один товарищ с Волынских краев вернулся из Польши. 
Там он часто бывает по своим делам. Да и в Киев заехал транзитом. Пообщались. Он 
рассказал, что, находясь в Варшаве, видел Юлию Тимошенко", - поведал журналист. По 
словам его товарища, он видел ее 12 июля в гостинице, в которой остановился 
переночевать: "Отель хороший, возле аэропорта. И здесь алярм! Сначала в гостинице 
появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем 
Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить 
ее всю в белом было невозможно". В подтверждение рассказа журналист опубликовал фото 
бизнесмена и лидера "Батьківщини" в холле отеля. Напомним, что 12 июля, когда 
проходили эти переговоры, Верховная Рада с утра до вечера была занята принципиально 
важным законопроектом о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" 
в связи с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде". В конце концов 
депутаты приняли этот проект во втором чтении и в целом 254 голосами "за", но 
Тимошенко, как зафиксировано в таблице поименного голосования, в зале отсутствовала и 
за проект не голосовала. Видеозапись заседания также свидетельствует о том, что 
Тимошенко отсутствовала. "То есть именно в этот день лидер парламентской фракции 
прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом 
антикоррупционного суда, подозреваемым в обворовывании государства на миллиарды 
долларов?" - ставит вопрос Богдан Кузьмич. Интересными подробностями поделился 
бывший народный депутат, а теперь политолог Тарас Чорновил. По его сведениям, в 
Варшаву помимо Тимошенко прибыл еще один депутат из "Батьківщини", заместитель 
Тимошенко на посту главы партии Александр Абдуллин, и возвращался он в Киев из 
польской столицы вместе с Тимошенко. "Его участие в переговорах додает им изрядной 
конкретики. Давний медийщик, один из основателей отечественного телепиара, 
постановочных акций, художественных туров в поддержку... А еще - один из создателей 
черных технологий медиакиллерства", - характеризует Абдуллина Чорновил и 
подчеркивает, что Коломойский, в свою очередь, - собственник большой медиаимперии, 
включительно с каналом "1+1". "За дверьми стоит очередь желающих предложить себя к 
услугам олигарха на следующих выборах. Но собственной персоной аж в Варшаву он 
прилетел-таки на встречу с Тимошенко. А присутствие там еще и Абдуллина 
свидетельствует, что речь шла уже не о концептуальных вопросах "дружить - не дружить", а 
о вполне технической программе агитационных мероприятий". Это как минимум третья 
тайная встреча Коломойского с лидером "Батьківщини" за последний год. В ноябре 
прошлого года тот же Тарас Чорновил сообщил, что Тимошенко отправилась через 
Варшаву в Женеву, где Коломойский традиционно назначает встречи всем недовольным 
властью. Вскоре пользователь Влад Томин выложил в Facebook видео с Тимошенко в 
аэропорту Женевы. Затем в марте Чорновил рассказал, ссылаясь на собственные 
источники, о прибытии Тимошенко в аэропорт им. Бен-Гуриона возле Тель-Авива. 
Коломойский "впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле, - подчеркнул 
Чорновил. - Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто "а 
поговорить" или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, 
участия советников, технологов и т. п.". Примечательно, что о нынешней встрече двух 
союзников (по-видимому, их уже можно называть так) сообщила программа ТСН канала 
Коломойского "1+1". И заодно она напомнила о недавних словах Коломойского, 
заявившего, что он считает Тимошенко наиболее достойным кандидатом в президенты из 
опытных украинских политиков. Этот союз имеет давнюю и весьма мощную, если мерять в 
деньгах, основу. Еще в январе 2010 г. СМИ разузнали, что под занавес своего второго 
премьерства "Тимошенко отдала "Укрнафту" Коломойскому", сделав практически 
невозможной смену руководства компании, лояльного группе "Приват". Через пять лет, в 
январе 2015-го, о том же рассказал народный депутат Сергей Лещенко. Он обнародовал 
акционерное соглашение, которое бессрочно фиксировало интересы Коломойского в 
управлении компанией, чей контрольный пакет принадлежит государству в лице 
"Нафтогаза України". Вскоре Верховная Рада приняла закон, позволивший сместить топ-
менеджмент Коломойского в "Укрнафте", после чего связанные с Коломойским компании, 
являющиеся миноритариями "Укрнафты", обратились в Лондонский международный 
арбитражный суд с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий 
акционерного соглашения. В апреле 2018 г. суд вынес решение не в пользу Коломойского. 
"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между 
"Нафтогазом" и компаниями Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафтой" 
не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам 
корпоративного законодательства Украины", - подчеркнул "Нафтогаз". Но контроль над 
"Укрнафтой" - далеко не единственная утрата Коломойского. Еще более крупной потерей 
стал Приватбанк, за которым могут последовать связанные с Коломойским компании, 
являющиеся имущественными поручителями Приватбанка. В июне стало известно, что 
Нацбанк подал к этим компаниям 143 иска на общую сумму более 10 млрд грн. 3 июля 
правовую позицию Нацбанка поддержал Верховный суд. Таким образом, интерес 
Коломойского измеряется в миллиардах гривень (или даже в миллиардах долларов), 
которые уже потеряны или могут быть потеряны в ближайшем будущем. Поэтому на 
финансирование президентской кампании Тимошенко могут быть направлены очень 
большие суммы. А расплачиваться за все предстоит госбюджету Украины, то есть 
пенсионерам, работникам бюджетной сферы, горнякам госшахт и прежде всего украинской 
армии, финансирование которой придется урезать в несколько раз. Но Тимошенко, 
конечно, обо всем этом не рассказывает. 
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