
 

 

 
Кто они. Подробно о первой десятке  

самых богатых украинцев 
25.10.2018 

Журнал Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital 
составил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Что известно 
о первой десятке? Рассказываем о них подробнее. 

 
1. Ринат Ахметов. Он всегда занимает первое место в рейтинге самых богатых. И 

2018 год не стал исключением. Сейчас его состояние тянет вверх Метинвест, крупнейшая 
частная компания страны, которая на 75% принадлежит Ахметову. Метинвест, по оценке 
Dragon Capital, за год подорожал вдвое – до $8,1 млрд. Драйвером роста стала ситуация на 
внешних рынках сырья: спрос на металлургическую продукцию растет уже второй год 
подряд, а предложение падает из-за сокращения производства в Китае. Метинвест входит в 
число 50 самых крупных меткомпаний мира и с лихвой использует эту благоприятную 
ситуацию. За 2017 г. компания увеличила оборот на 44% – до $8,9 млрд. Хотя производство 
упало. Не разочаровало главного акционера Метинвеста и первое полугодие 2018-го: рост 
цен в полтора раза увеличил выручку холдинга. Метинвест еще и установил контроль над 
Днепровским меткомбинатом в Каменском, купил доли в шахтоуправлении Покровское 
(крупнейшая угледобывающая компания страны) и Свято-Варваринской обогатительной 
фабрике. Две последние принадлежали бизнесмену Виктору Нусенкису, сейчас живущему в 
России. Ахметов начал выплачивать их многолетние долги, которые до этого, по данным 
СМИ, скупила с дисконтом инвесткомпания ICU. Компания ICU известна тем, что регулярно 
работает с вопросами бизнеса президента Петра Порошенко. Удача сопутствует и еще 
одному активу Ахметова – ДТЭК, крупнейшей энергокомпании страны. С весны 2016-го она 
ведет бизнес в рамках формулы Роттердам+, которая учитывает в тарифе на электро-
энергию стоимость угля, необходимого для ее производства. Причем в цену включена его 
доставка из голландского порта Роттердам. ДТЭК в основном использует свой украинский 
уголь – компания контролирует 80% его добычи – и на транспортировку не тратится. Но 
деньги получает. Тариф установила профильная Нацкомиссия, главу которой – Дмитрия 
Вовка, некогда работавшего в ICU, – назначил Порошенко. Формула помогла ДТЭК в 
прошлом году получить 10 млрд грн дополнительной прибыли, подсчитал энергоэксперт 
Андрей Герус. Всю эту историю теперь расследует НАБУ, руководитель которого Артем 
Сытник уверен, что Роттердам+ применяют незаконно. ДТЭК в целом увеличил выручку за 
год почти на 15 млрд грн – до 145 млрд. При этом объем тепловой генерации компании 
немного упал, а остальные показатели практически не изменились. 

 
2. Виктор Пинчук. Уже третий год подряд дела у него идут хорошо. Причем в 

последние 12 месяцев – просто блестяще. Оценка его состояния хотя и не вернулась к 
показателям докризисного 2013 года, но выросла на 87%. Причина тому – хорошие 
показатели группы Интерпайп, которая специализируется на выпуске труб и колес для ж/д 
транспорта, – основного актива Пинчука. В 2017-м Интерпайп, если верить отчету, 
нарастил производство и продажи на 35%, продемонстрировав лучший результат за 
последние три года. Помогло повышение цен на топливо, благодаря которому оживилась 
нефте- и газодобыча во всем мире. В результате группа Пинчука удвоила поставки труб в 
США, более чем на треть увеличила отгрузку по СНГ и на 29% – на внутреннем рынке. В 
Украине компания Интерпайп снабжает трубами государственную Укргаздобычу, которая 
начала реализацию стратегии 20/20, предполагающей существенное увеличение объемов 
добытого газа. Еще одним драйвером роста для Интерпайпа стали поставки 
железнодорожной продукции. Благодаря модернизации Укрзализныци и оживлению 
вагоностроения холдинг Пинчука в 2017-м увеличил продажи на внутреннем рынке на 
83%. А еще Пинчук прирос недвижимостью в Лондоне, которую миллиардер получил по 
мировому соглашению с бывшими приватовцами Игорем Коломойским и Геннадием 
Боголюбовым в рамках судебного спора вокруг Криворожского железорудного комбината. 
По данным программы Наші гроші, зять экс-президента Леонида Кучмы стал владельцем 
двух офисных центров – шестиэтажного в престижном районе Белгрейвия и 
восьмиэтажного на Трафальгарской площади. Первый на конец 2015 года оценивали в 
75,65 млн фунтов стерлингов, второй – почти в 2,5 раза дороже. 

 
3. Вадим Новинский. Основа состояния Вадима Новинского – принадлежащий ему 

Смарт-Холдинг, особо ценный тем, что владеет 25% Метинвеста. Остальные 75% – за 
Ринатом Ахметовым, бессменным лидером рейтинга самых богатых украинцев. Все, что 
связано с Ахметовым, становится в Украине если не золотом, то прибыльным активом. Тот 
же Метинвест хоть и утратил часть своих предприятий на неподконтрольных территориях 
Донбасса, но стабильно наращивает выручку. А все потому, что растет мировой спрос на 
металлургическую продукцию и сырье. Но с собственным бизнесом у народного депутата 
от Оппоблока и православного человека Новинского дела идут не очень. В июле этого года 
хозяйственный суд Николаевской обл. арестовал 99% акций и имущество Черноморского 
судостроительного завода (ЧСЗ), который еще с 2007-го входит в группу Смарт. Причина – 
операции с договором купли-продажи ЧСЗ, благодаря которым собственник сократил свои 
инвестобязательства на 500 млн грн. Предприятие, которое работало в рамках оборонного 
заказа, еще и ограничили до 2021 г. в праве принимать участие в государственных  
тендерах. А должностных лиц ЧСЗ обвиняют в умышленном доведении предприятия до 
банкротства. В стадии банкротства завод находится с 2014-го. Процесс инициировало 
Балаклавское рудоуправление, находящееся в аннексированном Крыму и принадлежавшее 
Новинскому. Теперь у него другой собственник – Ашот Малхасян, которого российское 
агентство РБК называет родным братом Новинского. Три года назад признали банкротом и 
девелоперскую часть бизнеса Новинского – торговую сеть супермаркетов Амстор. Она была 
представлена 190 тыс. м² на юге и востоке Украины. В октябре 2017-го все Амсторы 
арестовали в рамках расследования ГПУ о намеренном доведении сети до банкротства и 
растрате залогов по кредитам, выданным Укрэксимбанком. Сам Новинский связывает все 
свои напасти с “политическими преследованиями” со стороны властей. 
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4. Геннадий Боголюбов. В этом году Геннадий Боголюбов сумел отбиться от иска 

на сумму $500 млн в Высоком суде Англии и Уэльса. Его бывший партнер по горно-
металлургическому бизнесу Вадим Шульман добивался выплаты многомиллионной суммы 
якобы за обман в ряде сделок. Миллиардеру удалось убедить суд, что он не проживает в 
Британии, а значит, и неподсуден местной Фемиде. Решающим аргументом стали чеки из 
спортзала в Швейцарии, который посещал Боголюбов. А вот в Украине судебные дела 
бизнесмена не так хороши. Нацбанк подал сотни исков к компаниям Боголюбова и его 
партнера Игоря Коломойского, выступавшим поручителями со стороны тогда еще частного 
ПриватБанка при получении госрефинансирования. НБУ уже начал продавать имущество 
этих поручителей: на торги выставили объекты на горнолыжном курорте Буковель, здание 
телеканала 1+1 и стадион Днепр. Но оценка состояния Боголюбова все равно выросла. 
Причина – хорошие показатели неформального ферросплавного холдинга Привата. 
Боголюбов с Коломойским контролируют основные активы этого сектора экономики 
страны – Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов, а также Покровский и 
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты. Последние два предприятия в 2017-м в 
разы увеличили добычу сырья, хотя годом ранее простаивали три месяца. В феррогруппу 
приватовцев входит и американский завод Felman Production Incorporated в штате 
Западная Вирджиния. К слову, Штаты могут помочь Боголюбову с Коломойским нарастить 
капитал, открыв свой рынок для украинского ферросиликомарганца, который выпускают 
предприятия Привата. В сентябре американская Комиссия по международной торговле 
начала процесс пересмотра антидемпинговой пошлины на импорт этого продукта из 
Украины. Заградительную меру ввели в 1994 году. 

 
5. Игорь Коломойский. Потеряв ПриватБанк, миллиардер уже второй год судится с 

государством, пытаясь добиться признания национализации банка незаконной. Тем 
временем НБУ подал сотни исков к компаниям Коломойского и его многолетнего партнера 
Геннадия Боголюбова, которые выступали поручителями со стороны тогда еще частного 
ПриватБанка при получении им государственного рефинансирования. Госрегулятор уже 
даже выставил на продажу часть залогов – объекты на горнолыжном курорте Буковель, 
здание телеканала 1+1 и стадион Днепр. Зато в мае Международный арбитраж в Гааге 
вынес решение в пользу компаний, часть из которых связана с бывшими владельцами 
ПриватБанка, обвинивших РФ в потере собственности в Крыму. Сумма претензий 
составляет сотни миллионов долларов. Взыскание с России этих денег уже началось: по 
иску Коломойского и Боголюбова Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских 
дочек российских банков с госкапиталом – ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Тем 
временем бизнес Коломойского, в частности ферросплавный, продолжает генерировать 
прибыли. Группа Приват имеет доли в Стахановском и Запорожском заводах ферросплавов, 
а также контролирует Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты. 
Кроме того, Коломойский с Боголюбовым владеют ферросплавным бизнесом в США – 
заводом Felman Production Incorporated в штате Западная Вирджиния. А еще Коломойский 
продолжает активно инвестировать в украинскую политику. Имея на носу год выборов – в 
2019-м пройдут как президентские, так и парламентские, – бывший владелец Привата уже 
сейчас раскручивает на 1+1 депутата Александра Шевченко, экс-владельца Буковеля. И 
хранит в рукаве туз – шоумена Владимира Зеленского, который хоть и не подтверждает 
свое участие в президентском марафоне, но имеет высокий рейтинг. 

 
6. Петр Порошенко. Если президент Петр Порошенко иногда и расстраивается из-за 

неудач в политике, то запросто может поднять себе настроение. Для этого ему достаточно 
глянуть на показатели собственного бизнеса: в этом году капитал главы украинского 
государства вырос на 10% и составил $1,1 млрд. Ключевой актив Порошенко – корпорация 
Рошен. Драйвером роста ее показателей стали продажи в Евросоюз: лишь за I квартал 2018 
года они выросли на 22%. Украинские торты и конфеты пришлись по душе потребителям в 
Румынии, Польше, Литве, Испании. Поэтому Рошен готов запустить производство крекеров 
на новом бисквитном комплексе в Борисполе. Корпорация активно расширяет и сеть 
фирменных магазинов, заходя в новые локации как в Киеве, так и в других городах страны. 
Кроме того, Рошен вложил 90 млн грн в обустройство Roshen Plaza – офисного центра на 
месте бывшей киевской фабрики им. Карла Маркса. По итогам прошлого года компания 
отчиталась о том, что ее прибыль упала почти на треть, а заработок составил 2,8 млрд грн. 
Показатели за этот год пока неизвестны. Вячеслав Москалевский, гендиректор Рошена, 
признался: компания практически исчерпала возможности для развития, и в будущем 
стоит подумать о выходе на биржу. Привлеченные у инвестфондов деньги, по его мнению, 
можно будет направить на расширение кондитерского бизнеса. А вот агробизнес главы 
государства, компания Укрпроминвест-Агро, сократил убытки практически до нуля. Об 
этом говорят данные системы YouControl. Кроме того, фонд Прайм Эссетс Капитал, который 
управляет активами Порошенко, договорился о продаже завода Кузня на Рыбальском 
бизнесмену Сергею Тигипко. Сделку одобрил Антимонопольный комитет. Завод интересен 
тем, что активно продает свою продукцию в рамках государственного оборонного заказа. 
Кроме того, Кузня имеет статус спецэкспортера, что позволяет ей продавать за рубеж 
товары военного и двойного назначения. А еще в июне 2018?го Порошенко влил 274 млн 
грн в уставный капитал принадлежащего ему Международного инвестиционного банка. За 
первых три месяца года это финучреждение заработало 9,8 млн грн. 
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7. Константин Жеваго. Состояние акционера Ferrexpo прямая производная цены на 
железную руду. За год оно сократилось на ¼, но бизнесмен не покинул клуб долларовых 
миллиардеров. Стоимость руды обвалилась в марте этого года и к октябрю восстановилась 
лишь частично. Кривая цены акций Ferrexpo, в который входят Полтавский и Еристовский 
горно-обогатительные комбинаты, повторила траекторию. Сейчас эти ценные бумаги 
торгуются по £220, а капитализация компании составляет £1,3 млрд. На презентации 
финансовой ситуации в Ferrexpo перед инвесторами, состоявшейся в Лондоне 2 августа, 
руководители холдинга пояснили, что спрос на продукты растет. Но увеличиваются и 
производственные расходы, к которым добавились затраты на капитальные инвестиции. 
Тем не менее компания пытается не наращивать уровень долговой нагрузки и даже 
выплачивать дивиденды. Чистая прибыль Ferrexpo за І полугодие 2018-го сократилась на 
29% – до $152 млн. В автомобилестроительном бизнесе дела у Жеваго идут не лучшим 
образом. Полтавский автоагрегатный завод, входящий в группу КрАЗ, не смог рассчитаться 
по долгу перед Ощадбанком и объявил о банкротстве. Предприятие было крупным 
производителем тормозной аппаратуры. У самой группы КрАЗ тоже не все гладко. Тот же 
Ощадбанк, в котором активно кредитовался Жеваго после потери своего банка Финансы и 
Кредит, отсудил треть акций КрАЗа и собирается пустить их с молотка. Судебная 
экспертиза оценила их всего в 13,6 млн грн. Тренд грустных для Жеваго новостей 
продолжает еще одна его компания – Росава, которая контролирует Белоцерковский 
шинный завод. В сентябре нынешнего года Апелляционный суд Киевской области обязал 
Росаву выплатить 1,3 млрд грн пени за невозврат в страну валютной выручки. Росава до 
последнего времени активно наращивала экспорт, продавая покрышки в страны ЕС, США, 
Канаду. Что касается украинского рынка, то здесь компания тоже существенно нарастила 
долю – с 15% в 2013 г. до 40% в нынешнем. У Жеваго есть проблемы с законом, что также 
влияет на оценку его состояния. Государственная фискальная служба подозревает его в 
выводе 900 млн грн из банка Финансы и Кредит, который бизнесмен потерял в 2016 году. 
Деньги якобы уходили через дочернюю структуру. 

 
8. Юрий Косюк. Жители ЕС привыкают к украинской курятине, а Юрий Косюк, 

мажоритарный акционер ее производителя, компании МХП, укрепляет свое финансовое 
состояние. За три квартала 2018 г. экспорт МХП увеличился на 22% – до 214 тыс. т. Кроме 
того, в ЕС готовят изменения в технические регламенты соглашения о зоне свободной 
торговли с Украиной, которые позволят Косюку продавать еще больше курятины на Запад. 
МХП и без того растет как на комбикормах. В 2017-м компания нарастила прибыль в 3,3 
раза, заработав Косюку и акционерам $?230 млн. А за половину 2018-го – еще $190 млн. 
Секрет успеха – эффективное производство плюс госдотации. Только в прошлом году 
производитель курятины под брендом Наша Ряба получил от государства $52,1 млн по 
программе поддержки животноводства. А в этом году МХП запланировал ввести в 
эксплуатацию вторую очередь Винницкой птицефабрики, полностью подпадающей под 
определение животноводческого комплекса, 30% стоимости которого возместят 
налогоплательщики. Косюк оценил общую стоимость фабрики в $1,15 млрд, или 31,4 млрд 
грн. Что происходит с бизнес-империей, когда ее денежные активы растут? Она 
расширяется. Вот и Косюк недавно объявил о планах приобрести словенский агрохолдинг 
Perutnina Ptuj c годовым оборотом €260 млн. 

 
9. Алексей Мартынов. Этот человек – один из самых непубличных бизнесменов 

Украины. В великолепном приватовском трио, фронтменами которого являются Игорь 
Коломойский и Геннадий Боголюбов, Мартынов – человек-тень. Его состояние – плод 
деятельности группы Приват, самые ценные активы которой сейчас – это крупнейший в 
стране ферросплавный бизнес, а также три нефтеперерабатывающих завода – в Дрогобыче, 
Кременчуге и Надвирной – с сетью заправок. Металлы и нефтепродукты растут в цене на 
мировом рынке и обеспечивают рост благосостояния Мартынова. Не будь в этом мире 
Facebook, этим информация о жизни и деятельности мультимиллионера и ограничивалась 
бы. Но благодаря ФБ-странице его жены можно узнать, что семья Мартынова живет в Вене. 
А судя по записям самого бизнесмена, его интересуют водные лыжи. Ради них он 
устраивает в Днепре соревнования и развивает воднолыжный клуб Сентоза. 

 
10. Галина и Александр Гереги. Практически любой человек, живущий в Украине, 

хоть раз в жизни побывал в статусе клиента четы Галины и Александра Герег. Сеть 
строительных гипермаркетов Эпицентр-К и Новая линия – крупнейшая в стране, ее 
магазины добрались уже до райцентров. Сегодня строительно-ремонтная империя состоит 
из шести десятков торговых помещений общей площадью 1,2 млн кв. м и контролирует 
только в Киеве, по оценкам Антимонопольного комитета, 53% рынка. За прошлый год 
детище Герег заработало, по данным системы YouControl, 2,8 млрд грн прибыли, показав 
рост в 17%. Но у семейной пары мультимиллионеров есть еще и аграрный бизнес – холдинг 
Эпицентр-Агро, который в этом году сгенерирует, по планам его руководства, 4 млрд грн 
выручки. Холдинг вполне способен замахнуться на такой результат: всего за три года он 
вошел в топ-10 крупнейших держателей земли в Украине. Теперь в земельном банке Герег 
более 100 тыс. га в пяти регионах страны. Кривая успеха четы столь круто пошла вверх, что 
семья задумалась о приобретении футбольного клуба Карпаты – а подобные забавы в 
Украине могут себе позволить только люди, крепко уверенные в завтрашнем дне. Лишней 
подстраховкой для семьи служит тот факт, что Александр Герега сегодня депутатствует в 
Верховной Раде – он мажоритарщик от родной ему Хмельницкой области. 
 

Читать полностью >>>  
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 

 
 

06.11.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

07.11.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

08.11.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

09.11.2018 
 Година запитань до Уряду (відео). докладніше 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

 
 КЕРІВНИЦТВО ВРУ 
 ГОЛОВА (СПІКЕР) 
 

 

 

Раса Юкнявічене разом з Головою ВРУ засудили 
проведення там фейкових виборів 

 

 
09.11.2018 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій разом з 
Президентом Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічєнє, 
перебуваючи у Донецькій області з візитом, відповіли на запитання 
журналістів. 

 
Зокрема, торкаючись питання щодо проведення виборів на непідконтрольних 

територіях представниками ДНР і ЛНР, А.Парубій назвав «великою трагедією, що такі факти 
можуть існувати в українській державі як для людей, які є заручниками кремлівського 
режиму, так і бойовиків». За його словами, у них дуже часто немає іншого вибору, як 
намагатися законослухняно виконувати ті чи інші вказівки. Голова Парламенту нагадав, що 
«у 2013 році на тимчасово окупованих територіях за один пост про Україну могли 
розстріляти, за український прапор могли затягнути у підвал і там знищувати». І тому він, 
за його словами, «поступив би безвідповідально, якби закликав людей до активних дій». 
«Це – справа влади, це – справа держави не допускати таких прецедентів на своїй території, 
але звичайно краще – не брати участь у цьому фарсі, бо він не має жодного відношення до 
виборів, до демократії та волевиявлення, - сказав він. - Коли під дулами автоматів 
відбувається якесь голосування, воно може формально називатися голосуванням, але до 
виборів та демократії не має ніякого відношення. Якщо є можливість – не йти на цей фарс і 
не брати в ньому участь». Раса Юнкявічєнє також засудила проведення фейкових виборів 
на тимчасово окупованих територіях та закликала до їх не визнання. «І це час, щоб осудити 
те, що робить інша сторона – це так звані «фейкові» вибори, які не визнає жодна 
демократична країна і також ПА НАТО», - сказала вона. Президент ПА НАТО привселюдно 
відзначила роботу української делегації на чолі з Іриною Фріз: «Це одна із кращих делегації, 
яких ми бачили в ПАРЄ, і ці люди відстоюють інтереси України, щоб всі дізнались про 
Україну». Вона також привітала українців із проведенням у 2020 році Парламентської 
Асамблеї НАТО, «коли сюди приїдуть парламентарії зі всіх сторін світу». Відзначимо, Голова 
Верховної Ради України Андрій Парубій разом с Президентом Парламентської асамблеї 
НАТО Раса Юкнявічєнє здійснили робочу поїздку до Донецької області. У рамках візиту 
високопосадовці взяли участь в робочій нараді за участю Заступника начальника 
генерального штабу ЗСУ, командувача об’єднаного оперативного штабу ЗСУ, генерал-
лейтенанта Сергія Наєва. Голова Верховної Ради під час спілкування з представниками ЗМІ 
висловив захоплення сміливістю Раси Юкнявічєнє. «Я перш за все хочу подякувати їй за цю 
відвагу і мужність, що вона дала згоду приїхати і побачити на власні очі кордон між вільним 
світом і кордон між російською імперією, яка намагається і сьогодні робить все можливе, 
щоб поширити свій вплив, - сказав він. - Адже це кордон, який розділяє цивілізацію 
євроатлантичну і цивілізацію, яку сьогодні представляє російська імперія». За словами 
Голови Парламенту, і для НАТО дуже важливо розуміння середовища цієї боротьби, яку 
веде  Україна: «Хлопці, які стоять на передовій, захищають не тільки Україну, а й увесь 
цивілізований світ». Він нагадав, що пані Раса з Литви, і тому вона розуміє і усвідомлює, 
наскільки важлива для інших країн Європи та боротьба, яку веде Україна, «що захищаючи 
Україну, ми захищаємо і всі інші країни вільного світу». Андрій Парубій підкреслив, що 
«Україна йде сьогодні дуже чітким шляхом до інтеграції в ЄС, і одним із стратегічних 
завдань нашої держави є членство нашої держави в НАТО». Він також наголосив на 
закономірності того, що Верховна Рада України прийняла зміни до закону про засади 
внутрішньої та зовнішньої політики, де передбачила, що НАТО є нашим одним із ключових 
пріоритетів. «Зараз ми ввійшли в етап, коли на рівні Конституції вносимо зміни, щоб 
закріпити на конституційному рівні наш шлях до НАТО», - сказав Голова Верховної Ради. 
Своєю чергою, Президент Парламентської асамблеї НАТО відзначила роль України для 
безпеки Європи та євроатлантичного простору. «У першу чергу скажу, що я пишаюся тим, 
що мій візит як президента ПА НАТО - на передову лінію, де ви захищаєте український 
народ, Україну від агресії РФ. Я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте свободи всіє 
Європи», - сказала вона. Раса Юкнявічєнє наголосила, що в Литві дуже сильно це 
відчувають: «Я хочу поклонитися тим  більше 10 тис людям, чоловіків та жінок, які 
загинули під час цієї агресії Росії проти України. І ми вдячні всім тим, які зупинили ці 
збройні сили тут і вони не змогли пройти далі».  Вона також привітала всіх з тим, що у 2020 
році відбудеться сесія ПА НАТО в Києві. «У ПА НАТО українське питання стоїть на дуже 
високому рівні, багато дискусій з цього приводу. І ми єдині в тому, що Крим і Східні області 
України – це невіддільна частина України. У нас немає ніяких сумнівів, що ця війна РФ 
проти суверенної держави України і у нас немає такого слова, як «криза в Україні», бо це 
якраз таки війна», - сказала вона. У складі делегації також відвідали Донецьку область 
народний депутат України, Голова Постійної делегації Верховної Ради України у 
Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, Голова комітету з питань цивільного виміру 
безпеки Парламентської асамблеї НАТО Андріус Авізіус. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 
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Економічно успішна і військово сильна Україна – 
головний стримуючий чинник  

від подальших агресивних планів Кремля 
 

 
07.11.2018 

Нині інтегрована в Європу, економічно успішна і військово 
сильна Україна залишається головним стримуючим чинником від 
подальших агресивних планів Кремля. наголосив Президент Петро 
Порошенко під час виступу на Міжнародній конференції високого 
рівня «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного 
руху вперед». 

Глава держави нагадав, що Україна не лише відновила і зберегла армію, але і 
продовжує оснащувати її передовим озброєнням. За словами Президента, цього не можливо 
було зробити у 2014 році, оскільки існувало тотальне ембарго на постачання Україні будь-
якої продукції навіть подвійного призначення і лише чотири країни надали допомогу в 
перші місяці російської агресії. «Але крок за кроком і місяць за місяцем це ембарго 
знімалося. Ми отримали все більше і більше вдосконалене озброєння для захисту, не для 
нападу. І на сьогоднішній день ми маємо факт, коли міжнародні рейтинги зараховують 
українське військо до десятка найсильніших в Європі», - наголосив Глава держави. «Однак, 
переконаний, що за бойовим духом ми займаємо перші сходинки. Саме завдяки нашим 
захисникам російська воєнна машина явно загрузла на українському Донбасі», - додав він. 
За його словами, також Україні вдалося економічно втриматися і скинути економічний 
зашморг Росії, бо частину гібридної війни складали ембарго, закриття транзиту, 
перекриття постачання газу. «Що робити в цих умовах, коли більше 30% експорту повністю 
паралізовано і перекрита енергетика? Дуже просто сказати і дуже важко зробити – успішно 
переорієнтуватися на нові ринки. Що і було зроблено», - зауважив Глава держави. Він додав, 
що зона вільної торгівлі з ЄС, підписання угоди про ЗВТ з Канадою і низка інших кроків, 
дозволили нам забезпечити експорт, зростання ВВП, нові інвестиційні проекти та 
позитивну торгівельну динаміку. Президент також зауважив, що в цих умовах Україна як 
ніколи стала згуртованою, стійкою і впевненою, а «спроби Росії вкрасти нашу історію, нашу 
церкву, вкрасти нашу мову або знищити її сьогодні вже викликають легку посмішку». «Тому 
я вкотре повторюсь, що допомагаючи Україні сьогодні вистояти в цій війні, Захід інвестує 
не тільки в нашу, але і у свою безпеку, не тільки у наше, але і своє власне майбутнє», - 
наголосив він. Президент закликав підтримувати розбудову оборонного комплексу 
України. «Час довів, що Росія досить тверезо оцінює ціну подальшої агресії. Ми потребуємо 
спільної платформи, щоб ефективно протидіяти російській дезінформації, щоб надійно 
захистити критичну інфраструктуру від кібератак, щоб попередити маніпулятивний вплив 
на суспільство», - сказав він. Водночас, за його словами, в нинішній прагматичний час не 
може бути успішною держава, яка покладається виключно на зовнішню допомогу та 
підтримку. «Маємо своє домашнє завдання, яке за нас ніхто не зробить… Не буде жодного 
поступу назад в питанні реформ», - запевнив Президент. «Україна є невід’ємною частиною 
Європи і всієї євроатлантичної спільноти. Україна готова разом з партнерами спільно 
тримати оборону проти російської гібридної агресії. І ми точно переможемо, бо ми разом і 
на нашому боці – правда», - резюмував Глава держави. 
 

Читати повністю >>> Читайте також! Президент нагадав хто взяв 
зобов’язання про підвищення тарифів на газ >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент виступив на Саміті Європейської  
народної партії у Гельсінкі 

07.11.2018 
Під час виступу на Саміті Європейської народної партії Президент 

Петро Порошенко висловив вдячність європейським лідерам за тверду 
підтримку, єдність і солідарність з Україною. 

«Україна є форпостом у протидії головному виклику європейській безпеці і 
стабільності – російській гібридній агресії», - наголосив Глава держави. Європейських 
лідерів було поінформовано про напружену ситуацію на Донбасі, триваючу мілітаризацію і 
порушення прав людини в окупованому Росією Криму, а також нагнітання напруження в 
акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Глава держави підкреслив важливість 
збереження та посилення санкційного режиму проти Російської Федерації. Петро 
Порошенко закликав рішуче засудити фейкові вибори 11 листопада на Донбасі, 
організовані Кремлем. Важливий наголос було зроблено на необхідності збільшення 
міжнародного тиску на російську сторону з метою звільнення українських політичних 
в’язнів. Петро Порошенко відзначив, що 2019 рік стане визначальним і для України, і для 
ЄС. Одним з пріоритетних завдань стане спільна відповідь на втручання Росії у виборчі 
процеси. «Якщо Кремлю вдасться втручання у вибори в Україні, то цей успіх розв’яже Росії 
руки для втручання у вибори в ЄС у травні наступного року», - наголосив Президент. 
Відзначимо, Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія не припинятиме впливати на 
виборчі процеси по всьому світу, застосовуючи кібератаки, апробовані в Україні. Про це 
Глава держави сказав під час Міжнародної конференції високого рівня «Уроки гібридного 
десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед». «Апробовані проти України 
кібератаки зараз активно застосовуються проти решти країн світу. І я, користуючись 
можливістю, хотів би подякувати нашим партнерам зі США, з Великобританії, з інших країн 
Європейського Союзу за їхні успішні зусилля, які чітко ідентифікували і відкрито назвали 
джерела цих атак. І це вже зараз не лише голос України», - зазначив Петро Порошенко. 
«Віруси, які намагалися атакувати систему урядування, енергетичну систему України, 
систему ядерної безпеки мають московське походження», - підкреслив він. Президент 
зазначив, що вже рутинною практикою для Москви стало активне втручання у виборчі 
процеси, використання демократичних механізмів у демократичних країнах для 
досягнення своїх агресорських цілей. «І надзвичайно важливі висновки американських 
аналітичних центрів напередодні вчорашніх проміжних виборів до Конгресу США вже 
вкотре підтвердили – методи впливу Росії, яка вміло прикривається демократичними 
цінностями та принципами, стають все більш витонченими. Вони вчаться як обходити наші 
системи захисту», - сказав він. Глава держави особливо підкреслив, що Україна дуже високо 
цінує тверду двопартійну підтримку нашої держави у США: «І в Палаті представників, де 
більшість взяли демократи, і в Сенаті, де більшість взяли республіканці. І в Адміністрації, і в 
Білому домі. І це та потужна основа, на яку надійно спирається наше стратегічне 
партнерство зі Сполученими Штатами Америки, в тому числі і в питанні відсічі російській 
агресії». Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час виступу на Міжнародній 
конференції високого рівня «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного 
руху вперед» наголосив, що агресивні дії Російської Федерації проти України несуть загрозу 
всьому європейському континенту. Глава держави особливо підкреслив, що нині Україна 
стала східним флангом НАТО у захисті європейських, демократичних цінностей. Глава 
держави подякував організаторам за проведення конференції саме в Києві:  «Я добре 
розумію, чому саме зараз і саме тут. Будучи на вістрі російської гібридної війни, Україна має 
великий досвід, яким може поділитися зі своїми партнерами». Президент також зауважив, 
що хоча слова «гібридна війна» увійшли в наш лексикон лише 4,5 роки назад, ще у 2008 
році події у Грузії були подіями з цього ряду.  
 

Читати повністю >>> 
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Читайте також! Президент: Очікую, що за 
проведення фейкових виборів на Донбасі проти 
Росії запровадять нові санкції >>> 
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Не можна допустити, аби популістські дії  
зупинили  

економічне зростання 
 

 
 31.10.2018 

Недолугі і популістські рішення та дії здатні зупинити 
економічне зростання України, а допустити цього не можна – навіть у 
період передвиборчої турбулентності. Про це сказав Прем’єр-міністр 
України під час засідання Уряду.  

 
 Однією з тем засідання став аналіз поточної економічної ситуації та ухвалення 

подальших дерегуляційних ініціатив. «Нам важливо мати сильну економіку, щоб вона 
зростала і ніхто не зміг своїми недолугими популістськими діями зупинити її зростання, - 
сказав Прем’єр. - За 3,5 року в Україні створено більше 150 промислових об’єктів. В Україну 
починають приходити нові технології, підприємства. І нам треба динамічно вирішувати ті 
проблеми, що впливають на недостатній розвиток економіки». Глава Уряду наголосив, що 
вигоду від росту економіки України мають отримувати громадяни. Саме тому все, що 
зароблятиме економіка, буде інвестовано в нові стандарти життя, в запровадження нових 
технологій. «Ми входимо у політичний етап двох виборів, Президента та Парламенту. 
Сподіваюсь, у більшості українських політиків жага до політичного виграшу не затьмарить 
реальність. Ми маємо всі разом працювати на те, щоб Україна стала сильнішою, - зазначив 
Глава Уряду. – Нам потрібні інвестиції. Ми змінюємо систему державного контролю. Так ми 
отримаємо контролерів, які будуть дивитися за чіткими параметрами контролю. І так ми 
забезпечимо нову якість послуг». Одночасно, на думку Глави Уряду, Україні потрібна 
стабільність. «Критично важливим елементом тут є ухвалення проекту Державного 
бюджету – збалансованого по доходах та видатках. Маємо говорити про стабільне 
зростання. Працюємо над тим, щоб воно дійшло до кожної родини», - наголосив Прем’єр. … 

 

Читати повністю >>> 
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Україна стане частиною Європи, яка  
зміцнює ЄС 

09.11.2018 
Україна стане частиною Європи, яка зміцнює європейську спільноту, а 

не додає їй проблем. І в цьому контексті співпраця Києва і Брюсселя має 
лише поглиблюватися – як з огляду виконання Угоди про асоціацію, так і з 
огляду реалізації конкретних реформ та перетворень.  

«Ми рухаємося в бік удосконалення управління, пришвидшення інтеграції. Ми маємо 
стати частиною Європи, яка зміцнює ЄС, а не додає проблем», - сказав сказав Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань Європейської 
політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнесом Ганом. «Хотів би відзначити 
ваш Уряд за лідерство в реформах, - зазначив зі свого боку Йоганнес Ган. - Є сфери, де є 
великі успіхи – реформа децентралізації, державного управління. Важливі досягнення в 
соціальній сфері – пенсійній системі, охороні здоров’я, освіті. Зазвичай ці реформи 
розтягуються в часі, але вам всього за рік вдалося досягти тут важливих результатів». 
Єврокомісар висловив впевненість, що Україна і ЄС зможуть реалізувати програму співпраці 
в рамках надання макрофінансової допомоги, а також запевнив, що Україна була і 
залишається в центрі уваги ЄС та світу. «І навіть якщо така увага не завжди носить 
виключно позитивний характер, багатьом зрозуміло, що за останні роки Україна зробила 
більше, ніж за попередні 20 років», - додав він. Під час розмови сторони обговорили 
широкий спектр питань взаємної співпраці, торкнулися поточної економічної ситуації, а 
також планів Уряду щодо продовження реформ, проведення прозорої приватизації, 
удосконалення корпоративного управління в держкомпаніях. «Ми проводимо непрості 
реформи і робимо це в період надзвичайних викликів, захищаючи європейські цінності. Все 
це потребує нестандартних рішень, бо стандартними механізмами ми не забезпечимо 
виконання всіх завдань і забезпечення сталого розвитку», - зазначив Володимир Гройсман. 
Він запропонував обговорити можливості нових форм співпраці і підтримки вже під час 
засідання Ради Асоціації, запланованого на грудень поточного року. Відзначимо, 
продовження найбільш ефективної реформи Уряду України – децентралізації і зміцнення 
місцевого самоврядування – опинилося під загрозою через політичні ігрища і небажання 
окремих керівників працювати в інтересах людей. Про це сказав Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді. «У 2014 році я 
став лідером змін і зараз, підкреслюю, я так само забезпечу лідерство і рух вперед», - 
наголосив Глава Уряду. Він підкреслив, що зараз настав час конституційних змін, які 
визначать і закріплять процеси посилення повноважень і відповідальності місцевої влади. 
«Ми готуємося і запропонуємо Верховній Раді новий етап децентралізації», - сказав 
Прем’єр-міністр. Одночасно він звернувся до народних депутатів з проханням наводити 
приклади перешкоджання об’єднанню громад. «Неприпустимо, коли люди об’єдналися – 
аби зріс їх бюджет, зарплати – і  хтось їм заважає. Ми будемо стояти на захисті інтересів 
людей. Дайте перелік тих, хто заважає (об’єднанню), ми передамо Президенту подання на 
звільнення», - додав Володимир Гройсман. 

 

Читати повністю >>> 
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Україна стає сучасною, модерною, інноваційною 

європейською державою 

02.11.2018 
Україна поступово стає сучасною, модерною, інноваційною 

європейською державою з розвинутою інфраструктурою. Про це заявив 
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян. 

«Завдяки комплексному підходу до формування та реалізації державної політики у 
сфері транспортної інфраструктури, Україна поступово стає сучасною, модерною, 
інноваційною європейською державою з розвинутою інфраструктурою. Наша ідеологія – 
все починається з доріг, всі дороги повинні вести в Україну і в Україні мають бути якісні 
автошляхи. Тому ми створили Дорожній Фонд, забезпечили надійне фінансування ремонту 
та будівництва українських доріг. Завдяки цьому вперше за десятки років компанії вірять 
Уряду України, будують автошляхи за гроші платників податків. За останні три роки 
збудовано 7 тисяч кілометрів доріг – абсолютний рекорд у новітній історії Української 
держави», − сказав Міністр інфраструктури України під час виступу на XVIII Міжнародному 
економічному форумі «Львівщина – хаб можливостей». Міністр наголосив, що реалізація 
заходів та конкретних інфраструктурних проектів дозволить створити сучасну, ефективну 
та динамічно реагуючу на сучасні тенденції транспортну систему України. І вже є перші 
конкретні та відчутні результати з вражаючими цифрами та фактами. ... 
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Мінекономрозвитку прозвітувало про  
роботу Апеляційної палати 

05.11.2018 
Мінекономрозвитку оприлюднило звіт про результати роботи 

Апеляційної палати при Міністерстві у період з 1 червня 2017 року по 1 
листопада 2018 року. Про це повідомляє прес-служба міністерства. 

Апеляційна палата при Мінекономрозвитку утворена 18 травня 2017 року. Її 
завдання - розгляд заперечень проти рішень Мінекономрозвитку щодо набуття прав на 
об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо визнання знаку для товарів та послуг добре 
відомим в Україні. Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
Олексій Перевезенцев, коментуючи завдання Апеляційної палати, пояснив: “Ми ліквідували 
Державну службу інтелектуальної власності та перейшли до дворівневої системи захисту 
прав. Дуже важливо в перехідний період забезпечувати ефективну охорону та захист прав 
інтелектуальної власності в країні. Тому Міністерство економічного розвитку приділяє 
значну увагу питанням адміністративного та судового захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. Одним з елементів системи є Апеляційна палата Міністерства”. 
Згідно зі звітом, за півтора року Мінекономрозвитку винесло 2325 рішень про відмову в 
наданні правової охорони на об'єкти інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі 
та знаки для товарів і послуг. До Апеляційної палати за цей період надійшло 115 
заперечень, що складає близько 5% від загальної кількості рішень про відмову, тоді як 
безпосередньо до суду було оскаржено менше 1%. При цьому у відповідний період 
Апеляційна палата винесла 100 рішень, 5% яких згодом були оскаржені в суді. Наразі жодне 
з цих рішень Апеляційної палати у судовому порядку не скасовано. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

Як має змінитися податкове середовище України  
в рамках Плану дій BEPS 

06.11.2018 
Відбувся перший Форум з міжнародного податкового співробітництва 

#BEPSinUA, організований НБУ та Мінфіном за партнерства ОЕСР, Агентства 
США з міжнародного розвитку USAID та Світового банку. 

Представники державних органів та бізнесу, українські та міжнародні експерти 
обговорили, навіщо Україні імплементувати. План протидії розмиванню бази 
оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS), і як 
найкраще підійти до його впровадження з досвіду інших країн. В.о. Міністра фінансів 
України Оксана Маркарова у своєму привітальному слові підкреслила важливість дискусії 
про впровадження Плану дій BEPS: «Розмивання податкової бази і нерівне застосування 
податкових правил мають найгірший ефект для конкуренції і чесного бізнесу, який почуває 
себе несправедливо ображеним. Кроки Плану дій BEPS дійсно доволі жорсткі, але я 
впевнена, що чесний бізнес вітає їх. Наше завдання – встигати за змінами середовища 
таким чином, щоб норми, які ми приймаємо, допомагали створювати прозорі і справедливі 
умови». Голова Національного банку Яків Смолій наголосив, що імплементація Плану дій 
BEPS дозволить запровадити в Україні ефективне податкове регулювання, яке дасть змогу 
повноцінно реалізувати одну зі стратегічних цілей Національного банку – переходу України 
до вільного руху капіталу. Втілення Плану дій BEPS в Україні створить необхідні 
регуляторні важелі, які будуть стримувати відтік капіталу з України в країни з нульовим 
або низьким рівнем податку на прибуток підприємств. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінфіну 
 

 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦОВВ 

 
ПРООН співпрацюватиме з Україною  

щодо реформи держслужби 

29.10.2018 

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між ПРООН та НАДС 
щодо підтримки реформи публічної адміністрації та державної служби в 
Україні шляхом співпраці між органами державної виконавчої влади та 
громадськістю. 

Голова НАДС Костянтин Ващенко і Директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра 
підписали Меморандум про взаєморозуміння між ПРООН та НАДС, яким передбачено 
підтримку реформи публічної адміністрації та державної служби в Україні шляхом 
заохочення співпраці між органами державної виконавчої влади та громадськістю, 
вдосконалення практик ефективного управління державними установами та розвиток 
потенціалу державних службовців щодо ефективних методів співпраці між громадянським 
суспільством та державою. У своєму виступі Голова НАДС акцентував увагу на тому, що 
успішна взаємодія між органами влади та організаціями громадянського суспільства є 
запорукою якісної державної політики, спрямованої на потреби суспільства. З огляду на це 
вкрай важливо мати належну методику оцінки ефективності діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування за напрямом «взаємодія з громадськістю». Костянтин 
Ващенко наголосив, що органи державної влади і організації громадянського суспільства 
мають бути на одному боці, оскільки мають одну мету – побудову нової європейської 
України. Директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра у своєму виступі зупинився на 
необхідності підготовки державних службовців до запровадження європейських стандартів 
державної служби, а саме забезпечення прав людини і толерантного ставлення до всіх без 
винятку громадян. ... 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами НАДС 
 

Тетяну Слюз обрано адміністратором Міжнародної  
асоціації казначейських служб АIST 

01.11.2018 

У рамках щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації казначейських 
служб АIST триває тематичний семінар "Інструменти, що підтримують 
процеси децентралізації". 

Третій день роботи розпочався з Генеральної асамблеї за участю керівників 
делегацій. Відповідно до порядку денного були розглянуті важливі організаційні питання, 
зокрема щодо функціонування асоціації, змін, які відбулися у виконавчих органах асоціації. 
Найбільшу увагу учасники приділили формуванню нової стратегії та бачення майбутньої 
роботи асоціації. Зокрема, Голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз у 
своєму виступі відзначила, що теоретичні знання, які отримуються впродовж семінару, є 
неоціненною фаховою інформацією. Та не менш важливим є поєднання нових знань з 
практикою на місцях. На її думку, досвід казначеїв-практиків різних країн суттєво полегшує 
розуміння спільних проблем та шляхів їхнього вирішення. У ході роботи керівники 
делегацій різних країн-учасниць заходу висловили свої позиції, думки та пропозиції. На 
завершення було розглянуто питання щодо оновлення позицій адміністраторів асоціації. 
Генеральний секретар АІSТ запропонував одну з посад (адміністратора) Голові 
Казначейства України Тетяні Слюз. Адміністраторами також було обрано представників 
Сенегалу, Мадагаскару та Кот-д’Івуару. Отже, у подальшому Україна буде брати 
безпосередню участь у визначенні стратегії міжнародної казначейської спільноти. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Державної казначейської служби України 

Пенсійний фонд України очолив 
 Євген Капінус 

01.11.2018 
У Пенсійному фонді України відбулася кадрова ротація – новим 

головою ПФУ призначено заслуженого економіста України Євгена Капінуса, 
який раніше займав пост держсекретаря Міністерства фінансів України. 

За даними Кабміну, Олексій Зарудний, який очолював Пенсійний фонд з грудня 2014 
року, написав заяву про звільнення. Відставку Олексія Зарудного Кабмін прийняв. 31 
жовтня на місце глави ПФУ оперативно знайшли гідного кандидата. Відомо, що Євген 
Капінус здобув освіту в Черкаському інституті управління. У 2015-2016 роках був 
заступником міністра фінансів, потім був призначений держсекретарем Мінфіну, де і 
пропрацював до 3 жовтня 2018-го. Однією з першочергових завдань нового голови 
Пенсійного фонду України – залагодження суперечки з "Укрпоштою", яка з 1 січня 2019 
року пригрозила не доставляти українцям пенсії через свої відділення. Відзначимо, в зв’язку 
із поширенням у ЗМІ заяв керівництвом ПАТ “Укрпошта” про припинення доставки пенсій 
4,3 мільйона українців, Пенсійний фонд України вважає за необхідне донести до відома 
суспільства наступне. Керівництво Укрпошти стверджує, що ці тарифи не переглядались 14 
років. Це дійсно так. Але це частина правди, причому не головна. Чинні тарифи справді були 
затверджені у липні 2004 року. Але це була не фіксована сума, як до речі, по багатьох інших 
поштових послугах, а відсотки до суми виплаченої пенсії. Тариф на доставку пенсії у 
сільській місцевості складає 1,56 % суми пенсії і 0,79 % — у місті. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Щодо “збитковості” 
тарифів >>> 

За матеріалами today.ua 
 

У НАЗК озвучили статистику щодо розкриття  
корупційних порушень 

02.11.2018 
За результатами роботи у жовтні Національне агентство із 

запобігання корупції зафіксувало 112 порушень. Про це повідомила прес-
служба Агенства, передає unn.com.ua 

“У жовтні Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало 112 
порушень антикорупційного законодавства: складено 56 адміністративних протоколів, 
зафіксовано ознак кримінальних правопорушень - 46, направлено вимог про усунення 
порушень законодавства (приписів) - 10”, - йдеться у звіті НАЗК. Завершено повну 
перевірку 40 декларацій. За результатами перевірок у 11 деклараціях виявлено 
недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а 
також ознаки умисного неподання 35 декларацій. До НПУ, НАБУ і органів прокуратури 
направлено обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень. 
40 адмінпротоколів складено за порушення термінів подання декларацій, 
неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, 
зазначення у деклараціях недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб. 16 протоколів складено у зв’язку з порушенням 
посадовцями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. .. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: НАЗК назвали найбільших порушників 
антикорупційного законодавства >>> 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Євген Бамбізов: За нашими оцінками приблизно 100 транс- 
національних компаній звітуватимуть в Україні 

02.11.2018 
ДФС очікує прийняття змін до Податкового кодексу з метою 

імплементації плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведення 
прибутків з під-оподаткування, що передбачає проект BEPS. 

«Питання додержання вимог BEPS є актуальним для ДФС, яка сьогодні знаходиться 
на шляху реформування та запровадження європейських стандартів адміністрування 
податків. Ми зацікавлені в отриманні необхідного інструментарію – технічного, 
технологічного та правового з протидії ухиленню від оподаткування та виведенню 
прибутків за кордон», - зазначив Євген Бамбізов. під час виступу на «Форумі з міжнародного 
податкового співробітництва BEPS.in.UA». За його словами, за участі ДФС розроблений 
відповідний законопроект з метою виконання зобов’язань України щодо імплементації 
плану дій BEPS та приведення положень Податкового кодексу України у частині 
податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог ОСЕР. Це 
також має створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні завдяки встановленню 
міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: ДФС виконуватиме усі поставлені 
завдання в повному обсязі >>> 

За матеріалами ДФС 
 

АРМА налагоджено співробітництво з 31 країною у рамках  
транскордонного обміну інформацією 

07.11.2018 

У рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів АРМА 
налагоджено  міжнародне співробітництво з 31 країною світу, серед яких – 
Великобританія, Кіпр, Латвія, Швейцарія, Австрія, Німеччина, США, Франція, 
ОАЕ та інші.  

Таке співробітництво відбувається з використанням спеціалізованих інструментів 
обміну даними про активи, що можуть бути арештовані, або безпосередньо між 
відповідними органами у різних юрисдикціях на засадах взаємності (тобто, adhoc, без 
укладення міжнародного договору). Також з початку року АРМА направило 62 звернення 
до закордонних правоохоронних органів та міжнародних організацій стосовно виявлення 
та розшуку активів в межах кримінальних проваджень та отримало відповіді на 11 
звернень компетентних органів таких країн як Німеччина, Італія, Франція, Ізраїль, Данія, 
Литва, Бельгія та Британські Віргінські Острови.  Нагадаємо, відповідно до Спеціального 
закону, у рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів, АРМА здійснює 
міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, а також  
міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на 
забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління 
активами. На сьогодні представника АРМА авторизовано як офіційну контактну особу 
України у глобальних мережах з транскордонного обміну даними про активи для цілей їх 
розшуку та арешту: Камденській міжвідомчій мережі з повернення активів (CARIN); 
Глобальній платформі контактних пунктів Інтерполу з розшуку активів (Global Focal Point 
Platform for Asset Recovery); та є партнером Ініціативи з повернення вкрадених активів 
(StAR). АРМА також є партнером платформи офісів з повернення активів держав-членів ЄС 
та підгрупи з питань управління активами в рамках Платформи, що дає можливість 
співпрацювати з аналогічними органами з розшуку активів держав-членів ЄС на принципі 
взаємності. Крім того, наразі погоджено з Адміністрацією Президента України підключення 
АРМА до захищеної лінії зв’язку Європолу (SIENA). Це дасть можливість прискорити процес 
обміну інформацією та посилити співробітництво з державами-членами Європейського 
Союзу, які співпрацюють через Європол з Україною. 

 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Звіт про незалежну 
зовнішню технічну оцінку АРМА >>> 

За матеріалами АРМА 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b5a6c2e2-1378-4e89-8141-67df85ea4974&title=MinekonomrozvitkuProzvituvaloProRobotuApeliatsiinoiPalati
https://www.minfin.gov.ua/news/view/iak-maie-zminytysia-podatkove-seredovyshche-ukrainy-v-ramkakh-planu-dii---pidsumky-pershoho-forumu-?category=novini-ta-media
https://nads.gov.ua/news/pidpysano-memorandum-pro-vzayemorozuminnya-mizh-proon-ta-nads-shchodo-pidtrymky-reformy
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/tetyanu-slyuz-obrano-administratorom-mizhnarodnoyi-asociaciyi-kaznachejskih-sluzhb-aist
https://www.pfu.gov.ua/236681-zayava-pensijnogo-fondu-ukrayiny-shhodo-sytuatsiyi-z-vyplatoyu-pensij-cherez-viddilennya-pat-ukrposhta/
https://today.ua/pensijnij-fond-ukrayini-ocholiv-yevgen-kapinus/
https://www.pfu.gov.ua/236681-zayava-pensijnogo-fondu-ukrayiny-shhodo-sytuatsiyi-z-vyplatoyu-pensij-cherez-viddilennya-pat-ukrposhta/
https://www.pfu.gov.ua/236681-zayava-pensijnogo-fondu-ukrayiny-shhodo-sytuatsiyi-z-vyplatoyu-pensij-cherez-viddilennya-pat-ukrposhta/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1760620-u-nazk-ozvuchili-statistiku-schodo-rozkrittya-koruptsiynikh-sprav
https://www.unn.com.ua/uk/news/1760599-nazk-nazvalo-naybilshikh-porushnikiv-antikoruptsiynogo-zakonodavstva
https://www.unn.com.ua/uk/news/1760599-nazk-nazvalo-naybilshikh-porushnikiv-antikoruptsiynogo-zakonodavstva
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/355906.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/355874.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/355874.html
https://arma.gov.ua/news/typical/arma-nalagodjeno-spivrobitnitstvo-z-31-krainoyu-u-ramkah-transkordonnogo-obminu-informatsieyu
https://arma.gov.ua/news/typical/mijnarodni-eksperti-predstavili-zvit-pro-nezalejnu-zovnishnyu-tehnichnu-otsinku-arma
https://arma.gov.ua/news/typical/mijnarodni-eksperti-predstavili-zvit-pro-nezalejnu-zovnishnyu-tehnichnu-otsinku-arma
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.minfin.gov.ua/
https://nads.gov.ua/
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://nazk.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
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 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 НАБУ 
 

 
 

Підсумки жовтня: у роботі НАБУ і САП  
- 730 проваджень 

08.11.2018 
Станом на кінець жовтня у роботі детективів Національного 

антикорупційного бюро України перебуває 730 кримінальних проваджень. 
Про це повідомляє прес-центр НАБУ. 

Детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
обвинувачують 276 осіб у вчиненні правопорушень у межах 166 справ, які були скеровані 
до судових інстанцій. Протягом жовтня до суду скеровано сім справ, зокрема: «бурштинова 
справа» за обвинуваченням у одержанні неправомірної вигоди за сприяння іноземній 
компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні; справа заводу «Краян» за фактами 
заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК 
«Краян»; справа за обвинуваченням судді Голосіївського районного суду м. Києва та особи-
посередника в отриманні неправомірної вигоди. Станом на кінець жовтня 143 особи 
підозрюються у вчиненні корупційних злочинів. У жовтні детективи НАБУ і прокурори САП 
повідомили про підозру громадянину, який намагався надати 15 тис. дол. США 
неправомірної вигоди прокурору Генеральної прокуратури України. Також статус 
підозрюваних набули прокурор ГПУ, який, вимагав неправомірну вигоду, колишній 
керівник Державної екологічної інспекції України у декларуванні недостовірної інформації, 
та 10 осіб (у тому числі два чинні та один колишній посадові АТ «Ощадбанк»)  у заволодінні 
20 млн дол. США державного банку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами НАБУ 
 

 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 
 

До 2020 року Україна має завершити процес  
об’єднання громад 

05.11.2018 
На сьогоднішній конференції представники ОТГ, бізнесу і 

міжнародних фондів одноголосно підтримали ідею щодо 100% покриття 
об’єднаними громадами території України до 2020 року.  

Отримала й підтримку ідея переходу з 2019 року на адміністративне рішення щодо 
об’єднання. І вона може бути реалізована тільки з прийняття Парламентом законопроекту 
«Про засади адміністративно-територіального устрою України». На цьому під час другої 
щорічної конференції партнерів DOBRE «Стратегічний розвиток та інвестиції» наголосив 
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко. Він підкреслив, що цього року стоїть конкретне завдання – створити 
об’єднані громади, які внесені до перспективних планів. «Ми розраховуємо, що буде 
приблизно 1400 - 1450 ОТГ. Наразі їх - 1206. І ми ще не бачимо нашу перспективу по Криму, 
тимчасово окупованим територіям Донбасу. Але вже зараз ми почали розробляти 
перспективні плани і щодо них», - розповів Геннадій Зубко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Віталій Кличко взяв участь у з’їзді Європейської  
народної партії у Гельсінкі 

07.11.2018 
Мер Києва Віталій Кличко відвідав 25-й з’їзд Європейської народної 

партії, який відбувається у столиці Фінляндії Гельсінкі. Про це повідомляє 
прес-служба КМДА. 

Віталій Кличко представляє партію «УДАР», лідером якої є. «УДАР» із 2013 року має 
статус спостерігача у Європейській народній партії. Цьогорічний з’їзд, як зазначають у ЄНП, 
має велике політичне значення. В умовах, коли Європа стоїть перед колосальними 
викликами, у значній мірі її майбутній успіх залежатиме від того, якими будуть наступний 
Європарламент та Єврокомісія. На з’їзді у Гельсінкі ЄНП має обрати свого кандидата на 
наступних виборах президента Єврокомісії, які відбудуться у травні 2019 року, та напрацює 
спільну політичну позицію щодо нових викликів, із якими стикається Європа. У Гельсінкі 
також відбулися зустрічі Віталія Кличка із європейськими політиками. Зокрема, із 
президентом ЄНП Жозефом Долем, депутатом Європарламенту Елмаром Броком та іншими. 
Поспілкувався Віталій Кличко і з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами КМДА 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Результати засідання РБ ООН з «українського питання» засвідчили  
триваючу міжнародну ізоляцію Москви 

 

31.10.2018 

Результати засідання РБ ООН з усією очевидністю засвідчили 
триваючу міжнародну ізоляцію Москви, яка демонструє зухвалу поведінку 
та вперте небажання чути цілком легітимні заклики міжнародної спільноти. 

«Надзвичайно показові та красномовні підсумки засідання Ради Безпеки ООН з 
«українського питання» - потужна підтримка територіальної цілісності та суверенітету 
України», - підкреслив Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. Петро 
Порошенко особливо наголосив: «Кремль має припинити свою брутальну агресію на 
Донбасі, відмовитися від постачання російської зброї та техніки на окуповану територію і 
припинити обструкцію Мінських домовленостей. Крим має бути деокупований, агресивна 
політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною». За 
його словами, «Москва повинна відмовитися від проведення фейкових «місцевих виборів» 
на окупованому Донбасі у листопаді, вони незаконні й є черговим прикладом російської 
підривної діяльності». «Щиро дякую міжнародним партнерам та керівництву Секретаріату 
ООН за тверду солідарність з Україною і заклик посилити гуманітарну допомогу для 
пом'якшення наслідків російської руйнівної агресії», - підсумував Президент. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 
 

Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної Європи, в  
якій Україна залишається надійним форпостом 

30.11.2018 
В Одесі пройшов круглий стіл з питань підвищення безпеки на морі і 

розвитку Морської охорони Державної прикордонної служби України. Він 
організований українським прикордонним відомством. 

Захід проходить за участі представників правоохоронних структур іноземних 
держав, у віданні яких є охорона морських кордонів, а також Європейської агенції з 
прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) і Місії ЄС EUBAM. «Питання посилення 
морської прикордонної безпеки, які ми виносимо на порядок денний нашого заходу, 
сьогодні, як ніколи, набули актуального значення», - сказав Голова Держприкордонслужби 
України Петро Цигикал. Він наголосив, що «крім традиційних загроз, із якими стикається 
будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, продовжуються 
порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні 
та анексованому територіальному морі». Петро Цигикал відзначив активізацію 
безпідставної військово-морської та правоохоронної діяльності на морських комунікаціях, 
додавши, що при цьому створюються передумови економічної блокади морських та 
річкових портів України. «Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної Європи, в якій 
Україна залишається надійним форпостом на її східних кордонах», - сказав очільник 
прикордонного відомства. У рамках круглого столу іноземним колегам також презентують 
Програму розвитку Морської охорони Держприкордонслужби на період 2019-2021 рр.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Парламент ратифікував Меморандум про взаєморозуміння  
та Кредитну угоду між Україною та ЄС 

08.11.2018 
Мінфін вітає підтримку Верховною Радою міжнародних договорів, які 

дозволять Україні отримати макрофінансову (кредитну) допомогу 
Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро. 

Сьогодні за ратифікацію відповідного Меморандуму про взаєморозуміння та 
Кредитної угоди між Україною та ЄС проголосувало 242 народних депутатів. Законопроект 
№0203 був розроблений Мінфіном з метою набрання чинності підписаних 14 вересня 2018 
року у м. Києві міжнародних договорів про залучення зовнішніх фінансових ресурсів та 
забезпечення стабільності фінансово-економічної системи держави. Договорами визначено, 
що макрофінансова допомога може бути надана Україні двома траншами по 500 млн. євро 
кожний. Період між наданням першого та другого траншів становить не менше 3 місяців. 
Строк погашення кредиту – не більше 15 років. Відсоткова ставка запозичення не 
перевищуватиме 2 % річних (точна %-ставка буде відома в час виходу Європейської Комісії, 
що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для 
отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж %-ставкою). При цьому 
умовою отримання як першого, так і другого траншів є виконання Україною визначених у 
Меморандумі заходів з реформування окремих сфер реалізації державної політики: 
управління державними фінансами, належне урядування та боротьба з корупцією, 
секторальні реформи та державні підприємства, соціальна політика тощо.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minfin.gov.ua 
 

Президент: Україна отримала від ЄС  
позитивний сигнал підтримки 

08.11.2018 
Основними питаннями, які обговорювалися під час роботи саміту та 

Конгресу Європейської народної партії, були питання збереження миру та 
єдності ЄС та підтримку у цьому контексті України у її боротьбі з агресором.  

«Ми дуже ретельно обговорювали майбутнє Європи – яким має бути майбутнє 
Європи наступні 5 років. Які виклики стоять перед Європою: виклики у сфері безпеки, 
виклики у сфері встановлення миру, виклики у сфері протидії загрозам, виклики у сфері 
розвитку Європи. І дуже важливо, що Україна брала активну участь у цьому обговоренні і я 
відчув дуже потужну підтримку європейських лідерів. І сьогодні вона була 
продемонстрована і під час Конгресу», - сказав Глава держави у заяві по завершенні роботи 
Конгресу. Він наголосив, що всі учасники засідань висловлювали єдину позицію щодо 
ситуації в регіоні. «Позиція була абсолютно одна: як нам зберегти мир, як нам забезпечити 
єдність ЄС», - сказав Президент. Відзначимо, Президент Петро Порошенко закликав оєвро-
пейських лідерів зберегти санкції проти країни-агресора Росії через невиконання нею 
Мінських домовленостей та відсутність з її боку кроків, які б сприяли встановленню миру в 
Україні. У рамках другого дня візиту до Гельсінкі Президент України зустрівся з Президен-
том Європейської Ради Дональдом Туском. Глава держави подякував Дональду Туску за 
сильні меседжі на захист України проти російської агресії. Президент Європейської Ради 
відзначив зусилля Президента України із впровадження реформ та привітав досягнення 
важливої домовленості з Міжнародним валютним фондом, що сприятиме макроеконо-
мічній стабілізації в Україні. Також, Під час візиту до Фінляндії в ході саміту Європейської 
народної партії Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейської 
комісії Жан-Клодом Юнкером.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

ЄС надає подальшу підтримку на уражених  
конфліктом територіях України 

09.11.2018 
Внеском у 25 млн євро від Європейського Союзу характеризується 

початок нової фази проекту «Підтримка Євросоюзом сходу України – 
відновлення, зміцнення миру та урядування, 2018-2022 роки».  

Чотири агенції – ПРООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення та 
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН – спільно впроваджуватимуть цей 
проект в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Мета ініціативи – 
зміцнити безпеку в громадах та соціальну згуртованість і підтримати економічне 
відновлення громад, які постраждали від конфлікту. Також вона сприятиме подальшому 
впровадженню реформ у сфері децентралізації та охорони здоров’я на підконтрольних 
Україні частинах Донецької та Луганської обл. За словами Йоганнеса Гана, Європейського 
Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення, «підтримка 
України у розбудові стабільних демократичних інституцій та зростання заможності є одним 
із пріоритетів Європейської політики сусідства. Ми впевнені: цей проект зробить успішний 
та вагомий внесок задля досягнення такого результату». Попри відчутний прогрес, уражені 
конфліктом регіони України й досі зіштовхуються з потужними перешкодами на шляху 
розбудови соціально-економічно розвинених, мирних, інклюзивних та стійких спільнот. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Програми розвитку ООН 
 

 
 

https://nabu.gov.ua/novyny/pidsumky-zhovtnya-u-roboti-nabu-i-sap-730-provadzhen
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/do-2020-roku-ukrayina-maye-zavershiti-proces-obyednannya-gromad-gennadij-zubko
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vzyav_uchast_u_zzdi_yevropeysko_narodno_parti_u_gelsinki.html
https://www.president.gov.ua/news/rezultati-zasidannya-rb-oon-z-ukrayinskogo-pitannya-zasvidch-50686
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/petro-cigikal-tilki-spilni-diyi-ye-zaporukoyu-silnoyi-ta-yedinoyi-yevropi-v-yakij-ukrayina-zalishayetsya-nadijnim-forpostom-na-yiyi-shidnih-kordonah
https://www.minfin.gov.ua/news/view/parlament-ratyfikuvav-memorandum-pro-vzaiemorozuminnia-ta-kredytnu-uhodu-mizh-ukrainoiu-ta-ies-pro-otrymannia-ukrainoiu-makrofinansovoi-dopomohy-ies-do--miliarda-ievro?category=novini-ta-media
https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-lideriv-yes-prodovzhiti-sankciyi-proti-ro-50918
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-yevropejskoyi-radi-50914
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-yevropejskoyi-radi-50914
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-zustrich-z-prezidentom-yevrokomisiyi-50906
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-zustrich-z-prezidentom-yevrokomisiyi-50906
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayina-otrimala-vid-yes-pozitivnij-signal-pidtri-50926
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/EU-support-for-recovery-of-eastern-Ukraine.html
http://www.nabu.gov.ua/
http://www.nabu.gov.ua/
https://frontex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
https://www.coe.int/en/web/portal/home
http://www.europarl.europa.eu/portal/en


 

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

 

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

У Стокгольмі перебуває делегація  
ДФС України 

 

06.11.2018 
У Стокгольмі з ознайомчим візитом перебуває делегація Державної 

фіскальної служби України на чолі з в.о. Голови О.Власовим. Про це 
повідомляє Посольство України в Королівстві Швеція 

Основною метою візиту є обговорення програми розвитку інституційної співпраці зі 
Шведською податковою агенцією. У ході візиту представники ДФС України матимуть 
можливість ознайомитися зі шведським досвідом у сфері сприяння добровільній сплаті 
податків, удосконалення механізмів здійснення податкового контролю, а також вивчити 
методи підвищення якості обслуговування платників податків.  Програмою візиту також 
передбачається проведення двосторонніх зустрічей членів української делегації з 
представниками Шведської податкової агенції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Швеція 
 

Президент України провів зустріч з Президентом 
Фінляндської Республіки 

07.11.2018 
Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом 

Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо. Про це повідомляє прес-служба 
Глави української держави. 

Співрозмовники відзначили високу динаміку двостороннього політичного діалогу. 
Президент Порошенко наголосив на готовності України продовжувати зміцнення 
двостороннього співробітництва, зокрема у торгівлі. У цьому контексті відзначено 
важливість майбутнього візиту Президента Фінляндської Республіки до України. 
Президент Нііністьо запевнив, що Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі за 
відновлення суверенітету і територіальної цілісності, в тому числі шляхом підтримки 
реформ в нашій державі. Петро Порошенко подякував за відчутну допомогу Фінляндії у 
подоланні гуманітарних наслідків російської агресії на Донбасі. Сторони обговорили 
подальші кроки задля звільнення українських політичних в’язнів в Росії. Президент 
України подякував фінському колезі за його особисту активну позицію у цьому питанні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА  
 

Париж відзначає позитивну динаміку економічної  
співпраці з Україною 

 

30.10.2018 

У Франції відзначають позитивну динаміку двосторонніх економічних 
відносин з Україною. Про це заявило Міністерство Європи і закордонних 
справ Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 

"Це сьоме засідання цієї комісії, перше з 2011 року. Таким чином, цей захід стане 
важливою подією для зміцнення наших двосторонніх економічних відносин, у яких вже 
впродовж ряду років спостерігається позитивна динаміка", - заявили у французькому МЗС в 
контексті засідання спільної українсько-французької економічної комісії. Як відзначається, 
у 2017 році Франція збільшила обсяг експорту в Україну на 18%. Республіка як і раніше 
виступає найбільшим міжнародним працедавцем в Україні, де знаходиться близько 160 
французьких компаній, а також є четвертим за величиною інвестором України з часткою 
прямих іноземних інвестицій майже 5%. Французьку сторону на засіданні комісії 
представляє державний секретар при міністрові Європи і закордонних справ Жан-Батист 
Лемуан. Його у Києві супроводжуватиме делегація французьких компаній, що ведуть 
активну діяльність на українському ринку. У французькому уряді також відзначили, що 
Лемуан у ході засідання комісії розповість про труднощі, з якими стикаються французькі 
підприємства, а також представить перспективи поліпшення ділового клімату в Україні. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Французькі компанії готові 
заходити в Україну >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Україна і Німеччина ставлять за стратегічну мету наростити  
спільний товарообіг до 10 млрд євро 

01.11.2018 
Україна і Німеччина ставлять за стратегічну мету наростити спільний 

товарообіг до 10 млрд євро з нинішніх майже 8 млрд дол. на рік і наразі 
завершують підготовку до Третього німецько-українського форуму в Берліні.  

Такі можливості обговорили Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман з 
Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель. Німеччина є одним із стратегічних 
партнерів України в політичній та економічній площині, а також одним з найбільших 
гуманітарних донорів для України. Глава Уряду висловив вдячність Німеччині і особисто 
Ангелі Меркель за лідерство у зміцненні України, у подоланні надзвичайно серйозних 
викликів, за особисту стійку позицію щодо захисту територіальної цілісності нашої країни 
та фундаментальних принципів міжнародного права. Останній раз Ангела Меркель 
відвідувала Україну 4 роки тому  - у серпні 2014 року. І з тих пір Україна суттєво змінилася – 
в тому числі завдяки підтримці Уряду Німеччини, зазначив Володимир Гройсман. 
Фундаментальні реформи проходять в державному управлінні, в соціальній сфері – освіті, 
медицині, в енергосекторі, передусім в секторі ефективного споживання ресурсів, 
поглиблюється децентралізація. «Ми концентруємося на фінансовій стабільності, 
економічному зростанні. І на цьому шляху німецький бізнес активніше приходить в 
Україну. А наша двостороння торгівля системно зростає. Думаю, що найближчими роками 
ми можемо вийти на обсяг 10 млрд євро двосторонньої торгівлі, - сказав Володимир 
Гройсман. – Буду радий в кінці листопада взяти участь у Третьому бізнес-форумі між 
нашими країнами». Прем’єр-міністр відзначив, що зараз українська економіка дає добрі 
сигнали зростання. І його потрібно пришвидшувати. Глава Уряду запросив німецький 
бізнес посилювати співпрацю і брати активну участь у приватизаційних процесах.  
Німеччина посідає 4-те місце серед основних інвесторів в економіку України. Загальний 
обсяг інвестицій перевищує 1,7 млрд дол.  Ключові статті українського експорту до 
Німеччини – електричні машини, агропродукція, продукти агропереробки, руди та 
металопродукція, деревина, продукція машинобудування, спектр послуг.  Структура 
імпорту:  промислові товари, енергоресурси, фармацевтика, продукти хімічної 
промисловості. Відзначимо, 28 листопада в Берліні буде проведено засідання Українсько-
німецької групи високого рівня. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Кабмін схвалив угоду про створення 
місцевих бюро німецьких GIZ та KfW >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 
 
 
 
 

 БАЛКАНИ 
 

Україна та Боснія і Герцеговина визначили пріоритети  
економічного співробітництва 

 

02.11.2018 
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб Вадим Черниш як співголова Міжурядової комісії з 
питань торгово-економічної співпраці перебуває в Боснії і Герцеговині.  

Мета поїздки -  проведення зустрічі співголів комісії за участі заступника Міністра 
зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини Мато Франжичевича. У 
рамках обговорень сторони визначили пріоритетні напрямки співробітництва, зокрема у 
сфері торгівлі, енергетики, аграрному секторі, а також фіналізували Угоду про 
співробітництво в сфері туризму. Зважаючи на висновки другої наради Спільного комітету, 
що відбулася в Сараєво 12 жовтня 2012 року, сторони погодилися, що подальші заходи 
повинні продовжуватися та бути переглянуті та переорієнтовані: для досягнення 
оптимального прогресу, розширення та подальшого зміцнення довгострокової співпраці. 
Під час засідання Міжурядової комісії Вадим Черниш розповів про наміри та позитивну 
динаміку результатів торгово-економічної співпраці з боснійсько-герцеговинською 
стороною: «Прослідковується постійне збільшення товарообігу між Україною та Боснією і 
Герцеговиною. Для прикладу, лише за 7 місяців 2018 р. показники товарообігу вже 
перевищили цифри за весь 2017 р., а по деяких видах товарів спостерігається збільшення 
від 2 до 10 разів. Ми сподіваємося, що приватний бізнес обох країн зможе роздивитися 
перспективи для подальшого розвитку торгово-економічних відносин наших держав. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром  
Республіки Хорватія 

08.11.2018 
Під час візиту до Гельсінкі Президент України Петро Порошенко 

провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм 
Пленковичем. Про це повідомляє прес-служба Глави держави. 

Співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх відносин та 
взаємодії у міжнародних організаціях. Було наголошено на важливості консолідації 
міжнародних зусиль для відновлення територіальної цілісності України та протидії 
подальшій агресії РФ, розширенню її військової присутності в акваторії Азовського моря і 
Керченської протоки, в тому числі шляхом посилення санкцій. Лідери відзначили 
важливість підвищення координації зусиль для нейтралізації російського втручання у 
виборчі процеси в Україні та ЄС у 2019 році. Петро Порошенко та Андрей Пленкович 
висловили задоволення збереженням високої динаміки розвитку двостороннього 
політичного діалогу. Відзначено відновлення роботи Спільної українсько-хорватської 
міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, а також практичну діяльність 
Робочої групи з вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово 
окупованих територій, останнє засідання якої відбулося в Києві 25 жовтня 2018 року. Під 
час зустрічі було також обговорено перспективи розвитку співпраці у сфері енергетики для 
зміцнення енергетичної безпеки Європи. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Посол України в Угорщині Любов Непоп зустрілася  
з Українсько-угорським бізнес-клубом 

 09.11.2018 
В Будапешті відбулась зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла 

України в Угорщині Любові Непоп з Українсько-угорським бізнес-клубом на 
чолі з його Президентом Юрієм Кравченком. 

Під час зустрічі Л.Непоп поінформувала присутніх про економічну ситуацію в 
Україні, основні тенденції розвитку, реформи та кроки, які вживає Уряд України для 
покращення інвестиційного клімату в Україні, зупинившись і на негативних економічних 
наслідках агресії РФ проти України. Окрему увагу Посол приділила питанням сучасного 
стану та перспектив розвитку двосторонніх українсько-угорських торговельно-
економічних відносин. Сторонами обговорено питання можливості проведення спільних 
економічних заходів, з метою посилення двосторонніх бізнес-контактів. Відзначимо, 6 
листопада 2018 року Посол України в Угорщині Любов Непоп зустрілася з Віце-прем’єр-
міністром, Міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером. В ході зустрічі були 
обговорені питання взаємодії в правоохоронній сфері, охорони кордону та покращення 
умов його перетину, в тому числі шляхом запровадження спільного прикордонного і 
митного контролю, запобігання та протидії природним катастрофам. Л.Непоп детально 
поінформувала про ситуацію на Сході України в контексті триваючої російської агресії та 
ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. Ш.Пінтер запевнив у незмінності позиції 
щодо підтримки територіальної цілісності та відновлення миру в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Угорщині 
 

 
 БАЛТИКА 
 

Секретар РНБО України провів зустріч з Головою Комітету  
національної оборони Парламенту Естонії 

 

29.10.2018 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр 

Турчинов провів зустріч з Головою Комітету національної оборони 
Парламенту Естонської Республіки Ханнесом Гансо. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Європі в контексті 
агресії РФ проти України. За словами О. Турчинова, п'ятий рік поспіль триває агресія РФ 
проти нашої країни. «Російська сторона, повністю ігноруючи Мінські угоди, здійснює 
обстріли наших позицій із застосуванням забороненої зброї, а вздовж кордону з Україною 
РФ продовжує нарощувати військові сили та техніку», - сказав він. Також Секретар РНБО 
України повідомив про ескалацію агресивної політики РФ у Чорноморсько-Азовському 
басейні. «Незважаючи на агресію Росії, - зазначив також Секретар РНБО України, - ми, не 
втрачаючи часу, продовжуємо реформувати сектор безпеки і оборони за стандартами 
НАТО». Окрім того, під час розмови було обговорено питання інтенсифікації 
двостороннього військово-технічного співробітництва, а також розширення співпраці між 
спецслужбами наших країн. Також значну увагу під час розмови було приділено питанню 
продовження країнами ЄС санкцій проти РФ та проблемі побудови газопроводу «Північний 
потік-2», що становить небезпеку як для української, так і для європейської енергетичних 
систем. Своєю чергою, Х. Гансо запевнив, що Естонія залишається на позиціях відданості 
підтримці європейського курсу України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами РНБО України 
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 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА  
 

Песков не видит необходимости перезаключать  
договор по Азовскому морю 

 

30.10.2018 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что Россия 

ориентируется на действующий договор с Украиной по Азовскому морю и 
не имеет позиции относительно пересмотра существующей нормативной 
базы после аннексии Крыма. 

"Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счёт, и 
она действует, и на это надо ориентироваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в перезаключении договора с 
Украиной по Азовскому морю на новых условиях с учетом аннексии Крыма и строительства 
Крымского моста. Напоминаем, что РФ и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о 
сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос 
совместного использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении 
линии распределения на основе административной границы между бывшими Советским 
Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что, в 
соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками 
СССР не разграничивались. 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией о 
нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении МИД подчеркивалось, что 
официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные 
права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на 
континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на 
природные ресурсы континентального шельфа. 19 февраля 2018 года Украина представила 
в Международный трибунал меморандум, в котором изложены все обстоятельства, на 
которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование. В мае этого 
года Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно 
юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине в августе 
арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу. 
Трибунал ООН в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции рассмотрения иска 
Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву. Отметим, Председатель 
Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что Россия создает 
предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины. Об этом он 
сказал в Одессе на заседании круглого стола по вопросам повышения безопасности на море 
и развитии Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Россия активно усиливает 
военную компоненту в Азовском море >>> 

По материалам telegraf.com.ua 
 

 
 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ  
 

Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і  
Повноважним Послом Малайзії в Україні 

 

29.10.2018 

Ганна Гопко, Голова Комітету у закордонних справах, прийняла з 
візитом ввічливості Дато Раджа Різа бін Раджа Заіб Ша, Надзвичайного і 
Повноважного Посла Малайзії в Україні. 

Г.Гопко привітала співрозмовника із початком дипломатичної місії в Україні та 
висловила вдячність за послідовну підтримку Малайзією незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України і політику невизнання анексії Криму. Предметом бесіди 
став актуальний стан розвитку двостороннього діалогу та взаємовигідної економічної 
співпраці - поглиблення взаємодії двох країн в міжнародних та регіональних організаціях, 
зокрема ООН, АСЕАН та Організації ісламського співробітництва, проведення наступних 
засідань спільних комісій з питань оборони, торгівельних і політичних питань, розширення 
двосторонньої торгівлі, перспективи запровадження безвізового режиму поїздок для 
громадян України та Малайзії, а також інтенсифікації контактів між парламентаріями. 
Г.Гопко висловила сподівання щодо підтримки Малайзією ініційованих в рамках поточної 
сесії ГА ООН резолюцій щодо ситуації з правами людини в Криму та м. Севастополь та щодо 
демілітаризації Криму, а також інших питань спільного інтересу. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Посол України провів зустрічі з Міністром міжнародного  
співробітництва Уряду М’янми 

04.11.2018 
Посол України в Республіці Союз М’янма Андрій Бешта провів 

зустрічі з Міністром міжнародного співробітництва цієї країни Чо Тіном та 
Міністром Офісу Союзного Уряду М’янми Таун Туном. 

У ході переговорів Посол України, зокрема, підкреслив зацікавленість нашої держави 
у зміцненні двосторонніх відносин та взаємовигідного співробітництва з Республікою Союз 
М’янма. Сторони обговорили широкий спектр питань порядку денного двосторонніх 
відносин, у тому числі, подальші кроки у контексті надання нової динаміки 
двосторонньому співробітництву, зокрема, у сферах політичного діалогу, торгівлі та 
міжлюдських контактів. Відзначимо, 2 листопада Посол України Андрій Бешта зустрівся із 
Директором інститут міжнародних відносин МЗС Таїланду Крітом Танканаратом. Інститут 
міжнародних відносин МЗС Таїланду, названий на честь колишнього Міністра закордонних 
справ - принца Девавонг Варопакарна, заснований у 1962 році та покликаний підвищувати 
професійні навички співробітників дипломатичної служби та інших органів влади Таїланду. 
На розгляд тайської сторони передано проект Меморандуму про взаєморозуміння між 
Інститутом та Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Серед 
можливих напрямків співробітництва - обмін кращими практиками та досвідом у 
підготовці дипломатів до роботи в умовах нових викликів та загроз у сучасному світі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Таїланді 
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 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]  
 

О.Данченко взяв участь у відкритті Всесвітнього форуму  
BIXPO 2018 в Республіці Корея 

 

31.10.2018 

Олександр Данченко у складі української делегації представив 
Україну на зустрічі міністрів країн, які відповідають за інновації, 
цифровізацію, енергетику та промисловість.  

Промовці, які представляли такі сфери, як енергетика, охорона здоров’я, освіта, 
туризм та оборона, говорили під час церемонії про цифрову трансформацію в кожній 
конкретній галузі. Після запровадження цифрових економік в найуспішніших країнах світу, 
трендом цих країн стала цифрова трансформація. «Необхідно у найближчому майбутньому 
почати змінювати нашу сировинну економіку на інноваційну цифрову економіку. Це дасть 
змогу розвивати країну за рахунок власного людського потенціалу і дуже швидко додати 
зростання ВВП та рівня життя громадян України. Цифрова Економіка та Цифрова 
трансформація це єдиний шлях до розбудови України», - наголосив Олександр Данченко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Україна запропонувала Китаю розпочати спільні консультації щодо  
передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай 

08.11.2018 
В рамках робочого візиту до м.Пекін (КНР) Перший віце-прем’єр-

міністр України – міністр економічного розвитку і  торгівлі Степан Кубів 
зустрівся з Віце-прем’єром Держради Китаю Лю Хе. 

Учасники зустрічі зосередили обговорення на розширенні торговельно-економічної 
співпраці Україна-Китай, як у межах наявних можливостей, так і створення нових 
інструментів. «Співпраця з Китаєм є незмінним та стратегічним пріоритетом зовнішньо-
економічної політики України. За 8 міс. 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм склав 
майже $6 млрд і зріс на 21%. Але цей обсяг  торгівлі не відповідає наявному потенціалу. У 
найближчі 5 років можемо збільшити товарообіг до $20 млрд на рік. Тож нам слід 
активізувати роботу за усіма напрямками, які маємо та опрацювати нові інструменти», - 
зазначив Степан Кубів у своєму виступі. Кубів зауважив, що після тривалої перерви у роботі 
міжурядової комісії зі співробітництва Україна-Китай вдалося відновити її діяльність. Це 
дало суттєвий позитивний поштовх для активізації співпраці між країнами та нарощування 
обсягів торгівлі та кооперації між підприємствами Китаю та України. «Ми активізували 
роботу міжурядової комісії. А під час візиту Ма Кая [Віце-прем’єра Держради КНР] до Києва 
у грудні 2017 року підписали План дій Україна - КНР з реалізації ініціативи спільної 
побудови “Економічного поясу Великого шовкового шляху” та “Морського шовкового 
шляху ХХІ ст.» Це є конкретною дорожньої карти для нашої ефективної спільної роботи», - 
підкреслив Степан Кубів. Степан Кубів також додав, що для більш глибокого розвитку 
співпраці і торговельно-економічної взаємодії Україна-Китай слід розпочати роботу над 
ширшими можливостями для торгівлі між країнами. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Україна вперше презентувала 
Національний стенд у Китаї >>> 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] 
 

В Лівані працює українська  
бізнес-місія 

 

02.11.2018 

Протягом першого дня роботи української бізнес-місії в Лівані Посол 
України І.Осташ, Голова Українсько-ліванської ділової Ради, віце-президент 
київської ТПП України провели низку зустрічей.  

Зокрема пройшла зустріч з депутатом Ліванського парламенту З.Аль Хуватом, мером 
Біблоса В.Зааруром, мером Батруна М.Херейком. Сторони обговорили експортно-імпортні 
потенціали України та Лівану, а також напрямки можливої торговельно-економічної 
співпраці. Делегація відвідала монастир Фіфейна та зустрілась з його настоятелем Б.Заїді. 1 
листопада ц.р. в рамках роботи української бізнес-місії у Лівані українська делегація на чолі 
з Послом України в Лівані І.Осташем продовжила проводити заходи за участі місцевої влади 
та представників бізнесових кіл. В Сайді пройшли зустрічі з Губернатором Південного 
Лівану М.Дау, мером Сайди М.Сеуді та Президентом ТПП Південного Лівану М.Салехом, на 
яких було обговорено поточний стан та перспективи торговельно-економічного 
співробітництва двох країн. У ТПП південного Лівану пройшли ділові зустрічі українських 
та ліванських бізнесменів у форматі B2B, на яких було ознайомлено з торговельно-
економічним потенціалом сторін та досягнуті домовленості щодо налагодження подальшої 
співпраці. Після Сайди українська делегація вирушила до Джеззіна, де провела зустріч з 
мером міста Х.Харфушем. Нагадаємо, 30 жовтня Посол України в Лівані І.Осташ зустрівся з 
Головою Національних Зборів Лівану Н.Беррі. На зустрічі обговорені кроки з подальшого 
розвитку українсько-ліванських відносин, зокрема активізації міжпарламентської взаємодії  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Лівані 
 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем може 
бути підписана вже наприкінці листопада 

06.11.2018 
Україна та Ізраїль готуються до підписання Угоди про зону вільної 

торгівлі, яка суттєво розширить торгові відносини між країнами та 
дозволить наростити товарообіг, який наразі становить 1 млрд дол. на рік.  

Документ може бути підписаний вже наприкінці листопада. Про це йшлося під час 
зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Держави Ізраїль Джоелом Ліоном. Дипломат приступив до виконання обов’язків 
наприкінці жовтня. І зустріч з Главою Уряду стала для нього однією з перших на посаді. 
Коментуючи поточний рівень відносин між Ізраїлем та Україною, Володимир Гройсман 
відзначив, що обидві країни інтенсифікували діалог понад рік тому і мають немалі 
здобутки. «У нас є ефективний політичний діалог. І беззаперечно треба відзначити 
здобутки в економіці. Ми трохи більше року інтенсифікували роботу над підготовкою та 
підписанням Угоди про вільну торгівлю. І я радий, що наприкінці листопада Угода буде 
підписана. Вона відкриє нові можливості для торгівлі між нашими країнами», - сказав 
Володимир Гройсман. Він звернув увагу, що Угода буде вигідною обом країнам, адже 
переговорний процес дозволив знайти найбільш прийнятну формулу розвитку. У свою 
чергу Джоел Ліон зазначив, що економіка насправді має велике значення у відносинах двох 
країн, а Угода про вільну торгівлю допоможе кінцевому споживачу, адже сприятиме 
посиленню конкуренції. «Я буду радий підписанню Угоди в найближчий час, - сказав 
дипломат. - І я радий тому, що у нас є ще точки розвитку стосунків. Серед них - сфера 
інновацій та підприємництва». Джоел Ліон повідомив, що у 20-х числах листопада у Києві 
пройде українсько-ізраїльський інноваційний саміт, який об’єднає десятки підприємств та 
підприємців, які працюють у сфері інновацій. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Туреччина в п’ятірці найбільших торгівельних партнерів  
України та в десятці інвесторів 

06.11.2018 
Турецька Республіка є одним із найбільших торгівельних партнерів 

України та її інвесторів. Про це Президент Петро Порошенко заявив в 
інтерв’ю турецькій інформаційній агенції «Анадолу Ажанси». 

«Турецькі бізнесмени почувають себе абсолютно комфортно в Україні. Туреччина 
входить в п’ятірку найбільших торгівельних партнерів та в десятку інвесторів України», - 
констатував Глава держави і зазначив, що завдяки створенню сприятливих умов Україна 
піднялася на 41 пункт в рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу. «Це 
абсолютно перевірена інформація», - сказав він. Петро Порошенко нагадав, що у 2017 році 
товарообіг між двома країнами зріс на 20% і наголосив, що Туреччина інвестує у більшість 
галузей України, включаючи будівництво та інфраструктуру. Подібне зростання 
демонструється у сфері інвестицій та туризму, також сказав Президент. «Це характеризує 
комфорт, який відчуває ділове середовище, туристи, люди, Уряди та Президенти від 
розвитку ситуації, і я дуже пишаюся цим», - додав він. Відзначимо, Президент Петро 
Порошенко переконаний, що Україна та Туреччина мають значні перспективи розвитку 
двостороннього співробітництва, про що засвідчили сьогоднішні перемовини та засідання 
Стратегічної ради високого рівня. «Сьогодні ми мали дуже теплі, дружні переговори – 
майже дві години віч-на-віч, а потім ще дві години у форматі організації. Це свідчить про те, 
наскільки широкий був порядок денний питань, які стоять для двостороннього 
співробітництва і координації наших дій на міжнародній арені», - сказав Глава держави під 
час спільної прес-конференції з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом 
Ердоганом. «Я мав чудову нагоду ще раз пересвідчитися, що в особі Президента Ердогана 
ми маємо надійного, доброго друга і партнера для України», - додав Петро Порошенко. 
Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, також висловив 
задоволення візитом Президента України. «В цьому році ми відзначаємо 100-ту річницю 
встановлення дипломатичних відносин з Україною. Османська імперія стала однією з 
перших держав, яка у 1918 році визнала молоду державу - Українську Народну Республіку. І 
сьогодні ми розвиваємо наші стосунки саме з візією того періоду», - нагадав він. Реджеп 
Таїп Ердоган зазначив, що з часу створення такого інструменту, як Стратегічна рада 
високого рівня двосторонні відносини України та Туреччини вийшли на рівень 
стратегічного партнерства. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Україна та Туреччина підписали 
документи про двосторонню співпрацю >>> 

За матеріалами president.gov.ua 

 
 
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] 
 

Катар – перша країна на Близькому Сході, з якою Україна  
переходить на безвізовий режим 

 

31.10.2018 
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на зустрічі з Прем’єр-

міністром Катару констатував завершення всіх формальностей для початку 
з 2 листопада цього року повноцінного безвізового режиму. 

Також сторони планують підписати рамкову угоду про співпрацю у правоохоронній 
сфері між главами поліцейських відомств. Йдеться, насамперед, про спільну боротьбу з 
кіберзлочинністю і наркотрафіком. Також Україна допоможе Катару у підготовці фахівців-
правоохоронців, зокрема, поділиться досвідом тренування поліцейських спецпідрозділів. 
«Кіберзлочинність зростає із кожним роком, якщо порівнювати із іншими видами злочинів. 
І це дуже серйозна проблема. Кіберполіція у нас – одна із найбільш розвинутих служб. 
Сьогодні українські кіберполіцейські серед найсильніших у світі, адже ми весь час 
знаходимося під ударами та стаємо сильнішими від цього. Новий світ – нові виклики. Ми 
створимо міцний ланцюг компетентних гравців у сфері кібербезпеки і разом будемо 
сильнішими. Зараз ми ефективно та поглиблено працюємо із США, Канадою, Німеччиною і, 
незважаючи на відстань, із Австралією. Окрім цього, міцні контакти із Європолом та 
Інтерполом. У вашому регіоні хочемо зробити ставку на роботу з вашою країною», - сказав 
Арсен Аваков. Щодо підготовки та проведення чемпіонату світу з футболу, який 
відбудеться у 2022 році у Катарі, Арсен Аваков зауважив, що це виклик для країни, аби 
довести світу спроможність забезпечувати заходи такого рівня. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Відбулося IV засідання спільної Міжурядової українсько- 
кувейтської комісії з питань співробітництва 

08.11.2018 
У Кувейті під головуванням Віце-прем'єр України Павла Розенка та 

Міністра торгівлі і промисловості Держави Кувейт відбулося IV засідання 
спільної Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань співробітництва. 

У ході засідання сторони обговорили питання співробітництва України та Кувейту в 
аграрному секторі, у галузі енергетики та промисловості, культури та мистецтва, туризму, 
освіти та охорони здоров’я, в інформаційній сфері тощо. «Проведення засідання нашої 
Комісії стало логічним продовженням  домовленостей, досягнутих Президентами обох 
країн у рамках офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Держави Кувейт 
у березні цього року, та стане гарною нагодою для подальшого розвитку взаємовигідної 
співпраці між нашими країнами», - сказав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко після 
завершення засідання. За його словами, відбувся конструктивний обмін думками щодо 
подальшого розвитку українсько-кувейтського співробітництва, накреслені перспективи 
співпраці і плани роботи на майбутнє, реалізація яких забезпечить розвиток 
взаємовигідного співробітництва між двома країнами і буде сприяти виходу міждержавних 
відносин на якісно новий рівень. За результатами засідання був підписаний Протокол IV 
засідання спільної Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного, 
технічного та торговельного співробітництва, Угода про співробітництво між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Держави Кувейт у сфері культури та мистецтва та Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у сфері 
туризму. Відзначимо, 8 листопада Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зустрівся з 
Генеральним директором Кувейтського фонду арабського економічного розвитку (КФАЕР) 
Абдулвахабом Аль-Бадером. «Ми приділяємо велику увагу розвитку взаємовигідної 
співпраці з Кувейтським фондом арабського економічного розвитку в інвестиційній сфері. 
Розширення економічних зв'язків з авторитетними кувейтськими фінансовими 
установами, а також залучення КФАЕР до реалізації кредитно-інвестиційних проектів в 
України є важливим пріоритетом діяльності нашого Уряду», - сказав Павло Розенко у ході 
зустрічі. «Ми сподіваємося на спільну реалізацію з Кувейтським фондом арабського 
економічного розвитку проектів в Україні, особливо у галузі охорони здоров’я, сільського 
господарства та будівництва, включаючи інфраструктурні проекти», - підкреслив він. 

 

Читати повністю >>> 
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Президент Світового Конгресу Українців 
Євген Чолій завітав до ПУ в ПАР 

 

02.11.2018 
1 листопада 2018 року, до Посольства України в Південно-

Африканській Республіці (ПАР) завітав президент Світового Конгресу 
Українців Євген Чолій. Про це повідомляє МЗС України. 

Зустріч зі співробітниками посольства була присвячена ролі світового українства у 
боротьбі з російською гібридною агресією. Була відзначена позитивна роль громадських 
організацій, зокрема і Української Асоціації в ПАР в позитивному позиціонуванні нашої 
держави за кордоном після Майдану, та ефективності спільних зусиль держави та мережі 
українських громад у світі у боротьбі з російською пропагандою. Євген Чолій наголосив на 
тому, що Україна протистоїть російській агресії, захищаючи не лише власний суверенітет. 
Наша держава у цій боротьбі виконує роль фортпосту, захищаючи світ західних демократій.  
Зустріч Євгена Чолія з українською громадою відбудеться у неділю, 4 листопада, о 12 годині 
в приміщенні Посольства України.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами Посольства України в ПАР 
 

Україна та Алжир активізують між- 
парламентську співпрацю 

07.11.2018 
Посол України в Алжирі Максим Субх провів зустріч і переговори з 

Головою комітету Національних народних зборів Алжиру з питань 
міжнародного співробітництва та імміграції Абдельхамідом Сі Афіфом.  

У ході зустрічі, в якій взяли учать також представники найбільших фракцій ННЗ, 
наголошувалось на важливості активізації українсько-алжирського співробітництва 
шляхом інтенсифікації політичного діалогу , організації двосторонніх візитів високого та 
найвищого рівнів, що має, зокрема, позитивно вплинути на динаміку зростання обсягів 
двосторонньої торгівлі. Наголошено на необхідності пожвавлення міжпарламентського 
співробітництва, у т.ч. на рівні профільних комітетів та міжпарламентських груп дружби у 
Верховній Раді України та ННЗ. Домовлено про підтримку сторонами подальшоі 
координації з питань організації ближчим часом обміну візитами міжпарламентських 
делегацій для обговорення широкого спектру пріоритетних питань, які перебувають на 
порядку денному українсько-алжирських відносин. Відзначимо, 1 листопада 2018 р. Посол 
України в Алжирі Максим Субх взяв участь в урочистостях з нагоди 64-ї річниці Алжирської 
Революції. У ході заходу Посол провів короткі бесіди з Прем`єр-міністром Алжиру Ахмедом 
Уях‘я (фото 1), Міністром закордонних справ цієї країни Абделькадером Мессахелем (фото 
2), Головою правлячої партії Алжиру «Фронт Національного Визволення» Джамалем Уільд 
Аббасом (фото 3), іншими членами уряду Алжиру, в яких привітав керівництво та народ 
Алжиру з Національним днем. У свою чергу, алжирські керівники подякували за привітання 
та побажали Україні миру, добра і процвітання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Алжирі 
 

 
 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

У м. Сантьяго відбулися українсько-чилійські 
політичні консультації 

 

31.10.2018 

У чилійській столиці – м.Сантьяго – відбувся четвертий раунд 
політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України 
та Чилі на рівні заступників міністрів.  

Українську сторону на переговорах очолював заступник Міністра закордонних справ 
України Сергій Кислиця, чилійську – Тимчасово виконуюча обов’язки Міністра закордонних 
справ Чилі Кароліна Вальдівія Торрес. Як відомо, латиноамериканський напрямок був 
визначений одним з пріоритетних у виступі Президента України Петра Порошенка на ХІІІ 
наради керівників закордонних дипломатичних установ України у серпні ц.р., зокрема у 
контексті розвитку торговельно-економічних відносин. Проведені політичні консультації 
підтвердили налаштованість сторін на розширення українсько-чилійської співпраці у 
різних сферах. У ході зустрічі співрозмовники обмінялися думками щодо політичної та 
економічної ситуації у двох країнах, а також у відповідних регіонах, обговорили питання 
активізації політичного діалогу, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин, 
інтенсифікації торговельно-економічного, науково-технічного та культурно-гуманітарного 
співробітництва. Окрема увага була приділена питанням взаємодії двох країн в рамках ООН 
та інших міжнародних організацій. За результатами зустрічі було визначено пріоритетні 
сфери двостороннього співробітництва на ближчу та середню перспективу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Чилійського відділення Посольства України в Аргентині 

 
В Буенос-Айресі відбулися політичні консультації між зовнішньо- 

політичними відомствами України та Аргентини 
02.11.2018 

В Буенос-Айресі 1 листопада 2018 року відбувся 7-й раунд 
політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України 
та Аргентини на рівні заступників міністрів.  

Українську делегацію на переговорах очолював заступник Міністра Сергій Кислиця, 
аргентинську – Державний секретар Міністерства закордонних справ та віросповідань 
Даніель Раймонді. Переговори відбулися в руслі виконання пріоритетних завдань МЗС 
України, визначених Президентом України Петром Порошенком під час ХІІІ наради 
керівників закордонних дипломатичних установ України у серпні ц.р., зокрема у частині 
активізації співпраці з латиноамериканськими країнами. Проведені політичні консультації 
підтвердили налаштованість сторін на розширення українсько-аргентинської співпраці у 
різних сферах. Cторони обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин та 
їхньої договірно-правової бази, домовившись сприяти прискоренню ратифікації підписаних 
двосторонніх договорів, обмінялися думками щодо внутрішньої та регіональної ситуації в 
Україні та Аргентині, розглянули питання взаємодії в рамках міжнародних організацій та 
активізації роботи органів двостороннього співробітництва, зокрема, відновлення роботи 
міжурядової українсько-аргентинської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва. Також у ході переговорів С.Кислицею було передано на розгляд 
аргентинської сторони проект міжурядового протоколу про подальше спрощення візового 
режиму між Україною та Аргентинською Республікою. Під час перебування в Буенос-Айресі 
заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця також виступив в 
Аргентинській раді з міжнародних відносин (CARI) зі спеціальною промовою «Захист 
національних інтересів України в міжнародних організаціях», детально висвітливши перед 
аргентинськими дипломатами та аналітиками зусилля України на багатосторонньому 
треку з протидії злочинам Російської Федерації на незаконно окупованих територіях АРК, 
м. Севастополь та окремих районів Донецької й Луганської областей.  

 

Читати повністю >>> 
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https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-mayut-nadzvichajno-veliki-perspektiv-50822
https://www.president.gov.ua/news/turechchina-v-pyatirci-najbilshih-torgivelnih-partneriv-ukra-50854
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-pidpisali-dokumenti-pro-dvostoronnyu-50806
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-pidpisali-dokumenti-pro-dvostoronnyu-50806
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/arsen-avakov-katar-persha-krayina-na-blizkomu-shodi-z-yakoyu-ukrayina-perehodit-na-bezvizovij-rezhim-i-posilyuye-pravoohoronnu-spivpracyu
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-aktivizuye-spivpracyu-z-kuvejtskim-fondom-arabskogo-ekonomichnogo-rozvitku
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-kuvejti-vidbulosya-iv-zasidannya-spilnoyi-mizhuryadovoyi-ukrayinsko-kuvejtskoyi-komisiyi-z-pitan-ekonomichnogo-tehnichnogo-ta-torgovelnogo-spivrobitnictva
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68227-golova-svitovogo-kongresu-ukrajinciv-jevgen-cholij-zavitav-do-pu-v-par
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68217-posol-ukrajini-v-alzhiri-privitav-kerivnictvo-andr-z-dnem-revolyuciji
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68356-ukrajina-ta-alzhir-aktivizujuty-mizhparlamentsyku-spivpracyu
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68209-u-m-santyjago-vidbulisya-ukrajinsyko-chilijsyki-politichni-konsulytaciji
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68221-v-bujenos-ajresi-vidbulisya-politichni-konsulytaciji-mizh-zovnishnyopolitichnimi-vidomstvami-ukrajini-ta-argentini
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://qatar.mfa.gov.ua/ua
http://kuwait.mfa.gov.ua/ua
http://rsa.mfa.gov.ua/ua
http://algeria.mfa.gov.ua/ua
http://argentina.mfa.gov.ua/ua
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 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН 
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 
 

До України прибула Перша офіційна торговельна місія США:  
вивчати перспективні об'єкти для інвестицій 

 

29.10.2018 
У Києві Перший віце-прем’єр України Степан Кубів зустрів Першу 

офіційну торговельну місію Міністерства торгівлі США, яка прибула для 
пошуку перспективних об'єктів для інвестицій в Україні. 

“Двостороння торгівля Україна – США невпинно зростає - товарообіг за 8 місяців 
2018 року уже збільшився на 16% і склав $2,6 млрд. Спільний інтерес наших країн лежить у 
площині агробізнесу, енергетиці, інфраструктурі, ІТ, промисловій співпраці. Ми також 
розпочали процес приватизації за новим прогресивним законодавством, що створює 
виняткові інвестиційні можливості і для американських компаній”, - підкреслив Степан 
Кубів. Перший віце-прем’єр-міністр України додав, що американські компанії вже зараз 
ведуть активну діяльність в Україні і є надійними партнерами для українського бізнесу. 
“Американські компанії вже привезли з собою в Україну власні технології і завдяки 
наявності в Україні кваліфікованого персоналу зуміли досягти чудових результатів. Ми 
продовжимо системні реформи в Україні, поліпшення інвестиційного клімату, дерегуляцію 
та посилення прав інвесторів. Певен, що наша співпраця матиме ще більше вагомих 
результатів та перемог”, - підкреслив Степан Кубів. Степан Кубів зазначив, що також 
успішно працює Українсько-американська рада з торгівлі і інвестицій, створено українсько-
американські Робочі групи з питань сприяння розвитку двосторонньої торгівлі, інвестицій, 
захисту прав інтелектуальної власності, сільського господарства, усунення технічних 
бар’єрів у торгівлі. Перша офіційна торговельна місія Міністерства торгівлі США, яка 
складається з дванадцяти керівників американських компаній, що зацікавлені у розвитку 
бізнесу з Україною, розпочала свою роботу у Києві 29 жовтня 2018 року. Під час роботи 
Місії буде проведена низка зустрічей з представниками українського бізнесу, а також 
Світового банку та МБРР. Для представників американських компаній – учасників Місії буде 
проведено деталізовані брифінги щодо особливостей ведення бізнесу в Україні, а також 
надані практичні рекомендації по пошуку партнерів. 

 

Читати повністю >>> 
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Doing Business-2019: Украина поднялась  
на 5 позиций 

31.10.2018 
Украина заняла 71 позицию среди 190 стран в ежегодном рейтинге 

Всемирного банка Doing Business, который описывает уровень легкости 
ведения бизнеса в 190 странах мира.  

Doing business — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее 
простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов. Доклад 
посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних 
предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения. Рейтинг 
публикуется с 2003 года. Исследователи Всемирного банка отмечают, что продвинуться в 
рейтинге Украине позволили улучшения в показателях защиты миноритарных акционеров 
(с 81 в прошлом году до 72 пзиции в нынешнем рейтинге), упрощение в части получения 
разрешений на строительство путем увеличения взноса в городские социальные фонды и 
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры ( рост с 35 до 30 места). Кроме того, 
отмечено улучшение в части международной торговли - Украина сделала торговлю через 
границы проще, исключив проверку требований к автозапчастям из полномочий 
Государственной службы экспортного контроля (продвижение со 119 на 78 место). В 
Украине также упростили процедуру споров по выполнению контрактов, что позволило 
переместиться по этому показателю с 82 на 57 позицию. Незначительное улучшение также 
зафиксировано по показателю регистрации собственности: +1 позиция (с 64 на 63 место). 
Остальные критерии (система уплаты налогов, регистрация бизнеса, доступ к 
электроэнергии, доступ к кредитам, разрешение неплатежеспособности), согласно отчету, 
сдерживают продвижение Украины в рейтинге - их показатели ухудшились. Если говорить 
о месте среди стран-соседей и стран постсоветского пространства, то позиции страны едва 
ли не самые низкие. Хуже, чем в Украине, с ведением бизнеса дела обстоять только в 
Узбекистане и Таджикистане. При этом в пятерку лучших стран постсоветского 
простарнства вошли Грузия (6 место в общем рейтинге), страны Балтии Литва (14 
позиция), Эстония (16 место), Латвия (19 позиция в общем рейтинге). У РФ и Беларуси 31 и 
37 место в рейтинге соответственно.  
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Fitch оновило прогноз щодо  
зростання ВВП України 

29.10.2018 
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що зростання 

економіки України у 2018 році прискориться до 3,3%. Про це УНН 
повідомляє з посиланням на дані агентства. 

"Fitch очікує, що зростання економіки прискориться до 3,3% у 2018 році, що 
викликано внутрішнім попитом і сприятливим ефектом бази порівняння, з огляду на 
призупинення торгівлі з тими районами країни, які не контролюються урядом. У 2019 року 
зростання буде сповільнюватися до 2,9% через більш жорстку грошово-кредитну політику, 
слабші умови щодо світового попиту і ціни на сировинні товари, а також більш помірне 
збільшення заробітної плати", - вказали в агентстві. Fitch очікує, що інфляція у середньому 
становитиме 11% у 2018 році, що більш ніж удвічі перевищує середній показник у 5% за 
медіаною "В", перед поступовим зниженням у середньому до 6,8% у 2020 р. Fitch очікує, що 
дефіцит державного бюджету України досягне 2,5% у 2018 році, наблизившись до 
зобов'язань МВФ. "Загальний держборг впаде до 57,7% ВВП (67%, включаючи державні 
гарантії) у 2018 р.", - додали в агентстві.  

 

Читати повністю >>> 
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ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины:  
вырастет на 3% 

01.11.2018 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз 
роста ВВП Украины с 3 до 3,5% в 2018 г. Об этом говорится в отчете 
"Региональные экономические перспективы". 

"Экономика Украины продолжает выход из острой рецессии, а прогноз ее развития 
улучшился благодаря перспективе возобновления сотрудничества с Международным 
валютным фондом (МВФ)", – говорится в заявлении ЕБРР. В банке отмечают, что 
подписание и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить 
потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и 
поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 г. 
ЕБРР прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3% в 2019 
г. Для сравнения, в 2017 г. этот показатель составлял 2,5%. В отчете также отмечается, что 
на 2018-2019 гг. приходится погашение значительной части государственного долга 
Украины в иностранной валюте, что "создает риски для этого прогноза". В то же время, 
"быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал 
потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно 
быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же 
период прошлого года", – отмечают в ЕБРР. ... 

 

Читать полностью >>>  
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Рост экономики Украины замедлился  
до 3,1% - НБУ 

02.11.2018 
НБУ прогнозирует замедление роста экономики Украины в третьем 

квартале 2018 года до 3,1% с 3,8%, который был зафиксирован во втором 
квартале текущего года. 

Такая предварительная оценка приведена в октябрьском "Инфляционном отчете", 
сообщается на сайте НБУ. "В ІІІ квартале 2018 года рост экономики Украины несколько 
замедлился (до 3,1% г/г по оценкам НБУ) на фоне ухудшения динамики большинства 
базовых отраслей экономики. В частности, на показателях сельхозсектора негативно отра-
зилось снижение урожайность ранних зерновых. В свою очередь рост промышленности 
сдерживало ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на 
нескольких металлургических предприятиях, а также осложнение грузовых перевозок", - 
указанно в документе. По данным ЦБ, эти же факторы тормозили увеличение экспорта. В то 
же время, продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых 
мигрантов, что вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало 
потребительский спрос и импорт. В результате дефицит текущего счета платежного 
баланса существенно расширился (за январь-август до $ 2,1 млрд). Дополнительным 
фактором расширения дефицита было увеличение объемов выплат дивидендов. 

 

Читать полностью >>>  
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
У вересні держборг України  

скоротився 
26.10.2018 

Протягом вересня 2018 р. сума державного та гарантованого державою 
боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 3,9 мільярди гривень. 
Про це повідомляє міністерство фінансів. 

У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 
0,19 млрд доларів. Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг 
України становив 2,112 млрд гривень або 74,66 млрд доларів, у тому числі: державний та 
гарантований державою зовнішній борг – 1,344 млрд гривень (63,62% від загальної суми 
державного та гарантованого державою боргу) або 47,50 млрд доларів; державний та 
гарантований державою внутрішній борг – 768,54 млрд гривень (36,38%) або 27,16 млрд 
доларів. Державний борг України становив 1,827 млрд гривень (86,50 % від загальної суми 
державного та гарантованого державою боргу) або 64,58 млрд доларів. Державний 
зовнішній борг становив 1,071 млрд гривень (50,70% від загальної суми державного та 
гарантованого державою боргу) або 37,85 млрд доларів. Державний внутрішній борг 
становив 756,27 млрд гривень (35,80% від загальної суми державного та гарантованого 
державою боргу) або 26,73 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 
285,31 млрд гривень (13,50 %) або 10,08 млрд доларів, у тому числі: гарантований 
зовнішній борг – 273,04 млрд гривень (12,92 %) або 9,65 млрд доларів; гарантований 
внутрішній борг – 12,27 млрд гривень (0,58%) або 0,43 млрд доларів.  

 

Читати повністю >>> 
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Внешние кредиторы заработали за счет  
Украины 17% годовых 

03.11.2018 
Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации 

номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди 
пула частных кредиторов в конце августа 2018 года. 

«714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по 
досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, 
выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США», – 
сообщили FinClub в Минфине поздно вечером 2 ноября. Эти данные позволяют FinClub 
рассчитать доходность, полученную кредиторами. Украина пользовалась средствами 
кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн. В 
пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых. Каким же образом кредиторам 
удалось так много заработать за счет Украины. Августовский выпуск евробондов был 
бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша 
МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman 
Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек 
для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд. В Минфине подтвердили FinClub, что 
погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций 
суммарным объемом $2 млрд. Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с 
нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от 
кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750 (см. «Украина избежала 
долгового коллапса»). «Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года 
составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от 
выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит 
дополнительную премию. … 
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Стало известно, кто купил украинские евробонды  
на два миллиарда долларов 

05.11.2018 
Министерство финансов Украины назвало покупателей украинских 

еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года и на 
1,25 млрд долларов с погашением 1 ноября 2028 года.  

Так, инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом 
750 млн долларов с доходностью 9% годовых – их доли составили 46% и 41% 
соответственно. Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних 
еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%. 10-
летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из 
Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а 
инвесторы из других регионов – всего 1%. Пятилетние еврооблигации в основном были 
размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 
12%, страховых и пенсионных фондов – 4%, банков – 2%. В 10-летние еврооблигации 
инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и 
пенсионные фонды (5%), банки (3%). Как сообщалось, Украина планирует направить 
средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом 725 млн 
долларов, а также общие бюджетные цели. В сентябре прошлого года Украина разместила 
15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Организаторами 
были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска 
Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую 
сумму 1,576 млрд долларов. 
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

 
Україна за І півріччя залучила $1 мільярд  

прямих іноземних інвестицій 

31.10.2018 
Україна за І півріччя ц.р. залучила $1 млрд прямих іноземних 

інвестицій. Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр 
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. 

"Уряду вдалося досягти активізації інвестдіяльності в Україні - залучення інвестицій 
не лише від існуючих, але й від нових іноземних компаній. За І півріччя 2018 року приплив 
прямих інвестицій - більше $1 млрд", - сказав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів під 
час засідання уряду. За його словами, за 3,5 роки, починаючи, з 2015-го, за участю іноземних 
інвесторів було побудовано, або знаходяться в стадії будівництва 80 заводів. "Лідерами 
інвестування є Німеччина, Туреччина, Великобританія, Угорщина, Японія. На долю ЄС 
припадає 75% нових потужностей, введених за рахунок приватно-інвестиційного 
партнерства", - додав Кубів. За його словами, особливий інтерес інвесторів становить 
сектор автомобілебудування. Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році в економіку України 
іноземними інвесторами було внесено 1871,2 млн дол. прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу). З країн ЄС у 2017 році в Україну надійшло 1244 млн дол. прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ), з інших країн світу - $627,2 млн. 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Гройсман настаивает на скорейшем  

запуске ЭКА 

31.10.2018 
Экспортно-кредитное агентство должно быть запущено как можно 

скорее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время 
заседания Кабинета министров. 

"Считаю, что надо быстрее запускать экспертно-кредитное агентство для того, 
чтобы поддерживать украинскую продукцию кредитными ресурсами на внешних рынках", 
- заявил он. Премьер отметил, что изменения в законодательство по государственным 
закупкам уже находятся в парламенте. "Но здесь есть тонкая грань. Вы видели, только за 8 
месяцев мы почти на 31 млрд долларов сделали экспорта. И как только мы можем каким-то 
образом сделать свой рынок ограниченным - сразу нам ограничат рынок, и пострадают все 
производители, которые экспортируют на 31 млрд", - подчеркнул Гройсман. Как известно, 
решение о создании Экспортно-кредитного агентства было принято Кабмином 7 февраля 
2018 года. Агентство будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление 
гарантий по договорам, обеспечивающих развитие экспорта. Оно также будет участвовать 
в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортному 
кредиту и предоставлять консультации экспортерам. 
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В торговле с Украиной доля ЕС  
составляет 42% 

02.11.2018 
Евросоюз с 2016 года увеличил инвестиции и торговлю с Украиной в 

рамках зоны свободной торговли. Об этом говорится в отчете Европейской 
Комиссии, передает портал zn.ua 

Основными достижениями в торговле с Украиной в ЕС называют снятие запрета на 
экспорт древесины, а также внедрение системы электронных закупок, которая должна 
усилить эффективность и уменьшить коррупцию. В 2017 году доля ЕС в общей торговле 
была 42%. Двусторонняя торговля существенно увеличилась. Экспорт ЕС в Украину вырос 
на 22%, а импорт из Украины - на 27%. После экономического кризиса 2014-2015 годов это 
в значительной степени способствовало стабилизации ситуации в стране. Уровень 
торговых преференций для Украины по импорту в ЕС составлял 87% в 2017 году. При этом 
отмечается, что импорт с/х продукции из Украины вырос в три раза. В 2015-2016 годах 
экспорт услуг из ЕС в Украину увеличился на 9%, тогда как импорт сократился на 2%. В 
2016 году прямые иностранные инвестиции ЕС в Украину оставались на низком уровне. 
Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Европейским 
Союзом начала действовать с 1 января 2016 и вступила в силу 1 сентября 2017. Она 
является одним из основных катализаторов открытия рынков и создания условий, 
благоприятных для торговли и инвестиций. Кроме Украины, зона свободной торговли с ЕС 
действует также с Молдовой и Грузией. Она предусматривает постепенное приближение 
законодательства этих стран к нормам ЕС. Ранее сообщалось, что по данным НБУ, рост 
экономики Украины замедлился до 3,1%. На ВВП отразилось ухудшение динамики в 
сельхозсекторе и промышленности. Международный валютный фонд (МВФ) в своем 
октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) снизил оценку 
роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%. 
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 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ  

 
У яких галузях українці отримують найнижчі  

та найвищі зарплати 
30.10.2018 

В Україні середній рівень номінальної зарплати становить 9042 грн. 
Традиційно найвищу платню отримують в авіаційній галузі - від середньої 
вона вища вчетверо і становить 40 тис. 336 грн. 

У решті галузей середні зарплати менші за 16 тис. грн, а в більшості - немає і 10 тис. 
грн. Такі дані за підсумками вересня наводить Державна служба статистики. У фінансовій 
та страховій діяльності середні зарплати становлять 15956 грн, інформація та 
телекомунікації - 14307 грн, державне управління й оборона, обов'язкове соціальне 
страхування - 12993 грн, професійна, наукова та технічна діяльність - 12593 грн. Найнижчі 
зарплати отримують поштарі та кур'єри - 4934 грн. Медикам у середньому платять 5774 
грн, учителям та викладачам - 7176 грн. Платня у сільському, лісовому та рибному 
господарствах зросла до 8194 грн. Відзначимо, за межею бідності живе щонайменше 
половина українців. Прожитковий мінімум сьогодні становить 1 777 гривень на місяць, або 
трохи більше 60-ти доларів. Економісти прогнозують - середній дохід у 500 доларів на 
місяць стане реальним не раніше 2021-го року.  
 

Читати повністю (файл) >>> 
 

Читайте також: 90% населення України 
знаходяться за межею бідності >>> 
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ГФС: количество официально трудо- 
устроенных растет 

07.11.2018 
Работодатели в октябре официально трудоустроили 644,6 тыс. 

работников, что в 2 раза больше чем в августе текущего года после 
распоряжения Кабинета Министров о проверках бизнеса. 

В сентябре этого года работодатели официально оформили труд почти 490 тыс. 
наемных лиц. Такая положительная тенденция является результатом мероприятий по 
легализации наемного труда и заработной платы. Больше всего наемных лиц 
трудоустроено работодателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной 
торговли - 78 тыс. лиц. На втором месте - сфера общественного питания, там официально 
зарегистрировано 29,3 тыс. лиц. На третьем - 18,2 тыс. наемных работников в 
строительстве. В Киеве еще до начала запланированной проверки ГФС одного из обществ, 
последним было подано в органы ГФС сообщение о принятии на работу 63 наемных лиц. 
Также в Харькове во время проверки общества, которое осуществляет деятельность в сфере 
строительства, было выявлено 25 наемных лиц, которые работали без оформления 
трудовых отношений. Управлением Гоструда определено нарушителю трудового 
законодательства штрафные санкции в сумме 2,8 млн гривен. В ГФС прогнозируют, что 
количество официально зарегистрированных рабочих будет расти и дальше.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
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За 9 місяців 2018 року держбюджет зведено  
з дефіцитом у 7 мільярдів 

29.10.2018 
Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2018 року 

становив 7,329 мільярдів гривень. Про це повідомила Державна 
казначейська служба України. 

Згідно з її даними, дефіцит загального фонду за цей період становив 11,384 млрд 
грн, тоді як бюджет спецфонду зведено з дефіцитом 4,054 млрд грн. Як зазначає ДКСУ, 
запозичення за дев'ять місяців поточного року становили 141,176 млрд грн при 
запланованих 226,461 мрд грн, погашення - 152,657 млрд грн при плані 175,725 млрд грн. 
Надходження від приватизації сягнули 77,345 млн грн при запланованих 21,3 млрд грн. 
Згідно з даними ДКСУ, зведений бюджет України за дев'ять місяців 2018 року виконано з 
профіцитом 14,513 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 45,051 млрд грн. Місцеві 
бюджети за цей період було зведено з профіцитом у 21,842 млрд грн. Як повідомлялося, 
залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок жовтня 2018 року 
скоротилися до 21,388 млрд грн з 27,085 млрд грн на початок вересня. Доходи 
держбюджету-2018 заплановано в розмірі 917,9 млрд грн, видатки - на рівні 991,7 млрд грн, 
граничний обсяг дефіциту - 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП. За підсумками восьми місяців 2018 
року держбюджет було зведено з профіцитом 11,8 млрд грн. 
 

Читати повністю >>> Читайте також! Гройсман про бюджет: 
Ми закрили максимум "дірок" >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

За 10 місяців 2018 року надходження до загального фонду  
держбюджету зросли на 76,8 млрд грн 

01.11.2018 

Протягом січня-жовтня до загального фонду державного бюджету 
надійшло (сальдо) 588,1 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Про 
це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.  

Це на 15%, або на 76,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. До 
загального фонду держбюджету з початку 2018 року спрямовано 312,5 млрд грн 
податкових платежів, що на 16,7%, або на 44,8 млрд грн більше відповідного періоду 
минулого року. Індикатив Мінфіну перевиконаний на 1,2 млрд грн. Митних платежів у 
січні-жовтні до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 275,6 млрд грн. Це на 
13%, або на 32 млрд грн перевищує показник 10 місяців 2017 року. У жовтні цього року до 
загального фонду держбюджету забезпечено (сальдо) 62,2 млрд грн. Це майже на 24%, або 
на 12 млрд грн більше надходжень жовтня минулого року. Індикатив Мінфіну 
перевиконаний на 3 млрд грн. Податкових платежів до загального фонду держбюджету у 
жовтні перераховано у розмірі 26,7 млрд грн. (плюс 5,3 млрд грн до минулорічного 
показника), митних платежів - 35,6 млрд грн (плюс 6,6 млрд грн ). 
 

Читати повністю >>> Читайте також! Пріоритет – електронізація 
процесів та 100% Е-готовність в роботі >>> 

За матеріалами ДФС 
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Бюджет за 10 місяців: найбільш значущі для держави  
видатки профінансовані в повному обсязі 

08.11.2018 
За січень-жовтень 2018 р. доходи держбюджету зросли на 15,4% 

проти аналогічного періоду у 2017 році і склали 747,4 млрд грн. Про це 
повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. 

Основні бюджетоутворюючі податки виконані понад планові показники звітного 
періоду. Зокрема, збільшились надходження від ПДВ із ввезених товарів – на 39,1 млрд грн, 
податку на прибуток підприємств – на 26,2 млрд грн, ПДВ з вироблених товарів з 
урахуванням бюджетного відшкодування – на 13,8 млрд грн, податку та збору з доходів 
фізичних осіб – на 13,4 млрд грн та акцизного податку – на 7,3 млрд грн. Виконання розпису 
за січень–жовтень 2018 року склало 99,7%. Основними причинами недовиконання 
надходжень (2,4 млрд грн) стало недоотримання дивідендів нарахованих на акції –9,7 млрд 
грн, акцизного податку – 6 млрд грн, коштів, що перераховуються НБУ – 5,9 млрд грн, 
надходжень від продажу конфіскату — 4,5 млрд грн, ПДВ із ввезених товарів – 0,7 млрд грн, 
рентної плати за користування надрами – 3,2 млрд грн та ввізного мита – 1,2 млрд гривень 
при одночасному перевиконанні власних надходжень на 14,2 млрд грн, податку на 
прибуток підприємств – на 13,1 млрд грн, ПДВ із вироблених товарів з урахуванням 
відшкодування – на 0,4 млрд грн та податку та збору з доходів фізичних осіб – на 1 млрд 
гривень. Доходи загального фонду державного бюджету за січень–жовтень 2018 року 
склали 673,2 млрд грн, що на 105,1 млрд грн (18,5%) більше, ніж у минулому році. 
Найбільше коштів до загального фонду державного бюджету у січні–жовтні 2018 року 
надійшло від сплати ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування 
(66,7 млрд грн, на 13,8 млрд грн або на 26,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року), 
ПДВ із ввезених товарів (239,6 млрд грн, що на 39,1 млрд грн або на 19,5% більше за 
минулий рік), податку на прибуток підприємств (75,6 млрд грн, що на 26 млрд грн або на 
52,4% більше), податку та збору на доходи фізичних осіб (73,5 млрд грн, що на 13,4 млрд 
грн або на 22,3% більше). Водночас зменшилися надходження від акцизного податку – на 
8,1 млрд грн (10,5%), що пояснюється збільшенням відсотку відрахувань до спеціального 
фонду надходжень податку на нафтопродукти і транспортні засоби, а також від рентної 
плати за користування надрами – на 6,9 млрд грн (18,5%).Обсяг відшкодованого ПДВ зріс 
на 10,7 млрд грн (11%) і склав 108 млрд грн.Таким чином, ситуація з наповнення дохідної 
частини бюджету покращується. Найбільш значущі для держави видатки були 
профінансовані у повному обсязі. Зокрема, головні акценти були здійснені на фінансування 
соціальних видатків, видатків на оборону і безпеку та видатків на обслуговування 
державного боргу. Мовою цифр, видатки державного бюджету за січень-жовтень 2018 року 
зросли проти аналогічного показника 2017 року на 16,3% до 751,8 млрд грн, у тому числі 
загального фонду – на 15,1% до 687,8 млрд гривень. … 

 

Читати повністю >>> 
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За підтримки ЄС створено Офіс розвитку  

малого і середнього бізнесу 

01.11.2018 
При Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України за 

підтримки Євросоюзу створено Офіс розвитку малого і середнього бізнесу. 
Про це повідомило Представництво Європейського Союзу в Україні. 

Відповідний наказ 16 жовтня підписав перший віце-прем’єр-міністр України - 
міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Зазначається, що Офіс розвитку МСП 
є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, що згодом має стати 
провідним органом з просування підприємництва та рушієм розвитку конкуренто-
спроможності МСП. "Ми очікуємо на перші відчутні результати для МСП вже у 2019 році", - 
зазначив Кубів. "Розвиток МСБ є одним з пріоритетних напрямків допомоги ЄС Україні, і ми 
вітаємо стратегічний курс українського уряду на розвиток МСП, що керується принципом 
"Спочатку думай про мале"", - наводить представництво ЄС слова посла Х'юга Мінгареллі. В 
Офісі розвитку МСП на сьогодні працюють 9 експертів. Мета органу - розробка цільових 
програм підтримки малого та середнього бізнесу, створення можливостей для покращення 
підприємницьких навичок, полегшення доступу до фінансування та співпраці з донорами, 
забезпечення доступу до інформації через спеціалізований інформаційний портал. Офіс 
створено за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.  

 

Читати повністю >>> 
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 

Німеччина надасть Україні експертну допомогу  
в питанні приватизації 

02.11.2018 

Німеччина надасть експертну допомогу Україні в процесі приватизації 
державних підприємств, - повідомив Міністр Кабінету Міністрів України 
Олександр Саєнко в ефірі радіо «Новое время». 

За його словами, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 
рамках її візиту до Києва. «Ми домовились про те, що буде окремий експерт від Німеччини, 
який буде працювати з робочою групою з питань приватизації», - уточнив Олександр 
Саєнко. Міністр переконаний, що після прийняття Верховною Радою нового закону про 
приватизацію на початку цього року вдалося фактично перезапустити процес приватизації 
в Україні. Закон перш за все розділив приватизацію на два різні за правилами і підходами 
процеси - «малу» приватизацію і «велику» приватизацію. Завдяки новим правилам для 
«малої» приватизації держава змогла успішно продавати невеликі активи без зайвих 
витрат на попередню підготовку кожного об’єкта, його оцінку, організацію окремих торгів, 
зауважив Міністр. В той же час, за його словами, держава вперше ґрунтовно підійшла до 
процесу підготовки до приватизації великих об’єктів. «Ми ставимо консультантів 
(інвестиційних радників) для підготовки кожного підприємства до продажу. Він повинен 
досконально вивчити фінансовий стан підприємства, провести його оцінку, всі види аудиту. 
Оскільки процес підготовки цих підприємств є більш важливіший, ніж сам факт торгів», - 
додав Олександр Саєнко. Нагадаємо, Фонд державного майна відібрав інвестиційних 
радників для підготовки до продажу 11 з 23 об’єктів зі списку «великої» приватизації на 
2018 рік. Зокрема, держава найняла радників з найвищою репутацією, серед них White & 
Case, E&Y, KPMG, BDO, Baker McKenzie. За словами Міністра, під критерії «великих» підпадає 
не так багато об'єктів державної власності і кожен з них має суттєві проблеми (або токсичні 
акціонери, або велика заборгованість, або виробничий процес, поставлений у залежність 
від конкретного посередника тощо). «Враховуючи це, терміни підготовки об’єктів 
«великої» приватизації до продажу займають тривалий час – від 6 місяців і більше», - 
зауважив Олександр Саєнко. За словами Міністра, на сьогодні найближче до продажу 
знаходиться «Центренерго». Процес підготовки рухається за графіком. Аукціон з продажу 
державного пакета відбудеться 13 грудня. «А наступного року ми вже вийдемо на продаж 
наступних об’єктів з цього списку», - додав він. Відповідаючи на питання щодо оцінки 
результативності процесу приватизації, Міністр нагадав, що більшість людей при оцінці 
приватизації посилається на надходження до державного бюджету. 

 

Читати повністю >>> 
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Гонтарева стала сотрудником Лондонской 
школы экономики 

26.10.2018 
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала 

сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав 
Лондонской школой экономики. Об этом она рассказала во время 
выступления на конференции OTPTalks в Киеве. 

В качестве сотрудника Института Гонтарева будет консультировать центробанки 
разных стран мира по теме монетарной политики. Сейчас она работает с властями Туниса, 
который переживает экономический кризис. "Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать 
[от Института] на конференции по монетарной политике, - рассказала Гонтарева 
корреспонденту LIGA.net, - Тунис - это пока мой первый проект". Свою должность она 
описала как "fellow" - научный сотрудник. Также она анонсировала презентацию своего 
стартапа Medikit, которая должна состояться 19 ноября. Кроме этого Гонтарева готовит 
проект в сфере образования. Деталей последнего она не сообщила. Medikit - стартап, 
который представляет собой онлайн-площадку, соединяющую пациентов и врачей. 
Гонтарева возглавляет набсовет компании. Ее учредителями значатся Антон Гонтарев (сын 
экс-главы НБУ) и Светлана Кириченко (вместе с мужем Гонтаревой была одним из 
основателей компании ICU). Инвестиции в проект составили 10 млн грн. Руководителем 
стал бывший замглавы департамента стратегии и реформирования Набцанка Руслан 
Кравец. Гонтарева возглавляла НБУ с июня 2014 года. В мае 2017-го она ушла с поста по 
собственному желанию. Официально депутаты Верховной Рады освободили ее от 
должности в марте 2018-го. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: 100 самых 
влиятельных женщин >>> 

По материалам finance.liga.net 
 

Костянтин Жеваго назвав найстраш- 
нішого ворога України 

28.10.2018 
Відомий український підприємець Костянтин Жеваго, якого 

Forbes неодноразово називав одним з наймолодшим бізнесменів у 
Європі, заявив про те, що саме, на його думку, найбільше заважає 
успішному економічному розвиткові нашої країни. 

" ...Насправді найбільший в моєму розумінні, найстрашніший ворог України - це 
відсутність професійних людей, які керували би або індустріями, або галузями, або 
міністерствами, розуміючи що вони роблять. Що ми бачимо сьогодні в урядах? Я за останні 
25 років бачив дуже багато урядів. Я не кажу про цей уряд. Хоча декількох міністрів я 
взагалі вважаю, що вони випадкові люди", - зазначив він в ефірі щотижневої авторської 
програми Миколи Княжицького, яка вийшла в ефірі Еспресо.TV. Зокрема, бізнесмен 
зупинився на одному з останніх керівників Національного банку. " ...Ситуація така, що нам 
не треба, я би казав, вигадувати велосипед, нам треба просто брати найкращий досвід і 
його імплементувати. Ось дам приклад без будь-яких імен та по-батькові. Але ми мали 
керівницю Національного банку, яка наробила дуже багато біди для економіки, для 
банківської системи і для людей, які мали свої гроші в банківській системі. Я не проти, 
може, вона на 100% права. Хоча, повірте мені, що з 1945 року, тобто з років Другої світової 
війни, жодної економіки світу не існує і жодної країни не існує, де б сама держава закрила 
45-50% своєї банківської системи. Тобто жодного такого прикладу...", - сказав Жеваго. ... 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Якісну продукцію можуть 
виробляти тільки якісні люди >>> 

За матеріалами espreso.tv 
 

НБУ відсудив у Коломойського  
перший мільярд 

29.10.2018 
За останні два місяці госпсуди ухвалили 19 рішень на користь 

НБУ на загальну суму 947 млн гривень у спорах зі структурами, 
пов'язаними з екс-акціонером ПриватБанку Ігорем Коломойським. 

"У цьому році одним з важливих напрямів роботи НБУ в судовій площині став процес 
стягнення заборгованості за кредитами рефінансування, зокрема, з колишнього акціонера 
ПриватБанку Ігоря Коломойського. Майже чотири місяці тому Національний банк подав 
148 позовів проти бізнесмена та пов'язаних з ним 32 компаній на загальну суму близько 10 
млрд грн", - зазначив у своїй колонці для Економічної правди начальник управління 
претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. Мета таких 
заходів, зауважує посадовець, - змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. 
Задовго до входження держави в капітал ПриватБанку НБУ надавав фінустанові кредити 
рефінансування. Коломойський, який на той момент був співвласником банку, надав 
центральному банку персональну гарантію, що ці кредити будуть погашені. Окрім 
особистої поруки, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення 
від підконтрольних Коломойському компаній. У забезпечення зобов'язань до НБУ 
передавалися вже всім відомі об'єкти: "Буковель", "Біола", літаки МАУ, агротермінал, 
нерухомість по всій країні та інше рухоме і нерухоме майно. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Як суди змусять Коломойського 
повернути кошти державі >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Новинський розповів, навіщо об’єднався  
з Ахметовим 

30.10.2018 
Депутат-мільярдер Вадим Новинський запевняє, що жодного 

разу не пошкодував, що став бізнес-партнером олігарха Ріната 
Ахметова. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". 

За словами Новинського, їхнє спілкування з Ахметовим почалося в 2003-2004 роках. 
"До цього були знайомі, але не близько. Спілкувалися, часто мали бізнес-переговори. Ми 
розуміли, що для того, щоб мати успіх, необхідно укрупнюватися. Ми пам'ятаємо, як в 
історії і України, і інших країн Східної Європи, і світу здійснювалися великі злиття і 
поглинання", – розповів Новинський. Він запевняє, що ідея об'єднати металургійні активи, 
яка зробила його співвласником групи "Метінвест", виходила не від нього: "У нас якось 
спільно все народилося. Від мене вона (пропозиція про злиття – УП) точно не надходила, 
тому що я розумів, що я буду в цій справі молодшим партнером"."Він запропонував: "Давай 
так зробимо, це дасть стійкість нашого бізнесу, більшу безпеку, більшу незалежність від 
якихось катаклізмів, які відбуваються в економіці всюди". Тому ми розуміли 
взаємовигідність цього кроку", – розповів Новинський. На питання про те, чи можливо 
перенесення досвіду об'єднання в металургії на об'єднання газового бізнесу, він відповів: 
"Можливо. Чому ні? Наше об'єднання в металургії - це коли 1+1 дало навіть не 3, а 4". На 
запитання, чи не шкодував він про це рішення, Новинський відповів: "Ні разу не 
пошкодував. Я вважаю, що це був дуже правильний і своєчасний крок ... Я вважаю Ріната 
Ахметова найкращим партнером, якого я знав у своєму житті". 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Інтерв'ю Вадима Новинського 
"Українській правді" >>> 

За матеріалами epravda.com.ua  

 
В. ГОНТАРЕВА 

 
К.ЖЕВАГО 

 
И.КОЛОМОЙСКИЙ 

 
В. НОВИНСКИЙ 

https://www.minfin.gov.ua/news/view/biudzhet-za--misiatsiv-naibilsh-znachushchi-dlia-derzhavy-vydatky-profinansovani-v-povnomu-obsiazi?category=bjudzhet
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/1/642193/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/nimechchina-nadast-ukrayini-ekspertnu-dopomogu-u-pitanni-privatizaciyi-oleksandr-sayenko
https://finance.liga.net/bank/novosti/valeriya-gontareva-stala-sotrudnikom-londonskoy-shkoly-ekonomiki
https://focus.ua/ukraine/409979-strategi-i-biznesvumen-100-samyx-vliyatelnyx-zhenshhin.html
https://focus.ua/ukraine/409979-strategi-i-biznesvumen-100-samyx-vliyatelnyx-zhenshhin.html
https://espreso.tv/news/2018/10/28/zhevago_nazvav_naystrashnishogo_voroga_ukrayiny
https://espreso.tv/article/2018/10/23/kostyantyn_zhevago
https://espreso.tv/article/2018/10/23/kostyantyn_zhevago
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2568458-nbu-vidsudiv-u-kolomojskogo-persij-milard.html
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/29/642059/
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/29/642059/
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/30/642108/
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/30/7196636/
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/30/7196636/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.spfu.gov.ua/ua/
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Ахметов продовжує поглинати металургійні  
підприємства – журналіст 

30.10.2018 
Що потрібно для щастя "металургійному королю"? 

Вертикально інтегрований цикл виробництва: руда-вугілля-кокс-
метал. Про це пише Сергій Головньов на порталі uainfo.org 

 
З 90-х років на те, щоб коронувати себе металургійною короною, претендували три 

групи: концерн "Енерго" Віктора Нусенкіса, група "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД) 
Сергія Тарути і Віталя Гайдука та холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова. Їх успіхи залежали 
від адмінресурсу, який у них був. Стрімко почав Нусенкіс, якого покривав легендарний 
міністр вугільної промисловості Микола Сургай. До 1994 року його прикривали заступник 
донецького губернатора Володимир Логвиненко та прокурор Донецької області Генадій 
Васильєв. В 1994 році Логвиненко програв вибори донецького губернатора Володимиру 
Щербаню. І тоді Нусенкіса відтерли власники ІСД – Тарута і Гайдук. Вже їм почали 
доставатися радянські коксоїіми та металургійні заводи. Але з 1996 року, після вбивства 
Євгена Щербаня, почав розвиватись донецький кримінальний офіцер з угрупування Аліка 
Грека, вбитого роком раніше. Якийсь час між трьома групами був паритет. Кожна, в час 
існування адмінресурсу, взяла під контроль шахти, коксохіми, залізорудні кар'єри та 
метзаводи. Інші гравці з'явились також. Але 2009 рік відкинув всіх назад у розвитку бізнесу. 
Тому що всі набралися кредитів, плануючи сталий розвиток. Але криза 2008-2009 року 
зробила корпорації збитковими на довгі роки. Найкраще всього було Ахметову, тому що 3 
2010 року в нього з'явився потужний адмінресурс у вигляді президента Віктора Януковича. 
Тарута з Гайдуком були на боці Тимошенко і програли, коли вибори президента виграв 
Янукович. Нусенкіс посварився зі своїм партнером Васильєвим та ховався від нього в Росії. 
Коли в 2016 році Ахметов отримав новий адмінресурс у вигляді президента Петра 
Порошенка, це довершило його перемогу. Не дивлячись на те, що Метінвест знов не 
врахував "чорного лебідя" у вигляді революції і в 2011-2013 роках понабирався кредитів, 
все в нього стало гарно. Ахметов продовжує поглинати металургійні підприємства. В тому 
числі – своїх колишніх конкурентів за панівне становище в українській металургії. 

 

Читати повністю >>>                                                                      @ Сергій Головньов 

 

За матеріалами uainfo.org 
 
 

НАПК не назвало, кто управляет бизнесом 
Авакова на Кипре 

05.11.2018 
Национальное агентство по предупреждению коррупции 

предоставило информацию об управляющем итальянским бизнесом 
министра внутренних дел Арсена Авакова, одновременно не 
вспомнив об управляющих кипрским бизнесом. 

Как сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, 
ссылаясь на ответ НАПК, согласно документу Арсен Аваков передал свою итальянскую 
фирму Avitalia s.r.l. в управление адвокатской студии Пьерфранческо Скаркилли. Однако не 
указано, кто управляет двумя кипрскими оффшорами Ulisse Management Limited и Fontana 
Management Limited. "На прямой вопрос, кому топ-чиновник передал собственный бизнес, в 
НАПК, ответили только об итальянском бизнесе. И ничего не сказали о кипрском. А это 
значит, что положительное решение по результатам полной проверки декларации Авакова 
НАПК принимало при отсутствии полной информации о бизнесе последнего", - считает 
Каневский. Ранее СМИ сообщали, что Avitalia s.r.l. была использована Аваковым для 
покупки виллы в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео на 26 комнат площадью 566 метров 
стоимостью около 774 тыс евро. По словам министра, данная вилла является 
туристическим бизнесом жены. Пьерфранческо Скаркилли известен тем, что защищал 
интересы политических мигрантов Николая Мельниченко, Виктора Романюка и самого 
Арсена Авакова во времена правления Януковича. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

Дело VAB банка: НАБУ изучит обращение  
Бахматюка к Нацбанку 

07.11.2018 

В Национальном бюро хотят изучить кредитный договор 
между VAB банком и Нацбанком, а также обращение бенефициара 
или его представителей. Об этом сообщает slovoidilo.ua 

 
Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к 

обращению бенефициарного собственника ВиЭйБи банка Олега Бахматюка или его 
представителей к Национальному банку Украины по реструктуризации обязательств. 
Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева 
Вадим Сенин, сообщает «Слово и Дело». Также детективы получили доступ к документам 
Нацбанка, а именно к кредитному договору между НБУ и ВиЭйБи банком о предоставлении 
стабилизационного кредита на 1,2 миллиарда гривен; договору залога государственных 
облигаций; постановлению НБУ и другим документам. В НАБУ напомнили, что, по версии 
следствия, НБУ выдал кредит ВиЭйБи банку под залог объектов недвижимости. Однако 
Нацбанком при принятии этого решения допущены существенные нарушения норм 
законодательства, регулирующих порядок и основания предоставления стабилизационных 
кредитов банкам. В нарушение этих положений ВиЭйБи банк не предоставил в НБУ 
программу финансового оздоровления банка, улучшения структуры активов, доходности, 
рентабельности и т. д. Кроме того, детектив добавил, что VAB банк в обеспечения 
выполнения кредитного договора передал следующую недвижимость: цех по производству 
ликероводочной продукции ООО «Станиславская торговая компания» в Ивано-Франковске 
(по оценке, его стоимость 1,25 млрд грн) и три нежилых здания в Харькове, оцененные 
почти в 600 млн грн. Однако в 2015 году выяснилось, что эти отчеты не соответствуют 
требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества. В итоге Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц предложил продать недвижимость в Харькове за 
65,47 млн грн. Таким образом, своими умышленными действиями должностные лица VAB 
банка нанесли ущерб НБУ в особо крупном размере. Напомним, суд не захотел объяснять 
НАБУ постановление судьи о принятии правоохранителями окончательного решения в 
деле VAB Банка. Ранее детективы проверили документы правления и набсовета VAB банка. 
Также НАБУ обыскало квартиру, принадлежащую фирме Бахматюка. 
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Анатомия бизнеса Виктора Медведчука: Как кум Путина  
загребает миллионы долларов 

07.11.2018 
Виктор Медведчук живет, как олигарх. Он владеет медиа, 

элитными авто, особняками площадью более трех тысяч квадратных 
метров, пользуется частным самолетом за 50 миллионов долларов.  

 
При этом бизнеса он почти не имеет. Единственная коммерческая структура 

Медведчука - это ООО «Форпостинвест», которое занимается консультированием по 
вопросам коммерческой деятельности, говорится в расследовании журналиста программы 
"ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка [опубликовано на Espreso.tv]. Поиски источников 
невероятного обогащения кума Путина привели нас на рынок дизельного топлива. Около 
трети объема дизтоплива поступает в Украину через единственный действующий 
нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление". Объекты, которые обеспечивают 
работу трубопровода, находятся на территории Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, 
Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей, общая протяженность 
трубопровода по территории Украины составляет 780 километров. После распада СССР, 
чтобы получить этот трубопровод, Украине пришлось 10 лет отстаивать право на 
собственность в судах. Однако, 21 апреля 2015 года Хозяйственный суд Ровенской области 
отменил предыдущие решения и вывел трубопровод из государственной собственности, 
передав его в управление россиянам. Контроль над трубой получила некая фирма 
"Прикарпатзападтранс". Это дочернее предприятие Российской акционерной компании 
"Транснефтепродукт", которая согласно указу Владимира Путина, с 2007 года находится в 
составе российского государственного гиганта "Транснефть". Сразу после выигрыша дела в 
Ровенском суде, того же 2015 года, российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" 
заявил о продаже "Прикарпатзахидтранса" швейцарской фирме International Trading 
Partners AG. Заключение соглашения разрешил Антимонопольный комитет Украины. В 
свою очередь, Министерство обороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, 
выкупив оттуда старое дизельное топливо в 2016 году. Это позволило владельцам 
трубопровода качать по нему новые нефтепродукты из России. По данным издания Liga.net 
швейцарская фирма никогда ранее не занималась нефтяным бизнесом. Зато осуществляла 
экспортно-импортные операции с украинскими компаниями. «Швейцарская компания 
International Trading Partners AG - это компания, которая по реестрам наших судов 
фигурировала в разного рода производствах относительно вывода средств из Украины", - 
рассказывает народный депутат Игорь Луценко. Согласно решению Киевского 
апелляционного админсуда три года назад швейцарская компания совершила несколько 
незаконных операций, за что швейцарцы даже попали под санкции Министерства 
экономического развития и торговли Украины. ... Имя владельца этой компании впервые 
стало известно из решения Фискальной службы в России. International Trading Partners AG 
находится под контролем гражданина Германии Анатолия Шефера. Мы собрали 
доказательства того, что Шефер – лишь номинальный владелец компании, который 
действует в интересах Виктора Медведчука. "Так работает весь бизнес кума Путина", - 
говорит народный депутат Сергей Высоцкий. "Все это, о чем мы говорим, как о бизнесе 
Медведчука, оно юридически где-то скрыто. "112 канал", все мы знаем, что он управляется 
людьми Медведчука, они даже в открытую это признают. Но юридически он принадлежит 
какому-то там торговцу подержанными автомобилями из Германии", - рассказывает 
Высоцкий. Как и юридический владелец "112-го" Эдуард Катц, Анатолий Шефер тоже 
действует через швейцарский оффшор и также проживает в немецкой глубинке. … 
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Бізнесмен Фукс активно скуповує  
проблемні активи в Україні 

11.11.2018 

Скуповування проблемних активів діячів режиму Віктора 
Януковича та дружба із ключовими персонами нинішньої влади 
допомогли колишньому російському бізнесменові Павлу Фуксу 
перетворитися на респектабельного українського мультимільйонера, 
пише журнал Новое Время. 

Загадковий персонаж. Бізнесмен Павло Фукс народився в Харкові, довгий час жив і 
працював у РФ, заснував там девелоперську компанію Mos City Group. А ще Фукс був 
акціонером російського банку, входив до складу правління Російського союзу промисловців 
і підприємців і навіть вів переговори з майбутнім президентом США Дональдом Трампом 
про будівництво Trump Tower у Москві. Але після Майдану бізнесмен несподівано 
повернувся на батьківщину: у 2015 році відмовився від російського громадянства, а в 
середині осені 2018-го навіть потрапив до списку українських юридичних і фізичних осіб, 
проти яких РФ ввела санкції. На новій-старій батьківщині Фукс відомий іншим - він активно 
скуповує тут проблемні активи, що залишилися від діячів часів президентства Віктора 
Януковича. "Він загадковий персонаж. За допомогою держави щось скуповує, чимось 
заволодіває", - говорить Єгор Фірсов, екс-депутат Верховної ради. Фукс йому нагадує 
младоолігарха Сергія Курченка, який завдяки близькості до "сім'ї" Януковича 
сконцентрував під своїм крилом серйозні активи - перш за все, у газовій сфері. 

Інтереси в нафто газовидобуванні. За даними інтернет-видань Економічна правда 
та Liga.net, Фукс володіє ДВ нафтогазовидобувна компанія, а також частиною фірми Голден 
Деррік, яку колись контролював Ставицький (Едуард Ставицький - український міністр 
енергетики часів президентства Януковича - ред.). Ще у нього, за даними двох 
вищезгаданих ЗМІ, є частка в Укрнафтобурінні. Тетяна Донченко, член громадської ради з 
питань паливно-енергетичного комплексу Полтавської облдержадміністрації, розповіла НВ, 
що за часів Януковича Голден Деррік розжилася 28 дозволами на газовидобуток у регіоні. 
"Був створений монстр, який отримав величезну кількість родовищ, але видобуванням так і 
не зайнявся", - говорить вона. Після Майдану ліцензії Голден Деррік заморозили, почалися 
судові тяжби і кримінальні справи. Фірма змінила назву на East Europe Petroleum, а також 
власника - більша її частина належить кіпрському офшору. Вона знову стала без конкурсів 
отримувати дозволи на газовий видобуток строком на 20 років. Продовжуючи при цьому 
нічого не робити з ними. Сам Фукс заперечує свій зв'язок з East Europe Petroleum. Він 
підтверджував у пресі лише той факт, що має інтереси у ДВ нафтогазовидобувна компанія. 

Рибальський півострів та Київський метрополітен. Крім того, на початку року 
він став бенефіціаром офшорної фірми Укррослізинг (сам Фукс стверджує, що більше не є її 
власником), якій Київський метрополітен повинен виплатити борг у розмірі близько 2 
млрд грн. У нього є і наполеонівські плани із забудови столичного Рибальського півострова. 
Бізнесмен намагався вести справи у країні ще у свій російський період. Так, на території 
Рибальського півострова він планував побудувати діловий комплекс Київ-Сіті із 
хмарочосом у 68 поверхів. Але через кризу 2008 року роботи так і не почалися, а землю для 
забудови, 5 га, суд у 2014-му повернув у комунальну власність. Нині Фукс знову з'явився на 
Рибальському. І в цьому йому допоміг Данило Прівалов, син Кернеса, та його фірма 
Інтербуд груп. У 2015-му ця компанія викупила там колишні складські приміщення заводу 
Ремдизель. Через рік Інтербуд взяла в оренду у Києва земельні ділянки загальною площею 
5 га. "Потім фірму переписали на офшор, кінцевим бенефіціаром якої є Фукс", - розповідає 
Дмитро Булах, керівник Харківського антикорупційного центру. Він додає, що вся ця 
операція стала можливою завдяки багаторічній, з юності, дружбі Фукса і Кернеса. 

Читати повністю >>>                                                                          © Христина Бердинських 

За матеріалами nv.ua 
 

 
Р.АХМЕТОВ 

 
А.АВАКОВ 

 
О.БАХМАТЮК 

 
В.МЕДВЕДЧУК 

 
П.ФУКС 

https://uainfo.org/blognews/1540893144--ahmetov-prodovzhue-poglinati-metalurgiyni-pidpriemstva.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/11/5/642291/
https://ru.slovoidilo.ua/2018/11/07/novost/finansy/delo-vab-banka-nabu-izuchit-obrashhenie-baxmatyuka-naczbanku
http://crime-ua.com/node/24648
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/biznesmen-fuks-aktivno-skupovuje-problemni-aktivi-v-ukrajini-ale-bilsha-chastina-joho-biznesu-nepublichna-2506013.html
http://www.poslygi.com.ua/research/


 

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

 

 ФОНДОВИЙ РИНОК 

 

 
 

В Україні може з'явитись новий  
вид цінних паперів 

30.10.2018 
Комітет ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності 

рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо 
фінансових інструментів банків.  

"Члени комітету під час голосування одноголосно підтримали законопроект. 
Ухвалення законопроекту, на їхню думку, сприятиме розвитку ринку капіталу через 
мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового 
виду фінансових інструментів банків у бездокументарній формі, що є зручним та 
технологічним у його випуску та обігу", - йдеться в повідомленні. Законопроектом №9034 
пропонується запровадити банківські сертифікати - новий вид емісійних цінних паперів, 
які будуть випускатись банками. Зручність використання банківських сертифікатів полягає 
в тому, що такий сертифікат поєднує в собі властивості банківського вкладу і цінного 
паперу. Передбачається, що банківські сертифікати можуть бути як відсотковими, так і 
дисконтними. Відповідні зміни передбачається внести до Господарського кодексу та низки 
законів про цінні папери, фондовий ринок, про депозитарну систему, про інститути 
спільного інвестування тощо. Порівняно з облігацією реєстрація випуску відбувається 
протягом одного дня та не потребуватиме значної кількості документації порівняно з тим, 
що облігація реєструється протягом 25 робочих днів. І банківський сертифікат - це перш за 
все результат двосторонніх домовленостей між банком та його клієнтом. ...  
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НКЦПФР затверджено концепцію реформи інфраструктури  
ринків капіталу в Україні 

02.11.2018 
НКЦПФР на засіданні, яке відбулось 26 жовтня, затвердила 

Концепцію реформи інфраструктури ринків капіталу в Україні (Концепція), 
розроблену за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Концепцією передбачається визначення напрямів вдосконалення законодавства з 
метою забезпечення модернізації інфраструктури ринків капіталу в Україні у відповідності 
до міжнародних стандартів та практик, зокрема: консолідація виконання функцій 
центрального депозитарію Національним депозитарієм України; здійснення клірингової 
діяльності центрального контрагента установою, яка отримає відповідну ліцензію від 
НКЦПФР. Передбачається скасування монополії Розрахункового центру на проведення 
грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів; встановлення вимог до 
діяльності центрального контрагента і центрального депозитарію з урахуванням актів ЄС, 
зокрема директив EMIR і CSDR. Наступним кроком в реформуванні інфраструктури ринків 
капіталу в України повинна стати реалізація передбачених Концепцією пропозицій щодо 
внесення змін до законодавства. Наразі Комісія працює над новою редакцією Закону 
України «Про депозитарну систему України», а також над внесенням змін до інших законів 
України та нормативно-правових актів. Крім того, для реалізації Концепції необхідним є 
здійснення корегування норм проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження 
нових фінансових інструментів» (реєстраційний номер 9035 від 03.09.2018), внесеного на 
розгляд Верховної Ради України народними депутатами Демчаком Р.Є., Довбенком М.В., 
Різаненком П.О. та Поляковим М.А.  
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СБУ сняла арест из банковского счета  
"Универ Капитал" 

08.11.2018 
Служба безопасности Украины сняла арест из банковского счета 

компании "Универ Капитал". Об этом сообщил основатель и президент 
инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. 

"По состоянию на 14:00 счет не арестован! Проводим все операции! Компании 
Инвестиционной Группы «УНИВЕР», как всегда, четко и вовремя выполняют все 
клиентские распоряжения и свои договорные обязательства перед клиентами. При этом 
мы не раскрывали, и не будем раскрывать конфиденциальную информацию о клиентах и 
их операции по незаконным запросам любого органа", - написал он. Козак поблагодарил 
всех за поддержку, как его лично, так и бизнеса. "Видимо, ваша реакция остановила каток 
"правоохранительной" системы. Выполнить чей-то заказ по дискредитации ИГ «УНИВЕР» 
не удалось. Возможно именно из-за публичности нашей позиции. Но я на этом не 
остановлюсь. Буду всеми своими силами и возможностями работать над уничтожением 
коррумпированной ментовско-прокурорско-судебной системы, основными задачами 
которой является запугивание, рейдерство, вымогательство. Понимаю, что борьба 
неравная", - добавил бизнесмен. По его словам, никакой фондовый рынок в таких условиях 
существовать не может. Репутация является важнейшей составляющей любого бренда в 
этом бизнесе. "Это понимают и коррумпированные "правоохранители". Пока не будет 
жесткого наказания "бандитов в погонах" за нанесение репутационного ущерба, о 
благоприятном инвестиционном климате в Украине можно только мечтать", - подытожил 
он. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в ряде фондовых компаний. 
Обыски проходили в компаниях: биржа ПФТС, "Украинская биржа", "Универ Капитал", КУА 
"Универ Менеджмент", "I-Инвест", "Мастер Брок", "Навигатор-Инвест", "АРТ Капитал", 
"Опексир Лимитед", "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
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Держгеонадра пропонують змінити обрахунок початкової  
ціни спецдозволу для продажу на аукціоні 

07.11.2018 
Держгеонадра подасть до Мінприроди проект постанови КМУ «Про 

внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні 
спеціального дозволу на користування надрами». 

“Ми до кінця року запропонуємо формулу обрахунку, яка буде більш простіша і 
більш прозоріша, яка не буде створювати вартість лоту досить високою і всі зможуть 
поборотися за ділянку. У нас немає на меті наповнити держбюджет тільки за рахунок 
високої вартості лоту. Наша мета збільшити геологічне вивчення та видобуток надр нашої 
держави ”, – розповів т.в.о. Голови Держгеонадр Олег Кирилюк під час XVI міжнародного 
форуму “Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє”. Також О. 
Кирилюк нагадав, що в  9 областях було визначено близько 30 ділянок з площею понад 7 
тис. км, які можуть бути виставлені на електронні торги. “Дані про ділянки надіслані для 
узгодження до органів місцевого самоврядування. Наприклад, Полтавська обласна рада вже 
погодила 2 ділянки з тих, які ми будемо виставляти найближчим часом “, – додав очільник 
Служби. Відзначимо, протягом зими 2018-2019 років держбюджет України може отримати 
на конкурсах з продажу прав на видобуток корисних копалин від 30 до 50 млн гривень.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Інтерв’ю РБК-Україна т.в.о. 
голови Держгеонадр Олега Кирилюка >>> 

За матеріалами Держгеонадр 
 

Уряд ухвалив ще одне рішення на користь лібералізації  
ринку надрокористування» 

08.11.2018 
Уряд ухвалив новий порядок розпорядження геологічною 

інформацією, який передбачає повне оцифрування усієї наявної в Україні 
геологічної інформації та створення єдиного каталогу відомостей про неї.  

За словами Міністра екології та природних ресурсів, ці нововведення розроблено у 
рамках II пакету законодавчих змін для сфери надрокористування. Вони передбачають 
зменшення регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання при розпорядженні 
геологічною інформацією та спрощення доступу до неї потенційних інвесторів. «Ми 
отримували багато нарікань від потенційних інвесторів і тих, хто працює в цій сфері щодо 
розпорошеності та невпорядкованості геологічних даних, а також відсутності доступу до 
них. Сьогодні Уряд зробив важливий крок для ухвалення у майбутньому відповідних 
ефективних управлінських рішень і подальшої лібералізації правовідносин у цій сфері 
загалом», - пояснив Міністр Остап Семерак. Передбачається, що Держателем каталогу є 
Держгеонадра, а його адміністратором – підприємство  «Геоінформ України», яке матиме 
виключні повноваження та відповідальність щодо оцифрування геологічної інформації. …  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Мінприроди 
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На виїзній колегії Держлісагентства розглянули  
підсумки діяльності за 9 місяців 

03.11.2018 
Під час виїзної колегії Державного агентства лісових ресурсів 

відбулося пленарне засідання щодо підсумків господарсько–фінансової 
діяльності підприємств галузі за 9 місяців 2018 року. 

Зокрема, було повідомлено, що за цей період в лісах галузі ліквідовано 1164 пожежі 
на площі 1279 га, що складає 52% від кількості та 24% за площею у порівнянні з 
аналогічним періодом 2017 року. Загальна сума шкоди, заподіяної лісу, склала 91,6 млн грн, 
з них 63,4 млн грн, або 69%, припадає на невстановлених лісопорушників. Окрім того, 
учасники засідання розглянули питання ведення мисливського господарства. За 9 місяців 
2018 року в мисливських угіддях України на порушників правил полювання складено 1924 
протоколів. Працівниками підвідомчих підприємств Держліcагентства складено 1577 
протоколів (82% від загальної кількості), УТМР – 189 (9,8%), Мінприроди – 90 (4,7%), 
іншими організаціями – 68 (3,5%). Загальна сума накладених штрафів на порушників 
правил полювання становить 397 тис. грн. Як було зазначено, в минулі вихідні деякі 
користувачі не звернули увагу на рекомендації Держлісагентства щодо відтермінування 
проведення  облавних полювань до зниження температурного режиму. У зв’язку з цим, 
заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар доручив терміново організувати 
рейдові групи із залученням представників територіальних органів національної поліції, 
екологічної інспекції та постійно проводити  рейди з охорони державного мисливського 
фонду від браконьєрства і перевірки користувачів мисливських угідь  на предмет 
дотримання ними правил техніки безпеки при організації та проведенні полювання. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dklg.kmu.gov.ua 
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Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE-2018» -  
жодна галузь економіки не працює без води 

07.11.2018 

В Києві, 6 листопада 2018 року розпочав роботу XVІ Міжнародний 
водний форум «AQUA UKRAINE-2018». Працівники водної сфери активно 
долучилися до участі у форумі. 

Так, 6 листопада до учасників форуму під час урочистої церемонії відкриття 
звернулася Голова Державного агентства водних ресурсів України Ірина Овчаренко: "Під 
час форуму зароджуються нові ідеї, відбувається комунікація влади та бізнесу, 
напрацьовуються нові підходи для залучення інвестицій у водну сферу, тривають дискусії 
про актуальні питання впровадження європейських стандартів в управління водними 
ресурсами. Адже вода – це унікальний природний ресурс, основа нашого життя, а 
забезпеченість водними ресурсами зумовлює ресурсну безпеку кожної країни, її стабільний 
економічний розвиток, рівень життя, здоров’я та добробут громадян». Також Ірина 
Овчаренко зазначила: "Нам дуже приємно, що участь у сьогоднішньому форумі взяли наші 
європейські колеги, які представляють управління посухами у своїй країні. Долучилися і 
польські колеги, які представляють "Польські води". Адже водні питання з кожним роком у 
багатьох країнах світу виходять на передній план". Разом з тим, Ірина Овчаренко 
поінформувала присутніх, що Україна нерівномірно забезпечена водними ресурсами, і що 
оцінкою ООН належить до малозабезпечених водою країн світу. … 

Читати повністю >>> 

За матеріалами Держводагентства 
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Підприємство "Волиньторф" зацікавив 
інвесторів з Німеччини 

09.11.2018  

Підприємство "Волиньторф" зацікавило інвесторів з Німеччини. 
Іноземні фахівці високо оцінюють рівень і перспективи держпідприємства, 
в той час як влада перешкоджає його роботі, інформує ТРК Аверс. 

Проблема в тому, що "Волиньторф" має щороку отримувати дозвіл на розробку 
ділянок багатих торфом. Втім Волинська обласна державна адміністрація необхідних 
документів не надає. Справа в тому, що ласе підприємство давно знаходиться у сфері 
інтересів деяких "бізнесменів" і стоїть у списку на приватизацію. Відзначимо, що кожна 
фінансово-промислова група, приходячи до влади, намагається приватизувати якомога 
більше підприємств, аби наростити власні прибутки. Тому не дивно, що "Волиньторф" і 
партнерські торфозаводи вже 10 років не можуть отримати дозволів на видобуток копалин. 
Представник посольства Німеччини в Україні Герман Інтеман зауважив, що влада має 
підтримувати підприємство, а не перешкоджати його роботі. Він додає, що екологічні 
інтереси держави і бізнесу необхідно поєднати і знайти спільне рішення для подальшої 
роботи та розвитку торфозаводів. Наразі ж майбутнє "Волиньторфу" виглядає далеко не 
райдужно, адже запаси торфу практично вичерпані, а на видобуток сировини досі не надала 
дозвіл Волинська ОДА. Така ситуація може вже найближчим часом призвети до великого 
скорочення штату працівників підприємтва, аж до 100 чоловік. Сам завод може зупинитись 
і перейти у руки зацікавлених провладних "бізнесменів" за символічну суму грошей.  

 

Читати повністю >>> 
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У Гройсмана придумали, як "врятувати" Ахметова  
і збиткові держшахти 

29.10.2018 
Міненерго пропонує уряду ввести пріоритетне використання 

тепловими генераціями вугілля марки "Г", яке в Україні видобувають 
переважно шахти групи "Дтек" Ріната Ахметова. 

"З метою забезпечення енергетичної безпеки України та підготовки об’єднаної 
енергосистеми України до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року погодитися з 
пропозицією щодо встановлення пріоритетності для диспетчеризації встановлених 
генеруючих потужностей виробників, які працюють за ціновими заявками та протягом 
останнього звітного кварталу використовували 100% вугілля, видобутого в Україні", - 
йдеться у проекті розпорядження уряду, наданому ЕП експертом з питань енергетики 
Андрієм Герусом. "Міністерству енергетики та вугільної промисловості затвердити перелік 
енергоблоків, які використовують 100% вугілля, видобутого в Україні", - зазначається в 
документі. Це означає, що використання вугілля марки "Г" (єдине вугілля, яке наразі 
видобувається в Україні, ЕП) буде пріоритетним. Тобто, енергетики для виробництва 
електроенергії обов’язково повинні будуть використовувати саме вугілля, яке видобувають 
в Україні. У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабінету міністрів 
зазначається, що ухвалення цього рішення необхідне для забезпечення енергетичної 
безпеки України. "Закупівля імпортованого вугілля призводить до відтоку валюти, що 
призводить до погіршення торгового балансу країни. Витрачаються кошти, що потенційно 
могли використовуватися на оновлення шахтного фонду України під час закупівлі вугілля 
українського видобутку і при цьому рівень державної підтримки на адресу шахт за останні 
два роки становив 2,9 млрд грн, що відповідає рівню витрат на імпорт вугілля", - йдеться у 
документі. В Україні близько 85% вугілля видобуває "ДТЕК", енергетична група, яка 
належить найбагатшій людині України Рінату Ахметову. Близько 10% видобувають 
державні шахти, які згадуються в пояснювальній записці. Раніше експертом з питань 
енергетики Андрій Герус порахував, що таке рішення Кабміну може принести групі 
Ахметова додаткових 2-3 млрд грн на рік. 

 

Читати повністю >>> 
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Украина за 9 мес. 2018 г. сократила 

добычу угля на 5% 

30.10.2018 
Угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2018 г. 

сократили добычу рядового угля на 5,1% (1 млн 325,7 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 24 млн 849,2 тыс. тонн 

Добыча коксующегося угля сократилась на 11,8% (594,4 тыс. тонн) – до 4 млн 463,5 
тыс. тонн, энергетического – на 3,5% (731,4 тыс. тонн), до 20 млн 385,6 тыс. тонн. В 
сентябре-2018 добыча рядового угля возросла на 8,3% (213 тыс. тонн) по сравнению с 
аналогичным месяцем 2017 года – до 2 млн 781,7 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, 
входящие в сферу управления Минэнергоугля, за девять месяцев сократили добычу на 
11,3% (401,1 тыс. тонн) – до 3 млн 148,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля 
снизилась на 43,3% (285,7 тыс. тонн) – до 374,1 тыс. тонн, энергетического – на 4% (115,4 
тыс. тонн), до 2 млн 774,4 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за девять месяцев текущего 
года обеспечили добычу 8,333 млн тонн угля (-4,2% к январю-сентябрю 2017 года), 
Луганской – 397,8 тыс. тонн (-74,7%), Днепропетровской – 14 млн 830,8 тыс. тонн (+1,2%), 
Львовской – 1,207 млн тонн (+6,5%), Волынской – 80,6 тыс. тонн (-4,2%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Дві волинські шахти виставили  
на приватизацію 

31.10.2018 
На електронні торги виставлено дві волинські шахти № 10 

«Нововолинська» та шахту «Бужанську». Відповідне оголошення з липня 
2018 року розміщено на спеціалізованому сайті, – передає “ВолиньUA”. 

Підлягають ці шахти приватизації, відповідно до наказ Фонду держмайна України 
“Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 
2018 р.”. Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» здійснюється з 1989 року. Проектна 
потужність – 900 тис. тон вугілля на рік. Рівень будівельної готовності – 87,6 %. 
Здійснюється державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва. 
Балансова вартість станом на 01.04.2018: 1 379 400,684 тис. грн. Коротким є опис іншої 
шахти: «Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» держпідприємства «Волиньвугілля», 
за адресою: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 1». Допоки працівники шахти № 
10 «Нововолинська» страйкуючи добиваються від держави грошей на її добудову, держава, 
схоже, хоче спекатися цього активу. 

 

Читати повністю >>> 
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Антрацит, добываемый из 11 шахт на территории Донбасса,  
идет через Россию в различные страны ЕС 

06.11.2018 

Антрацит, добываемый из 11 захваченных шахт компании ДТЭК на 
неконтролируемой украинскими властями территории Донбасса, сегодня 
идет через Россию в различные страны ЕС. 

"По нашей информации, в общей сложности с оккупированной территории Донбасса 
туда отправлено до 2 млн тонн антрацита. Польские компании приобрели около 300 тыс. 
тонн", – сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью польскому изданию 
Rzeczpospolita. М.Тимченко отметил, что ДТЭК обратился в полицию по поводу незаконного 
вывоза угля, и сейчас проводится расследование. "Мы используем любую возможность, 
чтобы представить нашу позицию посольствам стран, в которые идет антрацит из 
Донбасса, и представителям органов власти ЕС. В ответ мы слышим, что это 
ответственность стран-импортеров, которые сами должны создать систему контроля 
происхождения угля. Мы ожидаем более сильной реакции со стороны ЕС и стран, в которые 
идет антрацит", – подчеркнул руководитель ДТЭК. Глава ДТЭК признал, что существуют 
риски поставки этой продукции и в Украину, в связи с чем весь антрацит, приходящий из 
России проходит химический анализ, позволяющий определить его происхождение. "Мы 
также проверяем, что уголь отправляется непосредственно с железнодорожных станций, 
расположенных вблизи действующих шахт. Если уголь отправляется со станции, вблизи 
которой нет добычи угля, существует высокая вероятность того, что это уголь из Донбасса. 
Мы отказываемся от таких поставок", – добавил М.Тимченко. Говоря о сотрудничестве с 
Польшей, гендиретор ДТЭК сообщил, что наибольшие возможности видит в торговле 
электроэнергией, особенно после роста цен в Польше. По его словам, ежегодно поставки 
составляют около 1 ТВт-ч, однако они ограничены возможностями передачи – одной 
линией с предельной нагрузкой 200 МВт. М.Тимченко отметил, что в будущем пропускная 
способность может быть увеличена в 10 раз – до 2000 МВт в обоих направлениях "На 
будущее мы также заинтересованы во вхождении в польский сектор возобновляемой 
энергетики, например, в области модернизации существующей ветроэнергетики", – сказал 
гендиректор ДТЭК. Он напомнил, что до 2020 года компания намерена довести свои 
мощности ВИЭ до 1 ГВт, инвестируя свыше $1 млрд в солнечные и ветряные 
электростанции, из которых EUR400 млн составят собственные средства, а остальное – 
средства зарубежных партнеров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

ДТЭК купил 80 тыс. тонн антрацита  
в Роттердаме 

08.11.2018 
Энергохолдинг "ДТЭК" приобрел 80 тыс. тонн антрацита в порту 

погрузки в Роттердаме (Нидерланды) для его дальнейшей поставки в 
Украину, сообщила его пресс-служба. 

Происхождение приобретенного антрацита – ЮАР. Он пополнит склады 
Криворожской ТЭС. "Поставка импортного угля позволит Криворожской ТЭС покрывать 
потребности энергосистемы Украины и бесперебойно вырабатывать электроэнергию во 
время осенне-зимнего периода",- отмечается в пресс-релизе. Как уточнили агентству 
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе, судно MV STELLA DORA (goo.gl/ixPRTv) должно 
прибыть в украинский порт 20-21 ноября 2018 года. По состоянию на полдень 8 ноября 
Криворожская ТЭС работает в штатном режиме. На ее складах находится 102 тыс. тонн 
угля. В работе на станции - энергоблоки №1 и №5 с общей нагрузкой 341 МВт. ДТЭК создан 
в 2005г. для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" 
(СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому 
управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную 
цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ДТЭК Энерго планирует увеличить добычу  
газового угля до 25 млн тонн 

09.11.2018 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. компания "ДТЭК Энерго" планирует 
увеличить добычу угля марки "Г" на 2,04%, или на 500 тыс. тонн, до 25 млн 
тонн. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук. 

"В следующем году мы планируем увеличить добычу до 25 млн тонн, в этом году это 
будет 24,5 млн тонн", – сказал Д.Сахарук. Также он отметил, что в прошлом году за счет 
увеличения нагрузки "ДТЭК Павлоградуголь" и ввода дополнительных добычных участков 
на "ДТЭК Добропольеуголь" добыча угля была увеличена на 1,7 млн тонн. "Мы будем эту 
стратегию поддерживать и обеспечивать максимальный объем добычи на наших 
украинских предприятиях", – добавил он. Как сообщалось, в январе-сентябре компания 
"ДТЭК Энерго" увеличила добычу газового угля на 4,6%, до 17,7 млн тонн по сравнению 
аналогичным периодом 2017 г. В 2017 г. компания "ДТЭК Павлоградуголь" увеличила 
прибыль на 6,9%, или на 44,781 млн грн., до 691,831 млн грн., по сравнению с 2016 г. В 2017 
году угледобывающее предприятие "ДТЭК Добропольеуголь" увеличило убыток 58%, или 
на 345,252 млн грн., до 942,036 млн грн., по сравнению с 2016 года. В 2017 году "ДТЭК 
Энерго" получил чистый убыток в размере 2,916 млрд грн. Выручка "ДТЭК Энерго" в 
отчетном периоде составила 140,973 млрд грн. Производственные показатели ДТЭК за 
2017 год: добыча угля – 27,7 млн тонн (на 11,3%, или на 3544,6 тыс. тонн меньше, чем в 
2016), добыча природного газа – 1655,3 млн куб. м (на 1,5%, или на 24,4 млн куб. м больше, 
чем в 2016), производство (отпуск) электроэнергии – 37 103,7 млн кВт-час (на 7,4%, или на 
2967,3 млн кВт-час меньше, чем в 2016-м), из которых 634,1 млн кВт-час обеспечила 
Ботиевская ВЭС; экспорт электроэнергии – 4999,5 млн кВт-час (на 25,5%, или на 1015,6 млн 
кВт-час больше, чем в 2016-м). 

 

Читать полностью >>>  
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Менеджер Журила продав «СхідГЗК» кращу сірку  
в півтора раза дорожче від гіршої навесні 

29.10.2018 
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 23 жовтня за 

результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» сірки на 
43,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Цьогоріч на умовах DDP поставлять 7 700 т технічної гранульованої сірки ґатунку не 
нижче 9998 (не менше 99,98% основної речовини) по 5 607 грн., або $200 за тонну. 
Переможець подав паспорт від виробників ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» і 
ТОВ «Каспійгаз» (Росія) та ТОО «Тенгизшевройл» і ТОО «Казахойл Актобе» (Казахстан). У 
червні ПАТ «Сумихімпром» замовило сірку ґатунків 9990, 9995 або 9998 по 3 600 грн., або 
$138 за тонну, тобто вона могла бути як гіршою, так і аналогічною до нині купленої СхідГЗК 
сірки. У серпні ціну більшості партії підняли до 3 950 грн., або $142 за тонну. Сам СхідГЗК у 
травні придбав у того ж «Еко-Сервісу» грудкову сірку ґатунку не нижче 9995 (тобто ґатунку 
9990 або 9995, а отже, гіршу) по 3 895 грн., або $123 за тонну. Ціна угоди на 0,7% нижча від 
очікуваної вартості закупівлі у 43,50 млн грн. Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю 
Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із 
Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює 
державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК. ... 

 

Читати повністю >>> 
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Энергоатом за 9 мес. 2018 г. получил 2 млрд грн чистой  
прибыли против убытка годом ранее 

31.10.2018 
НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2018 года получила 2,067 млрд 

грн чистой прибыли против 473,602 млн грн чистого убытка за 
аналогичный период 2017 года. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), за девять месяцев ее чистый доход 
составил 31,484 млрд грн, что на 9% больше аналогичного прошлогоднего показателя 
(28,891 млрд грн), а валовая прибыль "Энергоатома" возросла на 59,4% (2,719 млрд грн) – 
до 7,295 млрд грн. Отметим, ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания 
«Энергоатом» создано в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех 
действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных 
энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной 
мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 
МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.    

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Энергоатом изучает возможность внедрения малых  
модульных реакторов в Украине 

07.11.2018 
ГП "НАЭК "Энергоатом" совместно с компанией Holtec International 

сотрудничает в направлении изучения возможности внедрения малых 
модульных реакторов SMR-160 в Украине. 

"НАЭК «Энергоатом» сейчас активно сотрудничает с американской компанией Holtec 
International относительно изучения возможности внедрения малых модульных реакторов 
SMR-160 в Украине и развертывания производства оборудования для них на украинских 
предприятиях", - рассказал во время XVI Международного форума «Топливно-
энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» инженер отдела мониторинга 
мировых направлений функционирования и развития ядерно-энергетического комплекса 
Дирекции по международному сотрудничеству НАЭК «Энергоатом» Илья Краснуха. Вместе 
с тем, по его мнению, внедрение новых реакторных технологий требует изменений в 
действующую систему поставок и упрощения сертификации оборудования для АЭС. «Для 
того, чтобы ядерная генерация обеспечивала весомый вклад в сохранение климата 
(Парижская соглашение) и надежность энергоснабжения, атомная промышленность 
должна оставаться конкурентоспособной», - прокомментировал эксперт. Как сообщалось, 
новейшие технологии в виде модульных реакторов малой мощности (ММР) сейчас активно 
изучаются, разрабатываются и уже строятся в мире. Для сравнения с реакторами большой 
мощности, поставщики ММР заявляют о сроках строительства до 36 месяцев и на порядок 
высшем уровне безопасности эксплуатации этих энергоблоков.  

Читать полностью >>>  
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Чистая прибыль "Донбассэнерго"  
значительно розросла 

30.10.2018 
Частная энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" в январе-

сентябре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличила чистую прибыль в 25,8 раз - до 539,9 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый 
доход компании от реализации продукции за отчетный период увеличился на 53,2% - до 
4,57 млрд грн, а валовая прибыль сократилась на 28,7% - до 934,6 млн грн. Себестоимость 
реализованной продукции за указанный период составила 3,64 млрд грн. Как сообщалось, в 
2017 году «Донбассэнерго» получила 57,3 млн грн прибыли, тогда как 2016 год компания 
завершила с убытком в размере 45,2 млн грн. «Донбассэнерго» эксплуатирует две ТЭС – 
Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт. 
Старобешевская ТЭС осталась на временно оккупированной территории, с марта 2017 года 
компания потеряла контроль над станцией. Контрольный пакет акций компании 
принадлежит «Энергоинвест Холдингу».  

 

Читать полностью >>>  
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Перед приватизацією "Центренерго" скоротило  
чистий прибуток в 4 рази 

30.10.2018 
Енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" в січні-вересні 2018 

року скоротила чистий прибуток в 4,2 рази в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

Ппоказник прибутковості за вказаний період знизився з 2,094 млрд грн до 489,5 млн 
грн. Відповідно до фінансової звітності, оприлюдненої на сайті компанії, значне скорочення 
показника обумовлено падінням валової рентабельності до 5,9% з 31,4%. Зокрема, чистий 
дохід від реалізації продукції за звітний період збільшився на 39,4% - до 11,349 млрд грн, 
тоді як валовий прибуток скоротився в 3,7 рази - з 2,556 млрд грн до 674,158 млн грн. У ІІІ 
кварталі 2018 року чистий прибуток ПАТ впав на 33% в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року - до 50,241 млн грн, чистий дохід збільшився на 60,3% - до 3,375 млрд грн, 
валовий прибуток зменшився на 32% - 39,623 млн грн. ПАТ "Центренерго" за підсумками 
2017 року збільшило чистий прибуток в 4,9 рази (на 1,5 млрд грн) у порівнянні з 2016 р. 
"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільних і 5 - газомазутових) на 
Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 
МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства. Як повідомлялося, ФДМ оголосив конкурс з 
приватизації "Центренерго", продаж акцій призначено на 13 грудня 2018 року. Згідно з 
розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% 
статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова 
ціна становить 5,9 млрд гривень. Фонд державного майна повинен припинити конкурс, 
якщо для участі буде подано заяви менш як двох учасників. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
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ПрАТ «Укргідроенерго» завершило 9 місяців 2018 р.  
із чистим прибутком 2,3 млрд грн 

30.10.2018 

Акціонерна компанія «Укргідроенерго» завершила 9 місяців 2018 
року із чистим прибутком 2,3 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба 
компанії «Укргідроенерго». 

Чистий дохід (виручка) склав 5,5 млрд грн. Чистий прибуток за результатами роботи 
за  складає 2,3 млрд грн. Протягом багатьох років ПрАТ «Укргідроенерго» є сумлінним 
платником податків. За підсумками роботи Товариство сплатило свої зобов’язання до 
бюджетів усіх рівнів на суму 1,6 млрд. грн. ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша 
гідрогенеруюча компанія в Україні, що включена до переліку 15 підприємств державного 
сектору економіки, сумарні активи яких становлять 70% від загального показника у 
держсекторі. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: 
Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, 
Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська 
ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва. На сьогодні 
загальна кількість гідроагрегатів на станціях Товариства становить 103, а їх сумарна 
встановлена потужність досягла 5 758 МВт. Компанія постійно динамічно розвивається та 
забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний 
аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uhe.gov.ua 
 

Підписано протокол про співробітництво між  
Укргідроенерго та СNЕЕС 

09.11.2018 
Під час проведення в Пекіні українсько-китайського бізнес-форуму 

підписано протокол про взаєморозуміння з питань співробітництва в 
будівництві  третьої черги Дністровської ГАЕС. 

Підписання відбулось за присутності Першого віце-прем’єр-міністра України – 
міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва й президента SINOMASH  Mr. Ren 
Hongbin, генеральним директором Укргідроенерго  та президентом СNЕЕС. Проектом 
передбачається   будівництво на станції 5-го, 6-го та 7-го гідроагрегатів. Вартість проекту 
оцінюється у суму еквівалентну $500 млн. Перші дві черги будівництва Дністровської ГАЕС 
у складі чотирьох гідроагрегатів компанія здійснює власними коштами. Реалізація проекту 
передбачає створення найбільшої гідроакумулюючої електростанції в Європі. Відзначимо, з 
метою обміну досвідом, відбулася поїздка керівника Укргідроенерго на завод VOITH у місті 
Шанхай, який спеціалізується на виготовленні широкого спектру турбін та генераторів. Під 
час перебування на заводі Ігор Сирота оглянув виробничі потужності підприємства, а також 
поспілкувався з менеджерами та технічним персоналом заводу й обговорив перспективи 
можливої співпраці. Voith Hydro Shanghai – структурний підрозділ німецького машинобудів-
ного концерну VOITH. Компанія – один з найбільших виробників гідроенергетичного 
обладнання в Азії, який пропонує комплексні рішення для ГЕС. Voith Hydro Shanghai 
займається проектуванням, виробництвом, монтажем гідроенергетичного обладнання, а 
також його обслуговуванням упродовж усього життєвого циклу. Нагадаємо, 1 листопада в 
апараті управління ПрАТ «Укргідроенерго» відбулася робоча зустріч з представниками 
концерну Siemens AG (Німеччина). На зустрічі керівники та фахівці ПАТ ознайомилися з 
технічними характеристиками окремих видів сучасного електротехнічного обладнання 
концерну, зокрема, нових вакуумних вимикачів генераторної напруги. Представники 
Укргідроенерго обговорили з німецькими колегами можливу участь Siemens AG в конкурсах 
щодо постачання вимикачів на українські ГЕС та ГАЕС, а також отримали інформацію щодо 
технічних гарантій, умов постгарантійного обслуговування та навчання персоналу у разі 
закупівлі  обладнання нового покоління. «Термін експлуатації генераторного обладнання 
на багатьох наших гідроагрегатах добігає кінця, тому найближчим часом ми будемо 
оголошувати  тендери на закупівлю нових вимикачів генераторної напруги. Мова йде про 
досить великий обсяг одиниць обладнання, тож ми будемо раді бачити вашу компанію 
серед учасників конкурсів»,       відзначив головний інженер Укргідроенерго В.Рассовський. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго» 
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ГП "Энергорынок" объявил тендер на привлечение  
кредитных линий на 2,97 млрд грн 

02.11.2018 

ГП "Энергорынок" объявило тендер на привлечение 
невозобновляемых кредитных линий на 2,966 млрд гривен. Об этом 
говорится в тендерной документации ГП. 

Тендер разбит на 15 лотов: лот №1 - кредитная линия на 108,48 млн гривен для 
пополнения оборотных средств с целью предоставления авансовых платежей ПАО 
"Донбассэнерго" в соответствии с постановлениями Национальной комиссии 
госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, лот №2 - на 696,46 млн гривен для 
авансовых платежей АО "ДТЭК Западэнерго", лот №3 - на 74,7 млн гривен для платежей 
ПАО "Центрэнерго", лот №4 - 199,81 млн гривен для АО "ДТЭК Днепрэнерго", лот №5 - 
258,43 млн гривен для АО "ДТЭК Востокэнерго", лот №6 - 265 млн гривен для ООО "Евро-
Реконструкция", лот №7 - 155,5 млн гривен для ЧАО "Черкасское химволокно", лот №8 - 220 
млн гривен для ООО "Фирма "Технова", лот №9 - 37 млн гривен для ООО 
"Сумытеплоэнерго", лот №10 - 400 млн гривен для ЧАО "Харьковская ТЕЦ-5", лот №11 - 
89,412 млн гривен для ООО "Краматорсктеплоэнерго", лот №12 - 85 млн гривен для АО 
"Херсонская ТЭЦ", лот №13 - 350 млн гривен для ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ", лот №14 - 6 
млн гривен для КП "Теплоэнергетик", лот №15 - 19,87 млн гривен для ООО "Брокэнергия". 
Ожидаемая стоимость обслуживания кредита - 283,532 млн гривен. Сроки кредитования по 
лотам №№ 1-13 - с 29 ноября 2018 года до 30 апреля 2019, по лотам №№ 14 и 15 - с 29 
ноября 2018 года до 29 марта 2019. Заявки на участие в тендере принимаются до 8 ноября 
2018 года. Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году "Энергорынок" сократил чистую 
прибыль на 33,3%, или на 427,227 млн гривен до 856,261 млн гривен, увеличив чистый 
доход на 11,6%, или на 15,19 млрд гривен до 146,21 млрд гривен по сравнению с 2016 
годом. 21 марта Кабинет Министров утвердил финансовый план "Энергорынка" на 2018 
год с ожидаемыми показателями чистой прибыли 2,7 млрд гривен и дохода 170,813 млрд 
гривен. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.  

 

Читать полностью >>>  
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Завдяки експорту електрики до Євросоюзу ВВП України  
може зрости на 6-7% - експерт 

07.11.2018 
ВВП України в разі реалізації проекту енергомосту Україна-ЄС та 

збільшення експорту електроенергії може зрости на 6-7%. Про це заявив 
заступник голови Наглядової ради Polenergia Snternational S.ar.L Ганс 
Швейкардт. 

«За нашими попередніми розрахунками, завдяки реалізації цього проекту 
український ВВП за рахунок експорту електроенергії може зрости у перспективі на 6-7% на 
рік. Але величезне значення енергетичний міст відіграє й для сусідів України - в першу 
чергу для Польщі, до якої буде надходити електроенергія з Хмельницької АЕС", - сказав 
Швейкардт під час ХVІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє». Він підкреслив, шо енергоміст також дасть змогу Польщі 
зменшити споживання вугілля і, як наслідок, зменшити викиди вуглецю, що відповідає 
екологічній стратегії Євросоюзу. "Завдяки енергомосту буде вирішено проблему дефіциту 
електроенергії в Польщі. Польська енергосистема стане більш гнучкою та стабільною, а 
відтак країна зможе реалізувати власні прагнення до регіонального лідерства, як центр 
енергетичної безпеки, забезпечивши експорт електроенергії до країн Балтії. Всі ці, та 
багато інших переваг проекту,  свідчать про те, що польський уряд має більш ніж достатньо 
причин для підтримки проекту «Енергетичний міст Україна-ЄС», - додав експерт. Як 
повідомлялося, у вересні Кабінет міністрів схвалив розпорядження про реалізацію проекту 
«Енергетичний міст «Україна-ЄС», що дасть змогу експортувати до Польщі та Угорщини 
електроенергію, вироблену на другому енергоблоці Хмельницької АЕС.  

 

Читати повністю >>> 
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ДФС вимагає від "Нафтогазу" сплати 16,3 млрд грн ПДВ за  
виграшем в Стокгольмському арбітражі 

08.11.2018 
НАК "Нафтогаз України" отримав податкове повідомлення про 

заниження податкових зобов'язань зі сплати ПДВ на 16,3 млрд грн ($0,6 
млрд) у зв'язку з виграним компанією спором у ВАТ "Газпром". 

"Нафтогаз" заперечив проти виведення податкової перевірки, і на день укладення 
цього проспекту цінних паперів не було ні переглянду рішення податкових органів, ні змін 
у позиції компанії", - наголошується в проекті проспекту емісії єврооблігацій НАК, наявному 
в розпорядженні агентства. НАК пояснює, що Стокгольмський арбітраж присудив йому 
$4,63 млрд, з яких $3,87 млрд - компенсація втрат і збитків, а $0,76 млрд - відсотки. Як 
зазначає компанія, до 2016 року послуги з транзиту не обкладалися ПДВ, тому компанія 
оплатила 4,75 млрд грн цього податку лише за компенсацію за 2016-2017 рр., або за $0,9 
млрд із присуджених $3,87 млрд. Однак ДФС визнала всю суму компенсації платою за 
послуги, на яку слід нарахувати ПДВ в 2018 році. У проекті проспекту також йдеться про 
податкові претензії і до "дочки" НАК - "Укртрансгазу": близько 2,34 млрд грн за 
зобов'язаннями з ПДВ та податку на прибуток і близько 1,57 млрд грн (сумарно близько 
$0,15 млрд) за неправильно розраховані збитки, однак "Укртрансгаз" оскаржив ці податкові 
висновки в суді. "Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства 
країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних 
сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом території країни. 
За підсумками першого півріччя 2018 року "Нафтогаз" і компанії, що входять до нього, 
відзвітували про сплату до державного бюджету 71,7 млрд грн податків і дивідендів, або 
близько 17,7% загальних доходів держбюджету за цей період. За 2017 рік НАК 
консолідовано сплатив до держбюджету 107,3 млрд грн податків і дивідендів. НАК за 
підсумками 2017 року отримав чистий консолідований прибуток 39,45 млрд грн, що в 2,2 
рази більше, ніж за 2016 рік. Згідно з аудійованим Deloitte звітом, дохід від реалізації в 2017 
році зріс на 18% - до 227,478 млрд грн. 

 

Читати повністю >>> 
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Китайці домовилися з найбільшим газодобувачем України  
про буріння свердловин 

30.10.2018 
Компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering домовилася з державною 

газодобувної компанією Укргазвидобування про буріння свердловини за 
776,9 млн грн. Про це свідчать дані в системі ProZorro. 

Так, Xinjiang Beiken Energy Engineering підписала договір з державної газодобувної 
компанією 29 жовтня по підсумками перемоги в лоті №6 тендера Укргазвидобування на 
закупівлю бурильних робіт із розбивкою на 7 лотів. Очікувана вартість робіт становить 
більш ніж 1 млрд грн. При цьому аукціон відбувся 9 лютого, а договори на виконання робіт 
за підсумками перемог в інших лотах були підписані в квітні, липні та серпні. У зазначених 
торгах китайська компанія також перемогла в лоті №1 (запропонувавши найнижчу ціну в 
393,5 млн грн), лоті №2 (751,8 млн грн), лоті №3 (723,8 млн грн), лоті №4 ( 673,5 млн грн), 
лоті №5 (765,65 млн грн). В лоті №7 перемогла комнпанія Zhongman Petroleum and Natural 
Gas Group (Китай), запропонувавши на торгах ціну в 723,5 млн грн. Укргазвидобування є 
найбільшою газодобувної компанією України, 100% акцій якої належать НАК Нафтогазу 
України. Основними напрямками діяльності компанії є видобуток природного газу, 
газоконденсату і нафти. Згідно з постановою Кабміну, Укргазвидобування зобов'язана 
реалізовувати всі обсяги видобутого газу для потреб населення. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

Укргазвидобування уклало контракт з сервісною 
компанією на $92 мільйони 

30.10.2018 
АТ “Укргазвидобування” та компанія з надання сервісних послуг у 

нафтогазовій галузі ТОВ «Шлюмберже сервісез Україна» уклали угоду на 
послуги колтюбінгу. Про це повідомила прес-служба “Нафтогаза України”. 

“У жовтні укладено угоду на послуги колтюбінгу, до яких входять 
високотехнологічні сервісні послуги з використанням колтюбінгових установок та 
інженерний супровід. Виконання цього контракту вартістю 92 млн дол. США заплановано 
на наступні три роки. Одна колтюбінгова установка вже доставлена в Україну і готова до 
використання на свердловинах Укргазвидобування”, – йдеться в повідомленні. За 
допомогою високоефективних послуг з колтюбінгу та інших технологій від Шлюмберже 
Укргазвидобування розраховує підвищити власний технологічний рівень і збільшити 
видобуток вуглеводнів. Нафтогаз і Укргазвидобування також підписали зі Шлюмберже 
меморандум про взаєморозуміння щодо поглиблення стратегічної співпраці в сферах 
буріння, гідророзриву пласта, гідравлічної інтенсифікації видобутку, розробки програмного 
забезпечення та 3D моделювання, а також постачання високотехнологічного обладнання та 
програмного забезпечення. Цей меморандум є наступним етапом співпраці між УГВ і 
Шлюмберже після укладення між ними в березні 2018 року мультисервісного рамкового 
договору на наступні 3 роки. Згідно з ним, вже законтрактовано 14 сервісних ліній, серед 
яких буріння, геологічні та геофізичні роботи, управління пластами. До того ж за 
вищевказаним договором УГВ вже закупила високотехнологічні послуги бурових розчинів, 
цементажу, обслуговування бурових доліт, інженерної підтримки, похило-спрямованого 
буріння, кабельного каротажу та інтерпретації 3D сейсміки на суму понад 10 млн дол. США.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами news.finance.ua 
 

ДК «Укрнефтебурение» вдвое увеличила  
добычу КГЛУ 

31.10.2018 
С сентября 2017 г. ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» более чем в 2 раза 

увеличило объемы суточной добычи конденсата газового легких 
углеводородов (КГЛУ). Об этом НефтеРынку сообщили в компании. 

Добыча КГЛУ за 9 мес. т.г. составила более 10 тыс. т. «Укрнефтебурение» после 
завершения масштабной реконструкции производственных мощностей в сентябре 2017 
года первыми на рынке наладили извлечение из нефти и газоконденсата новой товарной 
позиции. Полученный при стабилизации жидких углеводородов КГЛУ, является сырьем 
для производства высокооктановых компонентов бензинов, растворителей и сжиженных 
углеводородных газов. «Реализация КГЛУ происходит посредством аукционов, которые 
проводятся 1 раз в неделю. Также, УНБ открыто к предложениям по долгосрочному 
сотрудничеству на формульной основе», - уточнили в компании. По данным УНБ, 
средневзвешенная цена реализации 1500 т КГЛУ в октябре 2018 составила 22 100 грн/т с 
НДС. Ближайший аукцион на 350 т КГЛУ состоится на следующей неделе – 08 ноября 2018 
г. ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний 
в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение 
Харьковской области Украины. Суточные объемы добычи газа составляют более 1,5 млн. 
куб. м, нефти и газового конденсата - более 250 т. 

Читать полностью >>>  

По материалам nefterynok.info 
 

Укрнафта за 9 мес. 2018 г. сократила добычу газа на 7%,  
нефти - увеличила на 4% 

31.10.2018 
Показатели ПАО "Укрнафта" по итогам 9 мес. практически остались на 

уровне такого же периода 2017 г., несмотря на 40% рост мировых цен на 
нефть и соответствующее увеличение доходов компании.  

За 9 мес. 2018 г. "Укрнафта" сократила добычу газа на 7%, производство СУГ – на 9%. 
Добыча нефти за этот период увеличилась на 4%, но этот рост обусловлен в первую 
очередь низкой базой сравнения в ІІІ квартале 2017, когда компания остановила добычу 
сырья на 6 месторождениях. По итогам первых трех кварталов чистый доход компании 
составил 27,05 млрд грн, что на 36% (7,13 млрд грн) больше, чем за аналогичный период 
2017 г. Основной рост доходов произошел в сегменте продажи сырой нефти и газового 
конденсата. Если за 9 мес. 2017 г. компания получила от продажи нефти 9,16 млрд грн, то за 
9 мес. этого года – 15,14 млрд грн. Рост на 5,98 млрд грн напрямую связан с повышением 
мировых цен на нефть, с привязкой к которым государство обязало компанию продавать 
нефть на аукционе. За 9 мес. средняя цена нефти марки Urals выросла на 40% - с 
$50,55/барр. до $70,61/барр. Соответственно цены продажи нефти и конденсата 
"Укрнафтой" за этот период повысились на 42,7% - с 9699 грн/т до 13 842 грн/т (без НДС). 
Также "Укрнафта" в отчетности за 9 месяцев отразила рост доходов после прекращения 
сотрудничества с "ДнепрАзотом". После того как  с 1 апреля 2018 г.  компания прекратила 
перерабатывать свой газ в аммиак, она реализовала 291 млн м³ газа на сумму 2,22 млрд грн. 
Это на 851 млн грн (62%) больше, чем она получила в такой же период 2017 г. от продажи 
аммиака, который производила из собственного газа в аммиачном цеху ДнепрАзота и 
продавала этому предприятию. … 

 

Читать полностью >>>  

По материалам uaenergy.com.ua 
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Фукс и Кацуба без конкурса получили месторождения  
в Полтавской области 

02.11.2018 
Фирмы Павла Фукса и семьи Кацуб без конкурса получили участки 

месторождений в Полтавской области. Об этом со ссылкой на Радио Свобода 
докладывает БизнесЦензор. 

Это фирмы "Элион инвест", "Смысл-Д" и "Твинс групп", а также компания "Ист Юроп 
Петролеум", которая ранее называлась "Голден Деррик" и которую связывали с экс-
министром энергетики правительства Януковича Эдуардом Ставицким. Журналисты 
получили и проанализировали пакеты документов фирм "Элион инвест", "Смысл-Д", "Твинс 
групп", где директором значится маникюрщица из Киева Вера Акуленко, и "Ист Юроп 
Петролеум", которые они подали для получения специальных разрешений. Заявления 
"Элион инвест" и "Твинс групп" имеют одинаковый исходный номер - "007". Эти две 
компании, вместе с еще двумя фирмами "Смысл-Д" и "Прайс компани", в один день 
направили документы в Минэкологии. И все они в один день получили согласование от 
Полтавского облсовета. "Элион инвест", "Смысл-Д" и "Твинс групп" подавали документы 
вместе с "Ист Юроп Петролеум". Часть этих заявок даже зарегистрирована последовательно 
одна за другой. Экземпляры всех пакетов документов содержат фрагменты рукописного 
текста: часть документов написана одинаковым почерком, хотя и подписана разными 
директорами. И главное: они совпадают с тем, как оформлен пакет документов "Ист Юроп 
Петролеум". Как будто документы готовили в одном месте на подпись разным людям. 
Сегодня украинские издания связывают "Ист Юроуп Петролеум" с бизнесменом Павлом 
Фуксом, который в последние годы начал скупать энергетические активы у окружения 
Януковича. "Ист Юроуп Петролеум" в ряде судебных процессов представляет адвокат 
Татьяна Гойдик. Она является представителем фирмы "Укргаз Инвест", которая 
принадлежит товарищу Павла Фукса, сопредседателю парламентской группы 
"Возрождение" Виталию Хомутыннику. Фирма "Смысл-Д" имеет учредителей Максима 
Игнатьева и Андрея Гавриша. Оба имеют отношение к другой фирме - "Газ-МДС": Игнатьев - 
как директор, а Гавриш является соучредителем. "Газ-МДС" занимается поставками газа и 
нефтепродуктов. Еще одним соучредителем "Газ-МДС" является Татьяна Гузенко - бывшая 
жена заместителя председателя правления "Нафтогаза Украины" Александра Кацубы. Его 
отец - Владимир Кацуба - член депутатской группы "Возрождение". ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Чистий прибуток АТ «Укргазвидобування» за 9 міс. 2018 р.  
становить 21,157 млрд грн 

02.11.2018 
Зазначений показник є на 12 % меншим ніж чистий прибуток за 

аналогічний період минулого року у зв’язку зі зростанням операційних 
витрат Компанії для виконання програми збільшення видобутку газу. 

Так, за 9 місяців 2018 року на 46 % зросли витрати на амортизацію, що дає 
можливість збільшувати інвестиції у розвиток розвідки та видобутку, на 8% зросла рентна 
плата та на 200% зросли витрати на дослідження, розробку та розвідку нафтогазових 
родовищ задля збільшення видобутку. Нагадаємо, що видобуток УГВ за січень – вересень 
2018 року становить 11 млрд 427 млн куб. м природного газу, що дало змогу перекрити 
природне падіння видобутку обсягом близько 700 млн куб. м і на 87 млн куб. м перевищити 
показник аналогічного періоду минулого року. «Додаткові доходи, які УГВ почало 
отримувати за свою продукцію після початку реформи, трансформуються у збільшення 
інвестицій і модернізацію найбільшого державного видобувника газу в Україні. Компанія 
активніше інвестує сьогодні, щоб завтра видобувати більше газу», - зазначив Олег 
Прохоренко, голова правління АТ «Укргазвидобування».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами АТ «Укргазвидобування»  
 

ДТЭК Нафтогаз планирует увеличить  
добычу на 10-12% 

07.11.2018 

ООО "ДТЭК Нафтогаз" намерено увеличить добычу природного газа в 
2019 году на 10-12% (на 170-200 млн куб. м) по сравнению с ожидаемой 
добычей в 2018-м – до 1,8 млрд куб. м. 

Как сообщила менеджер по регуляторным вопросам компании Юлия Боржемская в 
ходе ХVI международного форума "Топливно-энергетический комплекс Украины: 
настоящее и будущее", с учетом добычи ДТЭК газа в январе-сентябре 2018 г. в объеме 1,242 
млрд куб. м ожидаемая добыча в текущем году составит 1,66 млрд куб. м. "В следующем 
году благодаря инновациям у нас будет прирост на 10-12%", – сказала Ю.Боржемская. Как 
сообщалось, "ДТЭК Нафтогаз" планирует достичь добычи 2 млрд куб. м природного газа до 
2023 года. "ДТЭК Нафтогаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое 
направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфеле активов "ДТЭК 
Нафтогаз" – "Нафтогазвыдобування" и "Нафтогазрозробка", ведущие разведку и добычу 
углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Компанії Burisma Group перерахували до бюджету України близько  
трьох мільярдів гривень податкових платежів 

08.11.2018 
За підсумками 9 місяців ц.р. компанії, що входять до міжнародної 

енергетичної групи Burisma, перерахували до бюджету України 2,97 млрд 
грн податкових платежів.  

Група в черговий раз підтвердила статус одного з найбільших платників податків 
країни і, зокрема, одного з лідерів газовидобувної галузі за обсягами сплачених податків. До 
кінця року компанії Burisma Group перерахують понад 4 млрд грн податкових платежів, що 
дозволить Групі увійти до двадцятки найбільших донорів українського бюджету 2018 року. 
«Податкові зобов’язання – важлива складова корпоративної соціальної відповідальності 
Групи. За рахунок збільшення відрахувань до бюджетів ми маємо змогу підвищувати якість 
життя наших співробітників та їх родин, а також місцевих громад та суспільства в цілому. 
Ми пишаємося тим, що компанії Групи неодноразово були відзначені серед найбільших 
платників податків країни і в регіонах, де ми здійснюємо газовидобуток», – зазначив 
радник Ради директорів Burisma Group Вадим Пожарський. За результатами проекту 
«Національний бізнес-рейтинг», до якого долучились 311 340 юридичних осіб, відразу 
декілька компаній Burisma Group отримали «Золото рейтингу» в категорії «газовидобувна 
галузь». Серед компаній-переможців: «Перша українська газонафтова компанія», 
«Надрагаз». «ПАРІ», «КУБ-ГАЗ». Також компанія «КУБ-ГАЗ» стала переможцем 
Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків-2017» у номінації «Сумлінний 
платник податків у промисловій галузі « Видобувна галузь», що проводить Всеукраїнська 
громадська організація «Асоціація платників податків України» разом з представниками 
УКРІНФОРМ і бізнес-асоціацій. … 
 

Читати повністю >>>  
 

За матеріалами Burisma Group 

Читайте також: Burisma Group взяла участь у 
зустрічі з офіційною Торговельною місією 
США в Україні >>> 
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Укртрансгаз за 9 мес. 2018 г. увеличил  
чистый убыток на 35% 

31.10.2018 
АТ "Укртрансгаз", в январе-сентябре увеличило чистый убыток на 

35% (на 5,671 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 22, 011 млрд. 

Согласно обнародованному на сайте финансовому отчету компании, ее чистый 
доход уменьшился на 7% (2,840 млрд грн) – до 36,688 млрд грн, валовый убыток 
увеличился на 73,7% (5,669 млрд грн) – 13,360 млрд грн. Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 
2017 году увеличил чистый убыток в 4,4 раза (на 19 млрд 194,616 млн грн) по сравнению с 
2016 годом – до 24 млрд 181,381 млн грн. "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК 
"Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных 
хранилищ газа страны. 

 

Читать полностью >>>  
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Шебелинский ГПЗ за 9 мес. 2018 г. снизил 
переработку на 9.2% 

30.10.2018 
Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) за 9 мес. т.г. 

сократил переработку газоконденсата на 9,2% (35,2 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 348,9 тыс. тонн. 

В сентябре-2018 переработка ГПЗ составила 36,3 тыс. тонн, что на 15,6% (6,7 тыс. 
тонн) меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В январе-сентябре 2018 года 
завод снизил производство бензина на 7,9% (8,1 тыс. тонн) – до 95 тыс. тонн, дизтоплива – 
на 11,7% (8,8 тыс. тонн), до 66,3 тыс. тонн, мазута – на 17,1% (4,5 тыс. тонн), до 21,8 тыс. 
тонн. Загрузка мощностей Шебелинского ГПЗ за девять месяцев составила 46,5% против 
51,2% за аналогичный период 2017 года. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2017 году 
снизил переработку газового конденсата на 0,7% (3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом 
– до 493,5 тыс. тонн. С учетом нефти и компонентов объем переработки составил 510 тыс. 
тонн. Загрузка мощностей составила 49,4% против 49,7% в 2016 году. Несмотря на 
снижение в 2017 году объема выпуска бензинов, дизтоплива и мазута по сравнению с 2016 
годом, ГПЗ увеличил производство бензолсодержащей фракции, риформата и сжиженного 
углеводородного газа. "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК 
"Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, 
обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.Компания эксплуатирует 
Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех 
стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые 
реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.  

 
 

Читать полностью >>>  
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Компания «Укртранснафта» планирует построить  
нефтепровод до Шебелинского ГПЗ 

05.11.2018 

АО «Укртранснафта» подписало договор на разработку технико-
экономического обоснования и проектной документации строительства 
нефтепровода до Шебелинского газоперерабатывающего завода. 

Копия договора с проектной организацией обнародована в ProZorro. Расчетный 
объем перекачки нефти по будущему нефтепроводу - 1 млн т/год, что равно проектной 
мощности ШГПЗ. «Укртранснафтой» рассматривается четыре варианта подключения ШГПЗ 
к системе нефтепроводов. Первый предусматривает строительство нового прямого 
трубопровода от Кременчуга до Шебелинского ГПЗ. Остальные три варианта предполагают 
частичное использование существующих трубопроводов. В частности, рассматривается 
строительство нефтепровода от Кременчуга к цеху Базилевщина (Полтавская обл.) с 
дальнейшей транспортировкой нефти по существующему технологическому трубопроводу 
«Базилевщина–Шебелинский ГПЗ» DN200. Еще обсуждается строительство нефтепровода 
от 343 км нефтепровода «Лисичанск–Кременчуг» до «Базилевщины», с дальнейшей 
транспортировкой по вышеупомянутому технологическому трубопроводу к Шебелинскому 
ГПЗ, и трубопровода от 343 км «Лисичанск–Кременчуг» непосредственно до самого 
Шебелинского ГПЗ. Эти два варианта предусматривают вытеснение консерванта и 
заполнение нефтью участка км 419 – км 343 нефтепровода «Лисичанск–Кременчуг». 
Договор с проектным подрядчиком - «Институтом транспортировки нефти» - рассчитан до 
конца 2019 г. В «Укртранснафте» enkorr сообщили, что планы строительства нефтепровода 
разрабатывались в рамках объединения нефтяных активов группы «Нафтогаз» в единый 
дивизион. По словам Сергея Федоренко, коммерческого директора «Укргаздобычи», 
которой принадлежит Шебелинский завод, целью строительства нефтепровода является 
подключение ГПЗ в единую систему нефтепроводов «Укртрнансафты» для дозагрузки 
импортной нефтью, поставляемой через море. Напомним, стоимость транспортировки 
нефти по трубопроводу примерно в 2,5 раза дешевле, чем по железной дороге. Например, 
железнодорожный тариф на перевозку нефти от порта Одесса до Кременчугского НПЗ (ст. 
Кагамлыкская) составляет 274,5 грн/т (без НДС), а тариф на прокачку по нефтепроводу 
«Одесса–Кременчуг» - 107,9 грн/т. Текущий тариф на железнодорожную перевозку нефти 
из Одессы на Шебелинский ГПЗ (ст Шебелинка) составляет 384,4 грн/т (без НДС). Как 
сообщал enkorr, «Укргаздобыча» ищет способы дозагрузки Шебелинского ГПЗ сторонним 
сырьем, наращивая закупки на внутреннем рынке. В 2018 г. компания планирует 
приобрести около 60 тыс. т. В начале года компания объявила о планах переоборудовать 
конденсатные резервуары Шебелинского ГПЗ под прием нефти. Шебелинский ГПЗ 
расположен в Харьковской области и является одним из двух работающих в Украине НПЗ. В 
2016 г. завод перешел на выпуск бензинов и дизтоплива стандарта «Евро-5». В 2015 г. 
объем переработки сырья на заводе составил 461 тис. т, в 2016 г. – 515 тыс. т, в 2017 г. – 510 
тыс. т. Продукция завода с 2016 г. реализуется на бирже в режиме электронных аукционов, 
также практикуются торги в режиме дифференциалов с оформлением терм-контрактов. 
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Із мережі АЗС WOG звільнився  
гендиректор 

29.10.2018 
Генеральний директор мережі автозаправних комплексів WOG Сергій 

Корецький пішов із займаної посади, щоб розвивати власні проекти. Про це 
повідомила прес-служба компанії. 

Замість Корецького виконувачем обов'язків гендиректора призначено Михайла 
Романіва, який до цього працював комерційним директором компанії. З 1997 р. Корецький 
пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до гендиректора і молодшого партнера 
WOG. У 2002 році він був призначений директором компанії Західна Нафтова Група з групи 
Континіум. З 2007 року Корецький обіймав посаду гендиректора керуючої компанії групи. З 
2013 року він став СЕО та молодшим партнером WOG. За цей час компанія з нафтотрейдера 
перетворилася в ритейлера і вийшла за межі АЗК, відкривши кафе WOG Cafe формату "сіті". 
Також компанія запустила WOG Cafe в поїздах Інтерсіті і в аеропорту Київ в Жулянах. Зараз 
мережа нараховує 23 автономних кафе; незабаром, згідно з підписаними контрактами, 
відкриються нові об'єкти в аеропортах Бориспіль та Львів. 

 

Читати повністю >>> 
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Генпрокуратура закрила кримінальне провадження  
стосовно мережі АЗС "ОККО" 

31.10.2018 
ГПУ закрила кримінальне провадження стосовно ПАТ "Концерн 

"Галнафтогаз" (мережа "ОККО") за ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з 
метою насильницької зміни влади чи повалення конституційного ладу). 

Кримінальне провадження, ініційоване СБУ 17 травня 2018 року, було закрито через 
відсутність складу правопорушення. Після проведення СБУ 21 серпня обшуків у київському 
та львівському офісах "Концерну "Галнафтогаз" ПАТ звернулося до органів процесуального 
нагляду з проханням здійснити перевірку законності дій СБУ та наявності підстав для 
відкриття кримінального провадження. "На підставі відповідних скарг товариства, в 
судовому порядку було встановлено, що під час проведення вищезгаданих обшуків слідчі 
СБУ неправомірно вилучили окреме майно, і слідчих СБУ зобов'язали повернути це майно 
(що і було виконано)", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялося, СБУ 21 серпня здійснила 
обшуки в київському та львівському офісах ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" за рішенням суду у 
рамках кримінального провадження за ст. 110-2. Після обшуків президент і мажоритарний 
акціонер товариства Віталій Антонов заявив, що компанія з 2014 року не працює на 
тимчасово окупованих територіях і жодних контрактів із т.зв. ДНР, ЛНР не має. При цьому 
АЗС у Криму було передано в оренду. OKKO Group - всеукраїнський холдинг, флагманом 
якого є мережа АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). До складу OKKO Group входить 
понад десять різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, 
страхових, сервісних та інших послуг. Акціонерами та інституціональними інвесторами 
компаній холдингу є Європейський банк реконструкції і розвитку, GoldmanSachs, Horizon 
Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP та інші.  

 

Читати повністю >>> 
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У Фірташа офіційно визнали, що давали  
багатомільйонні кредити WOG 

01.11.2018 
Сума боргу групи WOG перед компаніями Group DF Дмитра Фірташа 

становить понад 460 млн доларів. Про це ЕП повідомили у прес-службі Group 
DF, передає портал epravda.com.ua 

У компанії визнали факт заборгованності після публікації на ЕП розслідування, 
присвяченого групі компаній WOG та її заборгованності перед структурами Фірташа. "Group 
DF офіційно підтверджує надання компаніям групи WOG фінансування у формі кредитів і 
позик протягом 2011-2015 років", - заявили у компанії. "Сукупна сума боргу перед 
компаніями Group DF станом на 1 листопада 2018 року з урахуванням накопичених і 
невиплачених відсотків становить понад 460 млн доларів. У зв'язку з цим, Group DF зробить 
всі можливі правові заходи щодо повернення простроченої заборгованості", - повідомила 
Group DF. При цьому у прес-службі заявили, що начебто ні Group DF, ні її власник, ні 
компанії, що входять до Групи, не є акціонерами компаній групи WOG прямо або 
опосередковано, ні через будь-які інші афілійовані компанії. Раніше у матеріалі 
"Економічної правди" повідомлялося про те, що Фірташ в 2013 році отримав 6,55% акцій 
компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи 
"Континіум". За даними ЕП, зазначений відсоток акцій був отриманий в обмін на списання 
боргів близьких до "Континіуму" компаній в "Надра банку". Також повідомлялося, що WOG 
побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа. Більш детально читайте у матеріалі: 
Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа.  

 

Читати повністю >>>                                                               © Микола Топалов, ЕП 
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Суд взыскал с сети заправок российского “Лукойла” 25 млн грн  
по решению Антимонопольного комитета 

09.11.2018 
Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с “Амик Украина” 12,5 

млн грн штрафа и столько же пени по решению Антимонопольного 
комитета от октября 2016 года. Об этом сообщает enkorr. 

Решение о штрафе в размере 12,5 млн грн вынесено 28 октября 2016 г. по итогам 
антимонопольного расследования возможно сговора операторов АЗС в период 2013-2016 
годах. Срок уплаты штрафа наступил 17 января 2017 года. Компания пыталась в судебном 
порядке признать решение комитета недействительным. Процесс длился около года и 21 
ноября 2017 г. Высший хозяйственный Украины отклонил иск. Поскольку “Амик Украина” 
не уплатил штраф в двухмесячный срок с момента вынесения решения, Антимонопольный 
комитет насчитал пеню в общем размере 42,9 млн грн или 187,9 тыс. грн за каждый день 
просрочки (228 дней). Согласно антимонопольному законодательству, размер пени не 
может превышать сумму штрафа, соответственно она была сокращена до 12,5 млн грн. 
“Амик Украина” просила суд рассрочить уплату 25 млн грн сроком на 12 месяцев, ссылаясь 
на сложное финансовое положение. “Ответчик обосновывает свое ходатайство тем, что он 
уведомил Комитет, что средства для уплаты штрафа ним аккумулируются и в настоящее 
время у него трудное материальное положение: в 2017 г. убыток предприятия составил 
807,09 млн грн. Кроме того, ответчиком оптимизируется количество работников. Исполне-
ние решения суда без его рассрочки может заблокировать работу предприятия и привести 
к непоступлению средств в бюджет в виде налогов”, - следует из решения суда. Суд 
отклонил прошение о рассрочке, поскольку решение о штрафе было принято еще в октябре 
2018 г., то есть у компании было два года для того, чтобы аккумулировать необходимые 
средства. В октябре 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204,3 млн грн за 
“согласованные антиконкурентные действия на рынке”. … 

 

Читать полностью >>>  
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 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Кто крышует незаконную добычу янтаря? 
Расследование Лиги Коррупции 

29.10.2018 
В этих краях по бездорожью ездят люксовые машины. Рядом с 

полуразрушенными хижинами возводят фешенебельные дома. А на улицах, 
как в бурные 90-е, до сих пор возникают перестрелки. 

 

"Кто бы мог подумать раньше, что в центре города Олевска, для которого обычный 
разбой был что-то экзотическое, люди будут стреляться и бросать гранаты в толпу", - 
говорит заместитель городского головы Олевска Александр Николайчук. Это янтарный 
край украинского Полесья. Почему государство до сих пор не сделало порядок с незаконной 
добычей? "Чем интересна вообще незаконная добыча янтаря - черный кэш. Нигде, никем, 
никогда и никак не учтенный", - констатирует журналист Дмитрий Леонтиюк. Кто 
покрывает нелегальный промысел? И к кому стекаются теневые миллиарды?  

 

Янтарь  – это окаменевшая смола хвойных деревьев. Запасы солнечного камня в 
Украине одни из крупнейших в мире. Под ногами в прямом смысле лежат миллиарды. С 
такими деньгами никакие международные кредиты не нужны! Официально добывать и 
обрабатывать солнечный камень имеет право государственное предприятие "Янтарь 
Украины". В здешнем музее журналистам устроили экскурсию. "Вообще весь янтарь, 
который добывается, делится на фракции. Это такие равные по весу. Чем тяжелее камень – 
тем выше его фракция, а значит цена. Крупнейший был весом почти 2 кг", - говорит 
экскурсовод "Музея янтаря" при ГП "Янтарь Украины" Мария Игнатюк. Выкопанный из под 
земли янтарь – это сырье. В мастерской камни отшлифовывают. Затем мастера вручную 
делают иконы, картины, украшения. Но на самом деле государственное предприятие едва 
на плаву. По словам руководителя, разнообразные чиновники не согласовывают им 
выделение новых месторождений. Следовательно, государственное предприятие почти 
ничего не добывает. В прошлом году добыли всего 670 кг, в позапрошлом – 710 кг. Чтобы 
хоть как-то существовать и зарабатывать на обработке янтаря, предприятие "Янтарь 
Украины" закупает солнечные камни в России. Тем временем глава Клесова Василий 
Гриник заявляет, что государственное предприятие могут специально доводить до 
банкротства, чтобы потом за бесценок приватизировать. "Сколько я помню, то оно все 
убыточно и убыточно. Только что-то перешло из государственного в собственное, то сразу 
оно расцвело как цветочек. Я думаю, что это все – где-то сверху такой неписаный сценарий, 
где они выполняют работу, чтобы потом передать в частные руки и дальше наживаться", - 
считает Василий Гриник, председатель Клесовской объединенной общины. А пока 
государство на солнечном камне ничего не зарабатывает, обогащаются черные копатели и 
их покровители. Купить янтарь на Полесье не проблема. Им торгуют чуть не в каждом 
доме. Расчетный вес - килограмм. Меньшими мерами, как правило, не торгуют. Двадцатка-
пятидесятка– так по-народному называют фракции, то есть котировку янтаря. Стоимость 
зависит от величины камней. За килограмм мелких несколькограммовых камней дают от 
200 до полутысячи долларов. Кило 10-ки – это камни весом от 10 до 20 граммов – потянет 
минимум на штуку баксов. 20-тка – стоит 2 тысячи. За килограмм 50-тки можно получить и 
до трех штук долларов. Если же повезет накопать горсть 100-граммовых камней -  то 4 
тысячи зеленых в кармане. По таким ценам у местных скупают товар барыги. Далее они 
переправляют его в Польшу – где украинский янтарь прибавляет в цене минимум 200 
баксов. Только по официальным подсчетам Государственной службы геологии и недр в 
Украине ежегодно незаконно добывают до 300 тонн янтаря. … 

 

Читать полностью >>>  
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ДП «Артемсіль» збільшує обсяги виробництва,  
попри брак вагонів 

07.11.2018 
За 10 місяців цього року рудники солевидобувного підприємства 

видобули 1,66 мільйона тонн солі, що  на 22,8% перевищує обсяг минулого 
року та на 27,6% більше планових завдань.  

Цих показників вдалося досягти незважаючи на труднощі з забезпеченням 
залізничним рухомим складом для перевезення продукції. За підсумками роботи з початку 
року найбільш затребуваним видом продукції залишається сіль мелена без пакування, що 
відвантажується навалом. Цього виду продукції було вироблено 1,3 мільйона тонн, що на 
34,7% перевищує показник минулого року. Збільшення обсягів випуску «технічної» солі, у 
тому числі пов’язано зі зростанням обсягів експорту в країни ЄС у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року. Так, за жовтень на 81,8% збільшилися відвантаження солі в 
країни далекого зарубіжжя. Значно зросли поставки в Угорщину, Польщу, Румунію та 
Сербію. На 26,1% зросло відвантаження продукції і на вітчизняний ринок. Основними 
українськими споживачами були автодорожні підприємства. Що стосується інших видів 
продукції, то за 10 місяців 2018 р. солі фасованої  вироблено 159,4 тисячі тонн (99,2% – до 
рівня минулого року); солі, затареної в мішки, – 160,4 тисячі тонн (89,1%); солі, затареної в 
МКР, – 56 тисяч тонн (108,3%); соляних брикетів – 11,2 тисячі тонн (84,2%); соляних блоків 
– 2,4 тисячі тонн (82,8%); йодованої солі – 51,9 тисячі тонн (104,8%). ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ДП «Артемсіль» 
 

У солеваров Херсонщины жизнь  
несладкая 

08.11.2018 

Урожай есть – девать его некуда. В таком удручающем положении ока-
зываются не только фермеры на Херсонщине, но и хозяйственные 
структуры, не имеющие прямого отношения к сельскому хозяйству.  

Вот и государственный солезавод в селе Геройском Голопристанского района 
области в нынешнем году добыл из своих прудов около трех тысяч тонн садочной соли. 
Мог бы и больше, но сильно подвели осенние дожди, снизившие концентрацию соляного 
раствора в прудовом каскаде. А с другой стороны, здесь явно не знают, куда девать даже 
имеющиеся запасы. Соль Геройского – ценнейший продукт, содержащий природные 
соединения йода, кальция, калия, магния, бета-каротин. Но чтобы его добыть, три десятка 
человек работали в поте лица целый год. Соответственно, и себестоимость товара 
немаленькая: около полутора тысяч гривень за тонну. При этом другие украинские 
предприятия, добывающие далеко не такую полезную каменную соль из подземных шахт, 
выбрасывают ее на рынок по 620 гривень за тонну. Как следствие, на прилавки магазинов 
идет именно каменная соль, во всех странах мира считающаяся технической (некоторые 
государства вообще запрещают ее продавать для еды). А отборную пищевую соль 
Геройского ее производители вынуждены продавать себе в убыток. Чаще всего – именно в 
качестве технической, для изготовления песчано-соляной смеси, которой посыпают дороги 
в гололедицу. И так продолжается из года в год – эта публикация «Нового дня» о 
мытарствах солеваров Геройского далеко не первая. … 

 

Читать полностью >>>                                                                         © Сергей ЯНОВСКИЙ 
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УАВП презентує дослідження виробництва вапна в Україні  
за три квартали 2018 р. 

30.10.2018 

Українська асоціація вапняної промисловості (УАВП) провела та 
презентує нове поглиблене дослідження виробництва вапна за підсумками 
за підсумками січня-вересня 2018 року. 

Нагадаємо, що після кількарічного спаду, виробництво вапна в 2016 році показало 
незначний ріст, проте у 2017 р. знову відбувся спад у виробництві, яке зменшилося до рівня 
2016 року на вагомі 12%. 2018 р. відзначається поверненням до позитивної тенденції – ріст 
до рівня попереднього року складає 3%, що є дещо нетиповим, враховуючий суттєвий спад, 
який спостерігається на пов’язаному ринку вапняку. Зазначимо, що станом на півріччя 
зростання складало більше значення – 7%. Першість по областях продовжують зберігати 
Дніпропетровська та Донецька області (65% виробництва вапна разом), при цьому 
Дніпропетровська продовжує збільшувати частку, перевищуючи минулий рік вже на 7 
пунктів. Головний фактор: відновлення повноцінної роботи ДМК. ТОП-10 виробників вапна 
у 2018 році складає 84%, що свідчить про високу концентрацію ринку. При цьому 
найбільшими виробниками вапна традиційно є металургійні підприємства, які одночасно 
являються й основними споживачами цієї продукції. Із 2017 року в ТОП-10 виробників 
вапна металургійні підприємства займають п’ять позицій – найнижчий показник за всі 
роки. Така ж ситуація зберіглася і в 2018 році, що свідчить про зростання частки та ролі 
вільного ринку вапна. На лідерських позиціях три підприємства: Азовсталь, ДМК та 
багаторічний лідер АрселорМіттал. Десятку найбільших виробників замикають п’ять 
незалежних виробників вапна: група УКРСПЕЦИЗВЕСТЬ, Білокриницький вапняний завод, 
ДЗБМ, М-Квадро та АКЗ. Серед незалежних виробників необхідно відзначити збільшення 
виробництва у ДЗБМ (+44% до минулого року), який піднявся на третю позицію і з великою 
ймовірністю до кінця року стане другим найбільшим виробником вапна незалежного 
ринку. Натомість продовжили кількарічний спад компанії Білокриницький вапняний завод 
(-29% до минулого року) та М-Квадро (-28% до минулого року). 
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ОГХК, в управление которого переданы ВГМК и ИГОК 

снизило чистую прибыль на 27,8% 

30.10.2018 
ПАО "Объединенная горно-химическая компания" в январе-сентябре 

2018 г. снизило чистую прибыль на 27,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 423,079 млн грн с 586,375 млн грн.  

Как сообщается в обнародованном в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) квартальном финансовом 
отчете компании, за три квартала 2018 года доналоговая прибыль снизилась на 26,7% - до 
524,351 млн грн. При этом чистый доход возрос на 18,3% - до 2 млрд 549,714 млн грн. 
Нераспределенная прибыль на конец сентября текущего года достигла 297,083 млн грн. В 
комментарии к отчету поясняется, что рост расходов на производство за девять месяцев 
2018 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлен рядом факторов, а 
именно - значительным увеличением объема вскрышных работ, а также снижением 
содержания полезных компонентов в рудных песках, что приводит к необходимости 
увеличения объема добычи, переработки руды и всех связанных с этим расходов при 
ожидаемом снижении выпуска готовых концентратов. Кроме того, увеличение затрат на 
сбыт произошло, прежде всего, из-за роста в 2018 г. объема реализации продукции. Также 
прослеживается перераспределение объема поставок из условий FCA на условия CPT, FOB 
(доставка товару основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу 
прибытия, которая оплачивается продавцом), что в свою очередь привело к увеличению 
планового объема перевозок грузов морским транспортом с учетом доставки к портам 
железнодорожным транспортом, а также транспортно-экспедиционным обслуживанием 
грузов в портах Украины (Одесса, Южный, Черноморск). Как сообщалось, ОГХК в 2017 году 
снизила чистую прибыль на 31,1% по сравнению с предыдущим годом - до 443,714 млн грн, 
доналоговую прибыль - на 30,4%, до 551,482 млн грн, но нарастила чистый доход на 16,9%, 
до 2 млрд 855,661 млн грн. ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") 
начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины 
приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и 
ИГОКа. 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК". ОГХК реализует продукцию более 
чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны 
Африки. Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн. Правительство в августе 2016 года 
отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 г. Затем приватизацию 
компании Фонд госимущества перенес на 2018 год. 
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Компания «Метинвест» присоединилась к Ассоциации предприятий  
промышленной автоматизации Украины 

30.10.2018 

Группа «Метинвест» вступила в Ассоциацию предприятий 
промышленной автоматизации Украины (АППАУ). Об этом сообщает пресс-
служба компании, передает uaprom.info 

Членство в ассоциации для «Метинвеста» означает дополнительные возможности 
для взаимодействия и сотрудничества в области автоматизированного управления 
технологическим процессом и IT с другими участниками экосистемы промышленных 
хайтек-компаний. Среди направлений сотрудничества – приведение технических политик в 
сфере автоматизации производства и ІТ-интеграции в соответствие с международными 
стандартами IEC/ISO. Планируется рассмотреть инициативы по внедрению стандартов 
кибербезопасности систем управления, а также интеграции Автоматизированных систем 
управления технологическим процессом с MES/MOM.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Компания "Метинвест" в августе снизила выручку на 17,7%,  
EBITDA на 12,4%, долг возрос на 3,4% 

01.11.2018 
Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании группы 

"Метинвест", в августе 2018 года снизилась на 17,7%, или на $191 млн, по 
сравнению с предыдущим месяцем - до $891 млн с $1,082 млн. 

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным 
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по 
итогам августа составил $204 млн, что на 12,4% (на $29 млн) больше, чем в июле ($233 
млн). Скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за август 2018 г. 
составила $112 млн (в июле - $110 млн), в том числе $17 млн - от участия в СП ($17 млн); 
EBITDA горнодобывающего дивизиона - $100 млн (в июле - $103 млн), в том числе от СП - 
$11 млн ($17 млн). Расходы управляющей компании составили $7 млн ($12 млн). Общая 
выручка в августе-2018 состояла из выручки метдивизиона в размере $724 млн (в июле - 
$929 млн), горнодобывающего - $349 млн ($358 млн), внутригрупповые продажи - $182 
($205 млн). Общая задолженность компании в августе возросла на $98 млн по сравнению с 
июлем - до $2,966 млрд с $2,868 млрд. При этом объем денежных средств снизился на $93 
млн - до $473 млн с $566 млн. Использованные в инвестиционной деятельности денежные 
средства составили $46 млн, в том числе полученные дивиденды - $43 млн, денежные 
средства, использованные в финансовой деятельности - $55 млн. Кроме того, "Метинвест" 
за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в 
августе в объеме 43 тыс. тонн получил $23 млн, а также от перепродажи 243 тыс. тонн 
плоского проката - $143 млн, 53 тыс. тонн длинного проката - $31 млн. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! МЕТИНВЕСТ: производственные 
результаты за 9 мес. 2018 г. >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» оновлює заправно-розподільчі  

пункти для гірничої та залізничної техніки 

05.11.2018 
ПАТ «АМКР» завершило будівництво екіпірувального пункту на 

залізничній станції «Кар'єрна», призначеного для заправки тепловозів, 
залізничних кранів для ремонту колій та наповнення автозаправників.  

Останні доставляють паливо від пункту в кар'єри для заправки ним автосамоскидів, 
бурових верстатів, екскаваторів і іншої великогабаритної техніки. Резервуари 
автозаправників вміщують по 350 тонн палива. Завдяки модернізації їх можуть 
наповнювати тепер від 50 хвилин до години, раніше на це витрачалось від 3 до 3,5 годин. 
Для прискорення видачі дизельного палива тут проклали новий трубопровід довжиною 
360 метрів, із збільшеним в 1,5 рази діаметром. На трубопроводі встановлено шість 
паливних фільтрів, що дозволяє покращити якість палива. Зливну естакаду додатково 
обладнали двома новими пристроями. Завдяки установці автоналивного стояка та заміні 
трубопроводу вдалося знизити простої у три рази. Побудована і нова насосна станція з 
трьома паливними насосами замість одного: для зливу дизельного палива із залізничних 
цистерн, видачі палива для залізничної техніки та автозаправників. При цьому всі насоси є 
взаємозамінними, що забезпечує потрійне резервування насосного обладнання. На 
кожному паливному насосі встановлено фільтр тонкого очищення дизельного палива, який 
захищає від попадання дрібних механічних домішок. На ділянці видачі дизельного палива 
встановлені дві паливороздавальні колонки, що дозволяє автоматизувати видачу палива. 
Встановлено лічильники з обліку його витрати. При цьому робота персоналу буде більш 
безпечною та комфортною. Передбачено новий майданчик з відкидним містком SafeRack і 
спеціальним додатковим обгороджуванням виробництва США. Її захисна конструкція 
дозволяє знизити виробничі ризики для водіїв під час заправки техніки. … 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Німецькі промисловці відвідали 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» >>> 

За матеріалами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
 

 
Гендиректора Индустриального союза Донбасса  

оставили в московском СИЗО 
06.11.2018 

Московский городской суд признал законным продление до 5 января 
2019 года ареста гендиректора украинской металлургической корпорации 
ИСД Олега Мкртчана по делу о мошенничестве. 

"Постановление Басманного суда Москвы от 3 октября, согласно которому мера 
пресечения в отношении Мкртчяна в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца, 
оставлено без изменений, жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде. 
Мкртчян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере). Свою вину в преступлении предприниматель 
отрицает. Напомним, Мкртчана задержали в начале февраля 2018 года в Москве по делу об 
особо крупном мошенничестве. По данным российских СМИ, речь может идти о хищении 
более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. 8 февраля 
Басманный суд Москвы принял решение о заключении Мкртчана под стражу. 26 февраля 
суд продлил арест гендиректору ИСД до 5 апреля. В начале апреля Басманный суд продлил 
арест Олегу Мкртчану еще на три месяца. Аналогичные решения были вынесены в июле и 
октябре. В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский 
меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta 
Chestochowa. Контрольный пакет акций компании принадлежит ВЭБу, по 24,99% ИСД - у 
Олега Мкртчана и Сергея Таруты, доля которого арестована по иску российского банка ВТБ.  

 

Читать полностью >>>  
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Новинський заперечує, що купував  
Південний ГЗК у Тимошенко 

30.10.2018 
Вадим Новинський запевняє, що викупив акції Південного гірничо-

збагачувального комбінату у кіпрських компаній, а з Юлією Тимошенко 
ніколи не співпрацював "у комерційному плані". 

"Ми уклали угоду з придбання акцій Південного ГЗК в 2001 р. А в 1999 році ми вже 
були акціонерами Інгулецького ГЗК - у нас тоді було близько 47 або 48% його акцій", - 
сказав депутат-мільярдер. Він заперечує, що покупка ПГЗК здійснювалася у структур 
Тимошенко. "Ні, вона не виступала партнером по цьому комбінату. Я вів переговори з 
людьми, які тоді були в її оточенні з придбання акцій Південного ГЗК. Ми викуповували ці 
акції у трьох кіпрських компаній", - стверджує Новинський. "Ніколи в комерційному плані 
ми з Тимошенко не співпрацювали", - підкреслив він. "Ми просто купили акції Південного 
ГЗК у кіпрських структур. Чи були вони підконтрольні Тимошенко, у мене немає такої 
інформації", - зазначив Новинський. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Ferrexpo инвестировала 90 млн долл  
в развитие ГОКов 

31.10.2018 
Группа Ferrexpo по результатам трех кварталов 2018 года вложила 

свыше 2,4 млрд гривен (более 90,1 млн долл. в развитие Полтавского, 
Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в группу. 

Согласно утвержденной Советом Директоров инвестпрограммы, группа Ferrexpo за 
январь-сентябрь текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие 
Полтавского ГОКа свыше 1719,0 млн. гривен, в развитие Еристовского и Белановского 
ГОКов – свыше 710,3 млн. гривен (более 26,3 млн. долл.). Основными капитальными 
инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме 
свыше 568,0 млн грн (более 21,1 млн. долл.) и крупных стратегических проектов на сумму 
свыше 588,0 млн грн (более 21,8 млн долл.); компоненты на сумму свыше 564,0 млн грн 
(более 20,9 млн долл.). Как сообщается, средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в 
переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству 
карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы. Ferrexpo – швейцарская 
железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании 
является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве 
стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc 
владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций 
Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2017 г. Компания произвела 10,4 
миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции 
являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других 
европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua  

 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ЧАО «Запорожкокс» назначил и. о.  
генерального директора 

01.11.2018 
Наблюдательный совет «Запорожкокса» назначил исполняющим 

обязанности генерального директора Александра Третьякова - первого 
заместителя Генерального директора ПАО «Запорожсталь» по производству.  

Виталий Литовка, который руководил заводом с 2015 года, продолжит карьеру в 
Группе Метинвест и сосредоточится на развитии стратегических направлений для 
компании. Совмещение Александром Третьяковым двух должностей – и. о. генерального 
директора ЧАО «Запорожкокс» и первого заместители генерального директора – директора 
по производству ПАО «Запорожсталь» повысит конечную эффективность двух 
предприятий, усилит их позиции на мировом рынке. «Интеграция вспомогательных цехов 
«Запорожкокса» в состав «Запорожстали» открывает новые возможности для развития 
наших предприятий. Это стратегически важный шаг, который поможет выйти на 
качественно новый уровень управления производством, оптимизировать цепочки поставок 
сырья и продукции, сократить затраты на логистику и энергетические ресурсы», - отметил 
Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Александр Третьяков имеет 
большой опыт работы в металлургической отрасли. Свою карьеру он начал на Енакиевском 
металлургическом заводе, где прошел путь от мастера до заместителя генерального 
директора – директора по производству. Позднее занимал должность главного инженера 
ПАО «Азовсталь». С 2012г. Александр Третьяков работает в должности первого заместителя 
Генерального директора – директора по производству ПАО «Запорожсталь». 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Отчет о выполнении 
коллективного договора за І полугодие 2018 г. >>> 

По материалам ЧАО «Запорожкокс» 
 

 

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

ПФК приведет уровень выбросов  
к нормативам ЕС 

07.11.2018 
Побужский ферроникелевый комбинат начал монтаж третьей 

ступени газоочистки для трубчатых вращающихся печений (ТВП) №1 и №2. 
Об этом журналистам сообщил гендиректор предприятия Олег Беспалов. 

По его словам данный проект был начат в 2016 году. В его рамках до настоящего 
времени освоено 1,8 млн долл. В том числе 600 тыс. долл. в 2017 году и 1,2 млн долл. – в 
текущем. Полная реализация проекта планируется в течение последующих 2-3 лет. Его 
общая стоимость составит 6,4 млн долл. "Сейчас мы сделали врезку в общий коллектор 
газохода от всех ТВП. На сегодня мы прошли точку невозврата в данном проекте. Начинаем 
само строительство газоочистки", – сказал О.Беспалов. Он уточнил, что благодаря 
сделанной врезке дальнейшие работы будут производится без остановки основного 
оборудования. После реализации проекта на предприятии будет осуществляться 
улавливание 99,9% всех вредных выбросов в атмосферу, а их количество снизится до 20 
мг/м куб. "Это будет соответствовать нормативам ЕС. Украинские нормы разрешают 
выбросы до 50 мг/куб. м, но мы решили, чтобы потом не переделывать, сразу все сделать 
по евростандарту", – сказал он. ПФК оказывает услуги по переработке давальческого 
никелевого сырья, производит ферроникель, твердый электропечной и гранулированный 
шлак. Инвестором ПФК является компания Solway Investment Group.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

 

Запорожсталь в октябре сократила  
стальную виплавку 

02.11.2018 
Металлургический комбинат "Запорожсталь" в октябре текущего 

года снизил выплавку стали на 2,3%, до 329,5 тыс. тонн по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  

Производство чугуна в октябре сократилось на 0,9%, до 369,1 тыс. тонн, проката – 
увеличилось на 8,4%, до 286,9 тыс. тонн. В целом в январе-октябре предприятие увеличило 
выплавку стали на 5% по сравнению с АППГ, до 3,431 млн тонн. Производство чугуна за 
этот же период выросло на 18,5%, до 3,687 млн тонн, а выпуск проката – на 9,7%, до 2,996 
млн тонн. По итогам 2017 г. производство чугуна на комбинате "Запорожсталь" возросло на 
5,4%, до 3,795 млн тонн, стали – на 0,9%, до 3,926 млн тонн, выпуск проката сократился на 
4,6%, до 3,214 млн тонн. "Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный 
прокат из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

ДМК в конвертерном цехе начал капитальный ремонт  
конвертера №1 с заменой котла-утилизатора 

07.11.2018 
Днепровский металлургический комбинат (ДМК), входящий в 

корпорацию "ИСД", в конвертерном цехе начал капитальный ремонт 
конвертера №1 с заменой котла-утилизатора.  

В рамках меморандума о сотрудничестве в сфере улучшения экологической 
ситуации в Каменском, подписанного мэром Андреем Белоусовым и генеральным 
директором ДМК Александром Подкорытовым, комбинат выполняет все экологические 
обязательства и вкладывает основательные средства в капремонт конвертера №1. При 
этом отмечается, что длительность капремонта составит 55 суток, в то время как на других 
предприятиях аналогичные работы выполнялись за 80 суток. Также сообщается, что на 
конвертере №2, где уже завершился капремонт с заменой котла-утилизатора, проходят 
пусконаладочные работы на газоотводящем тракте и сопутствующих системах конвертера. 
По предварительным данным, показатель выбросов вредных частиц на дожигающем 
устройстве уже достиг 50 мг/куб. м, проводится наладка всей системы для стабилизации 
результата. К работам привлечены НИИ "Энергосталь" и ПТП "Укрэнергочермет". "Жители 
города очень быстро увидят разницу в работе конвертерного цеха, сравнив ситуацию "до" и 
"после" капитальных ремонтов основных агрегатов с заменой очистных сооружений. До 
конца 2018 года планируется закончить капремонт конвертера №1 с реконструкцией 
системы газоочистки, и в новый год комбинат войдет с двумя конвертерами, с капитально 
отремонтированными газовыми трактами", - отмечает А.Подкорытов… 
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Днепроспецсталь: итоги производства  
в октябре 2018 г. 

09.11.2018 
В октябре 2018 г. ЧАО «Электрометаллургический завод 

«ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» им. А.Н. Кузьмина» сдало 21 968 т стали, что на 13,6 
% выше уровня прошлого месяца.  

За этот же период произведено 12 837 т проката, что на 3,0 % меньше, чем в 
сентябре 2018г. Общая стоимость товарной продукции, произведенной в октябре 2018 г., 
составила 836 010 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 12,7 % выше показателя 
прошлого месяца. За 10 месяцев 2018 года на Предприятии сдано 210 120 т стали (на 2,4 % 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и произведено 138 425 т проката (на 
2,0% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). За десять месяцев 2018 года 
производство товарной продукции составило 8 103 630 тыс. грн., что на 22,0 % больше 
аналогичного периода 2017 г. Учитывая тенденцию роста стоимости ресурсов по итогам 
работы за период январь-октябрь показатель рентабельности по заводу – отрицательный. 
ЧАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» - ключевой производитель сортовой нержавеющей стали на 
рынках СНГ, а в Украине – бесспорный лидер в данном сегменте. Будучи крупнейшей 
международной компанией, Днепроспецсталь разрабатывает, производит и реализует 
металлопродукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в т. ч. 
изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных 
легированных и углеродистых сталей. … 
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ЗАлК завершило январь-сентябрь 2018 года с чистым  
убытком в размере 106,5 млн грн 

30.10.2018 

ПАО "ЗАлК" завершило январь-сентябрь 2018 года с чистым убытком 
в размере 106,578 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года 
получило чистую прибыль 118,692 млн грн. 

Согласно квартальному отчету компании, обнародованному в системе раскрытий 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый 
доход в этот период отсутствовал, тогда как в январе-сентябре 2017 года составлял 31,891 
млн грн. Непогашенный убыток к концу сентября 2018 года составил 7 млрд 117,347 млн 
грн. В 2018 году комбинат не производил продукцию. Как сообщалось, ЗАлК в 2017 году 
снизил чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом - до 279,486 млн грн с 
799,372 млн грн. Средний штат персонала ЗАлКа в 2017 году составил 218 чел. по 
сравнению с 207 чел. в 2016 году. Предприятие в 2017 году произвело 53,38 тонны 
алюминиевой катанки и 1309,246 тонн из давальческого сырья. Реализовало 489,177 тонн, 
в том числе со склада - 489,177 тонн и 1311,827 тонн - из давальческого сырья. ЗАлК ранее 
являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником 
ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под 
контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО 
"РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных тяжбах 
вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате 
этого пакета в государственную собственность. По данным предприятия на конец 2016 
года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay 
Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций. Уставный капитал 
ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. ФГИ 22 июня 
2018 года издал приказ о приватизации госпакета акций ЗАлКа.  
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ГОКи Фирташа вдвое увеличили добычу  

ильменитового концентрата 

08.11.2018 
За 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильме-
нитового концентрата в 1,98 раза, или на 53 тыс. тонн, до 107 тыс. тонн.  

За 9 мес. т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. добыча ильменитовой 
руды повысилась на 91%, до 2,1 млн куб. м. "Двукратное увеличение добычи и 
производства четко соответствует нашему бизнес-плану. Несмотря на то что "Валки-
Ильменит" более года было в вынужденном простое, все наши украинские и иностранные 
клиенты продолжили сотрудничать с нами и пролонгировали контракты. Поэтому мы в 
максимально сжатые сроки вышли на необходимый уровень загрузки и обеспечили 
объемы выпуска. Как и ранее, в первую очередь комбинаты сосредоточены на выполнении 
своих обязательств перед украинскими потребителями – более 30% продукции было 
отгружено предприятию "Сумыхимпром". Остальные 70% продукции ушло на экспорт 
европейским клиентам", – говорится в сообщении со ссылкой на директора "Валки-
Ильменит" Ивана Боднаря. Благодаря росту производственных показателей на комбинатах 
был на 25% был увеличен размер средней заработной платы по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года, которая в текущее время составляет более 12 тыс. грн. С начала 2018 г. 
на "Валки-Ильменит" и Междуреченском ГОКе было совокупно создано около 150 новых 
рабочих мест, а налоговые отчисления предприятий увеличились почти на 60% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и превысили 44 млн грн. В 2010 г. холдинговая 
компания Group DF (Австрия) запустила Междуреченский ГОК в Житомирской обл. 
Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит" было зарегистрировано в 
2001 г. Предприятие специализируется на добыче и производстве ильменитового 
концентрата, мощностью 65 тыс. тонн в год. Group DF – диверсифицированная 
международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. 
Основные направления деятельности группы – азотный, титановый и газовый бизнесы. 
Основатель и собственник Group DF – бизнесмен Дмитрий Фирташ.  
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 ЛІТІЙ & КОБАЛЬТ 

Mind.Explain: чи дійсно Україна — лідер за  
покладами літію та кобальту 

08.11.2018 

Минулого тижня очільник міністерства інфраструктури Володимир 
Омелян заявив у себе у Facebook про великі ресурси кобальту та літію, 
наявні в Україні. 

Згодом автовиробник «Богдан» підхопив цю тезу та розіслав власний коментар ЗМІ. 
«Україна має найбагатші родовища літію та кобальту в Європі. Це може їй дозволити стати 
світовим центром з виробництва літієвих батарей та електрокарів». Але наразі жодне з 
родовищ в Україні не працює на індустрію «зеленого» машинобудування. Mind взявся 
дослідити, чи є у словах міністра хоча б частка здорового глузду, і чи дійсно Україна 
настільки багата на кобальт і літій, аби стати вагомим гравцем на ринку. Із зростанням 
популярності електрокарів збільшився попит на такі ресурси, як літій і кобальт. Раніше 
видобуток літію був спрямований передусім на керамічну й скляну галузі, а також на 
виробництво мастил, поліметалів, сільськогосподарських хімікатів чи медикаментів. 
Кобальт застосовували для виготовлення надтвердих жароміцних магнітних спецсплавів 
для космічної й авіаційної техніки, у скляній та хімічній промисловості. Тепер основна 
частка припадає саме на виробництво акумуляторів. У 2017 р. на виготовлення акумулятор-
рів припало 46% з 41 500 тонн спожитого літію. Подібна ситуація і з кобальтом: минулого 
року відсоток його споживання галуззю склав 42%, у результаті чого середні річні ціни 
зросли більше ніж удвічі. У підсумку за п’ять років вартість кобальту зросла з $24 700 за 
тонну у 2013 році до $54 000 за тонну у 2018-му. Літій подорожчав з $4400 у 2013-му до $16 
500 цьогоріч. 

 
Кобальт. Перша реакція опитаних Mind галузевих експертів була в дусі «гарний 

тролінг, міністр має прекрасне почуття гумору». «Що насправді мав на увазі Омелян, 
залишається загадкою. Де-факто, він сказав правду. Дійсно – кобальт дуже 
розповсюджений метал, міститься як супутній елемент у нікелевій руді та сульфатах заліза, 
наприклад, у мерказиті. Тому ресурси у нас, звичайно, є. Але з тим самим успіхом можна 
сказати, що Україна багата на елементи таблиці Менделєєва», – зазначив один з них. Це 
метал, який поширений у земній корі – 0,002% від загальної маси. Проте через низьку 
концентрацію він зазвичай видобувається як побічний ресурс із комплексних нікелевих і 
мідних руд. В економічно рентабельних родовищах в 1 тонні руди має міститись від 1 до 30 
кг кобальту, або  від 0,1 до 3%. Після видобутку основного металу кобальт відділяють від 
нього шляхом хімічних реакцій. В Україні кобальт-нікелеві родовища розташовані у 
Середньому Придністров’ї (чотири родовища) та Середньому Побужжі (шість родовищ). 
Вміст кобальту в них складає 0,04–0,14%. Також метал можна знайти в Прутівському 
родовищі сульфідних мідно-нікелевих руд. Тут відсоток кобальту становить 0,022%. 
«Прутівське родовище не може бути цікавим з економічної точки зору через високу 
глибину покладів. Це скоріше – рудопрояв. Він може бути цікавий з наукової точки зору, 
адже схожий за типом на промислові родовища у РФ», – розповів Mind один з учасників 
ринку на правах анонімності. На базі родовищ Побужжя працює Побузький феронікелевий 
комбінат, який відновив свою роботу в 2003 році. На проектну потужність з переробки руди 
у 1,5 млн тонн він ніколи не виходив. Тепер він працює на імпортній сировині з РФ. Тобто 
навіть розвідані родовища нікелю не мають економічної цінності. «Українська руда не 
використовується у виробництві через низький вміст нікелю, з тієї ж причини неможливо 
використовувати російську руду, низький вміст нікелю  та високий меді передбачає зовсім 
іншу технологію переробки (електроліз)», – уточнили Mind в компанії. «Родовищ кобальту 
в Україні просто не існує. За винятком деяких родовищ Африканського континенту, 
кобальт є вторинним елементом. Тобто для оцінки потенціалу та економіки видобутку в 
Україні потрібно відновити виробництво нікелю», – розповів Mind один з інвесторів, що 
вивчав перспективи інвестицій у видобуток рідкоземельних матеріалів в Україні. Загалом 
же підтверджені запаси кобальту в Україні, за даними Держгеослужби, становлять 8000 
тонн. Світові ж запаси цього металу, за дослідженнями Геологічної служби США, складають 
7,1 млн тонн. Тобто Україна володіє 0,1% покладів кобальту з усієї планети. При цьому 
дослідження Геослужби США показало, що умовні світові ресурси є значно більшими, ніж 
7,1 млн підтверджених запасів. За попередніми оцінками, на континентах знаходиться ще 
близько 25 млн тонн кобальту, а на дні Світового океану, в корах і конкреціях – 120 млн 
тонн ресурсу. Згідно з дослідженнями, на Африканському континенті зосереджено 50% 
світових запасів кобальту, 24% в Австралії, 10% в Північній й Південній Америці. І лише 
13% припадає на решту території, включно з Європою. Україні, як і іншим європейським 
країнам, де частка кобальту є малою, доводиться імпортувати ресурс. І зважаючи на те, що 
о. Нова Каледонія в черговий раз на референдумі вирішила не відділятися від Франції, то 
серед європейських країн найбільше кобальту фактично має саме Франція. Є ще один 
нюанс, який може вплинути на ринок. З кожним роком технології дозволяють 
використовувати все менше ресурсу на батареї: за вісім років Tesla зменшила вміст 
кобальту в акумуляторах для своїх автівок на 59%. 

 

Літій. Заява корпорації «Богдан» за мотивами посту у Facebook Володимира 
Омеляна виглядає ще комічнішою. Людина, що писала та затверджувала реліз, вочевидь, не 
володіє навіть базовими  економічними знаннями. Можливо, вони вважають, що в підвалах 
Tesla розташовано вхід у шахту? Насправді, між виробництвом елетрокарів та розробкою 
родовищ існує п’ять виробничих циклів. Тобто, навіть якщо би в Україні літій видобувався у 
промислових масштабах, жодного впливу на виробництво батарей він не мав би. 
Виробництво «battery grade» металу – це складний та капіталоємний процес. Якщо ж 
говорити про поклади літію, то в України шанси налагодити його видобуток дійсно є: 
геологи вважають, що за розвіданими запасами й прогнозними ресурсами на українській 
території найбільші поклади цього металу в Європі. За різними неофіційними даними 
(офіційні дані щодо літію є державною таємницею), в Україні запаси становлять від 500 000 
до 5 млн тонн. Середній вміст літію в найбільших літієвих рудах в Україні становить 1,25–
1,26% – у Полохівському та Станковатському родовищах на Кіровоградщині; 1,1–1,5% у 
Шевченківському родовищі на кордоні Запорізької та Донецької областей. Для порівняння: 
такий самий відсоток ресурсу міститься в аргентинських покладах, запаси яких вважаються 
найбільшими. Літій видобувають з пегматитів й ропи соляних озер. Пегматити – це гірські 
магматичні породи, які містять мінерали: сподумен (найбільша частка літію саме в ньому), 
петаліт, лепідоліт, амблігоніт. «Проблема в Україні полягає в області економіки проектів. 
Українські руди представлені петалітом, тоді як 99,9% світових аналогів – сподумен. 
Технологічний процес виокремлення літію однаковий, але продукт з петаліту виходить на 
20–30% дорожчим», – розповів Mind голова українського представництва видобувної 
компанії Avellana Gold Андрій Смолін. «За останні роки лише одна канадська компанія 
заявляла про пошуки інвестора в розробку нової технології. Українські компанії, вочевидь, 
не дуже переживають через відсутність технологій», – додає геолог, знайомий з планами 
українських компаній щодо видобутку літію. Літій зазвичай видобувається як основний 
матеріал, але побічно з ним з пегматитів отримують тантал, олово, берилій, рубідій, а з 
літієносної ропи – калій, натрій, бор, бром, магній. При цьому, як і кобальт, оксид літію 
можна отримати як побічний продукт, під час переробки високомінералізованої ропи на 
соду, сульфати, хлориди й інші компоненти. Видобування літію з пегматитів є затратнішим. 
Проте концентрація його в породах є більшою. Можна видобувати руду за допомогою 
звичайних кар’єрних технологій або шахтовим способом. Потім ресурс обробляється та 
концентрується за допомогою різних методів перед безпосереднім використанням або 
подальшою обробкою в літієвих сполуках. Відтак, видобуток літію з пегматитів також буде 
економічно вигідним за умови великих запасів на ділянці. Крім того, виробництво побічних 
матеріалів може компенсувати витрати. В Україні джерелом видобутку є саме гранітні 
пегматити. «Як сировина для керамічної промисловості петалітовий концентрат може мати 
попит на європейському ринку. Але його вартість навряд чи дозволяє перекрити підземний 
спосіб видобутку. Поки ми не побачимо реальний Feasibility study на будь-якому з 
українських об’єктів, говорити без посмішки про їхні перспективи важко», – вважає один з 
опитаних Mind експертів. У світі оцінені запаси літію складають понад 53 млн тонн: 
Аргентина – 9,8 млн тонн; Болівія –  9 млн тонн; Чилі – 8,4 млн тонн; Китай – 7 млн тонн;  
США – 6,8 млн тонн, Австралія – 5 млн тонн; Канада – 1,9 млн тонн; Конго (Кіншаса), Росія і 
Сербія –  по 1 млн тонн кожна; Чехія – 840 000 тонн; Зімбабве – 500 000 тонн; Іспанія – 400 
000 тонн; Малі – 200 000 тонн; Бразилія і Мексика – 180 000 тонн кожна; Португалія – 100 
000 тонн; Австрії – 50 000 тонн. Видобувають ресурс в Австралії, Австрії, Канаді, Китаї, Чехії, 
Фінляндії, Малі, Португалії та Іспанії. Відтак, якщо неофіційні дані точні, то серед 
європейських країн Україна і справді може бути лідером. Щоправда, літій в Україні не 
видобувають. Але це може скоро змінитися. У 2017–2018 Держгеонадра надали спецліцензії 
на видобування літію у Полохівському й  Шевченківському родовищах компаніям 
«Укрлітійвидобування» та «Петро-Консалтінг», який ЗМІ пов’язують з заступником голови 
фракції БПП Ігорем Кононенком. «Укрлітійвидобування», яке працюватиме над 
Полохівським родовищем, належить арабським інвесторам та співвласнику  VEK Capital 
Partners Ігорю Воронову. Проте і тут є європейці, готові позмагатися з Україною за 
лідерство. Окрім Португалії, яка є шостою серед найбільших постачальників літію у світі, за 
видобуток ресурсу планують взятися чехи. За даними Reuters, у цій країні знаходяться 
близько 1,3 млн тонн літію, або ж 3% від світових ресурсів. А якими є перспективи України? 
Опитані Mind експерти більше вірять у фантастичні перспективи налагодити виробництво 
кобальту, ніж літію. «Економіку розробки родовищ в Україні ніхто не рахував. Але у 
кобальту є перспективи зростання ціни. А от ціни на літій, швидше, падатимуть», – вважає 
один з них. 
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Завод "Сентравис продакшн Юкрейн" решил  
привлечь кредит на €15 млн 

05.11.2018 

Компания "Сентравис продакшн Юкрейн" (ранее - Никопольский 
завод нержавеющих труб, Днепропетровская область) решила привлечь 
кредит в размере 15 млн евро. 

Как говорится в сообщении компании, 1 ноября акционеры компании приняли 
решение о привлечении кредита в размере 15 млн евро (477,373 млн гривен). При этом 
цель получения кредита в сообщении не указана. Как сообщали Українськi Новини, в 2017 
году компания "Сентравис продакшн Юкрейн" увеличила убыток в 48 раз до 210,807 млн 
гривен по сравнению с 2016 годом. "Сентравис продакшн Юкрейн" входит в состав 
созданного в 2007 году на базе активов компании "Ювис" трубного холдинга "Сентравис". 
88% акций предприятия принадлежит семье Атанасовых и 12% Европейскому банку 
реконструкции и развития. Продуктовый портфель Сентравис включает более 1000 
типоразмеров труб из более чем 100 видов коррозионностойких и жаропрочных марок 
стали в 8-ми сегментах: трубы общего назначения, трубы для механической обработки, 
теплообменные трубы, инструментальные трубы, трубы для автомобильной 
промышленности, котельные трубы, трубы для печей, трубы для АЭС. 
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Россия отказалась снижать пошлины на трубы 
предприятий Виктора Пинчука 

07.11.2018 
Евразийская экономическая комиссия не изменила размер ставок 

антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, 
изготовленных украинскими предприятиями компании Интерпайп.  

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК завершил повторное антидемпин-
говое расследование в отношении некоторых видов стальных труб, изготовленных 
предприятиями Виктора Пинчука. Расследование было инициировано в целях пересмотра 
индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи с изменившимися 
обстоятельствами. "30 октября на заседании коллегии Евразийской экономической 
комиссии были рассмотрены доклад и проект решения коллегии ЕЭК, подготовленные 
департаментом по результатам повторного антидемпингового расследования. На 
указанном заседании решение об изменении пошлин на стальные трубы, производимые 
металлургическими предприятиями группы компаний Интерпайп, не поддержано", - 
говорится в уведомлении. Период расследования - с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 г. 
Предмет расследования - обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы, 
а также горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм 
включительно. Изначально пошлина на трубы Интерпайпа были введены в июне 2011 г. 
Позже их действие продлили до 2021 г. На сегодня антидемпинговая пошлина для 
обсадных труб составляет 18,9% от таможенной стоимости. Для насосно-компрессорных 
труб - 19,9%, для труб общего назначения – 19,4%. В октябре 2016 г. три завода Пинчука - 
Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Интерпайп Новомосковский 
трубный завод и Интерпайп Нико Тьюб – инициировали пересмотр индивидуальных 
размеров ставок антидемпинговых пошлин в связи с тем, что компания ввела в 
эксплуатацию собственный электросталеплавильный комплекс. Это в свою очередь 
обеспечило предприятиям компании собственной трубной заготовкой, что повлекло 
изменение структуры и уровня производственных издержек. Позже департамент защиты 
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии предложил снизить ставки 
антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, украинского производства.  
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ИНТЕРПАЙП расширяет поставки железнодорожных  
бандажей на зарубежные рынки 

09.11.2018 
Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП планирует с 4 

квартала 2018 г. начать серийные поставки бандажей в страны СНГ. Бандажи 
будут использоваться для ремонта локомотивных колесных пар. 

Последние несколько лет основным рынком сбыта бандажной продукции Компании 
были украинские предприятия. В частности, главным покупателем этой продукции на 
внутреннем рынке выступала «Укрзализныця». Так, в 2017 году ИНТЕРПАЙП поставил на 
украинский рынок более 2700 т бандажей, за 9 мес. 2018 года – около 2300 т. Однако 
небольшие объемы заказов не позволяют обеспечить ритмичную работу 
производственной линии. Александр Гарькавый, директор дивизиона железнодорожной 
продукции ИНТЕРПАЙП: «К сожалению, бандажная линия большую часть времени 
простаивает. Так, в этом году производство запускалось всего 2 раза. Это неутешительная 
статистика, хотя цех обеспечен необходимым оборудованием, сырьем и 
квалифицированным персоналом. Компания ищет пути наладить более ритмичное 
производство и увеличить загрузку линии. Поэтому с 4 квартала ИНТЕРПАЙП планирует 
начать отгрузку бандажной продукции на рынок СНГ». Бандаж – составная часть сборного 
колеса. Такое колесо в отличие от цельного состоит из колесного центра и бандажа. 
Поскольку износ локомотивных колес существенно выше, чем у вагонных, сборная 
конструкция позволяет заменять только бандаж – часть колеса, которая контактирует с 
рельсом и изнашивается больше всего– и продолжать эксплуатировать колесную пару. 
Однако бандажные колеса имеют большую массу и уступают цельным по надежности при 
эксплуатации на более высокой скорости и с повышенной нагрузкой, поэтому в мире 
предпочитают использовать цельные колеса. ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная 
компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется 
более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках 
СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2017 году ИНТЕРПАЙП реализовал 
767 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 172 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д 
продуктов осуществляются под брендом KLW. География продаж охватывает более 60 
стран мира. В ИНТЕРПАЙП работают 12 тыс. сотрудников. 
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Фонд держмайна створює перешкоди  

новому партнерові ОПЗ 
30.10.0218 

Компанія ETFX UK Group з Оману здобула перемогу в конкурсі на 
використання потужностей "ОПЗ" на давальницьких умовах. Про це у вересні 
написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков. 

ETFX UK Group запропонувала ОПЗ оплачувати його роботу з розрахунку 34 долари 
за тонну виробленого аміаку і 46,5 долара за тонну виробленого карбаміду. Проте, 
представники компанії з Оману заявили Економічній правді, що їм створюють штучні 
перешкоди у Фонді держмайна. "ФДМ створює штучні перешкоди для підписання 
контракту з нами на поставку газу для ОПЗ. Наприклад, вони попросили свіжу виписку з 
реєстру Оману про те що ми в нього включені. Ми підготували цю виписку і днями вона 
буде передана Фонду, але нам вже надходять сигнали, що це була не єдина прискіпливість", 
- повідомив ЕП представник ETFX UK Group. За його словами, ETFX не розуміє упередженого 
ставлення до себе, з огляду на те, що на конкурсі при визначенні партнера ОПЗ вона стала 
єдиною компанією, яка надала повний пакет документів, включаючи фінансові гарантії The 
Royal Bank of Scotland перед ОПЗ на суму 60 млн доларів. Як повідомлялося, "ОПЗ" називає 
роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в 
умовах провалу спроб приватизації та накопиченої заборгованості за газ перед НАК 
"Нафтогаз України", яка перевищує 1,5 млрд грн. ОПЗ, яка перебуває у державній власності, 
випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт. 
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ПАТ «Сумихімпром» збільшив зарплати  
в першій половині року 

31.10.0218 
Хімпідприємство «Сумихімпром» повідомило про розглянуті питання 

спільного засідання за участі адміністрації заводу, керівників структурних 
підрозділів, начальників цехів та членів об’єднаного профспілкового комітету.  

За шість місяців цього року на соціальний розвиток підприємства було витрачено 
15,1 млн. грн. За 6 місяців 2018 р. чисельність працівників на підприємстві зросла на 1,3%. 
Активно підтримувався розвиток технічної бази підприємства. За перше півріччя сума 
технічного розвитку та переозброєння діючих виробництва склала 42,0 млн. грн. 
Виконавчий директор ПАТ «Сумихімпром» Володимир Волков ознайомив присутніх із 
планом роботи на зимовий період й інформував про роботу за 2018 рік. «Не дивлячись на 
невисоке навантаження виробництва мінеральних добрив, загалом роботу підприємства 
можна вважати задовільною», – зазначив він. Три місяці ПАТ «Сумихімпром» працювало на 
повну потужність, намагаючись забезпечити внутрішній ринок необхідною продукцією. 
Запуск цехів із виробництва міндобрив відбувався у надзвичайно короткий час з 
максимальною швидкістю відновлення і, дякуючи злагодженій роботі працівників, цехи 
були запущені в заплановані терміни. Через зниження цiни нa NPK 1О:26:26 та підвищення 
тарифів на енергоносії у зимoвий пеpioд випyск склaдниx мiнеpaльних дoбpив не 
планується. Щодо виробництва пігментного двоокису титану, то обсяги реалізації продукції 
зменшилися. Це спричинено різким зростанням цін на сировину, електроенергію, газ та 
підвищення популярності більш дешевої конкурентної продукції. 
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В НПП «ЗАРЯ» запущена профориентационная  
программа «ЗАРЯ-СТАРТ» 

06.11.2018 
С целью привлечения молодых специалистов региона к работе в НПП 

«Заря» запущена обновленная профориентационная программа «Заря-
старт». Об этом сообщает пресс-служба НПП. 

1 ноября в ее рамках в Восточноукраинском  национальном  университете им. В.И. 
Даля состоялась встреча представителей предприятия со студентами кафедры химической 
инженерии и химических технологий. «НПП «Заря» имеет серьезный потенциал для 
привлечения на работу талантливой и заинтересованной молодежи. В этом году мы 
запускаем «Заря-старт» – обновленную согласно последним тенденциям программу по 
привлечению молодых специалистов на предприятие. Планируем реализовать много 
профориентационных проектов, активно работать с выпускниками и студентами региона », 
– рассказывает директор по персоналу НПП «Заря» Ольга Глушень. Она также отметила, что 
«Заря-старт» началась еще в сентябре этого года и охватывает четыре уровня 
сотрудничества: со школами, лицеями, колледжами и высшими учебными заведениями. 
Так, 1 ноября состоялось очередное мероприятие в рамках этой программы – презентация 
НПП «Заря», как одного из лучших работодателей региона, в университете им. В.И. Даля. … 

Читать полностью >>>  

 

По материалам НПП «ЗАРЯ» 
 

Остановленный летом завод "Днепразот"  
возобновил работу 

06.11.2018 
Химический завод "Днепразот" (г. Каменское Днепропетровской 

области) возобновляет свою работу. Об этом сообщил председатель 
правления предприятия Сергей Сидоров. 

"Наше предприятие, весь трудовой коллектив пережили самый сложный период в 
жизни "Днепразота" – тяжелый капитальный ремонт, невозможность запустить завод из-за 
резкого повышения цен на газ, падение цены на выпускаемую продукцию, как результат – 
вынужденный простой и связанные с ним трудности. Несмотря на все препятствия, 
нестабильное финансовое положение и другие экономические сложности, мы провели ряд 
программ, благодаря которым предприятие "Днепразот" выходит из вынужденного 
простоя и возобновляет работу азотной группы цехов", – написал Сидоров в соцсети. Как 
сообщали "Новости Днепра", 15 июня 2018 года приостановил работу на неопределенный 
срок химический завод "Днепразот". Причиной остановки производства была названа 
высокая стоимость природного газа, который является основным ресурсом при выпуске 
минеральных удобрений. Из-за остановки завода "Днепразот" в Украине сложилась 
критическая ситуация с поставками питьевой воды. Завод является единственным в стране 
производителем жидкого хлора, который применяется для обеззараживания воды. Затем 
на химическом заводе "Днепразот" заявили, что готовы возобновить производство 
жидкого хлора для обеззараживания воды, несмотря на убытки. Однако работники 
предприятия отмечают, что для полноценной работы завода необходимо поднять цены на 
хлор. А 20 июля завод "Днепразот" восстановил производство жидкого хлора для очистки 
воды. Однако на химическом заводе "Днепразот" подняли цену на хлор для водоканалов до 
47,2 тыс. грн за тонну, что почти в пять раз больше предыдущей цены. ПАО "Днепразот" (г. 
Каменское, Днепропетровская область) производит карбамид, аммиак, соду каустическую, 
соляную кислоту, КМЦ всех марок и модификаций, которые пользуются спросом в сельском 
хозяйстве, химической и энергетической отраслях, в металлургии и машиностроении.  

Читать полностью >>>  
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З "Рівнеазоту" стягнули більше 5 млн грн 
заборгованості 

07.11.2018 
Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області 

повідомляє, що з "Рівнеазоту" у жовтні стягнули 5,4 млн грн заборгованої 
зарплати. Про це повідомляє матеріалами rivne.media 

В результаті вжитих державними виконавцями Рівненського міського відділу ДВС 
дій в жовтні 2018 року з арештованих рахунків ПрАТ "Рівнеазот" стягнуто 5 400 000 
гривень. З них 4 900 000 гривень перераховані 264 фізичним особам на погашення 
заборгованості по заробітній платі. З початку року державним виконавцям Рівненської 
юстиції вдалося стягнути 44 млн грн з недобросовісних роботодавців. Майже п'ять тисяч 
людей нарешті отримали зароблені ними кошти. Відзначимо, ПАТ «Рівнеазот», яке 
відходить до групи компаній олігарха Дмитра Фірташа, на сьогодні ще винне своїм 
працівника близько 28 млн грн. Про це в інтерв’ю РВ повідомив начальник управління 
Держпраці у Рівненській області Юрій Наконечний. За словами пана Наконечного, 
«Рівнеазот», яке є найбільшим підприємством на Рівненщині, залишається і найбільшим 
боржником в області, хоча з початку року суму боргу перед працівникам він зменшив з 50 
млн до 28-ми. Нагадаємо, що проблеми на підприємстві розпочалися торік, коли 
виробництво хімдобрив на заводі було зупинено на кілька місяців. За «Рівнеазотом» у 
списку боржників йде державне підприємство «Рівненський авторемзавод», яке за останній 
місяць наростило борг із зарплати. «Є й інші підприємства, де є заборгованість, але значно 
менша, аніж на цих двох, - зазначає п.Наконечний. – Отримавши інформацію про 
заборгованість у виплаті заробітної плати, ми йдемо на підприємство і намагаємося 
з’ясувати, що стало причиною невиплати. На сьогодні на Рівненщині є більше 30 млн грн 
заборгованості перед працівниками. До кінця року, ми сподіваємося, сума стане меншою».    

 

Читати повністю >>> 
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Єгипетська компанія почне виробляти  
міндобрива в Україні 

31.10.2018 

Єгипетська компанія, що виробляє азотні добрива, Abu Qir Fertilizers 
запланувала будівництво цеху по виробництву аміачної селітри. Про це 
повідомляє «Інфоіндустрія». 

Будівництво підприємства займе два роки і чотири місяці, воно вироблятиме 210 
тис. т нітрату амонію на рік. Abu Qir Fertilizers вже зміцнилися на українському ринку. За 
2018 рік вони лідирують серед всіх видів добрив з Єгипту. В основному компанія продає 
Україні карбамід і КАС. Abu Qir Fertilizers – одна з найбільших виробників азотних добрив в 
Єгипті та на Близькому Сході. Виробляє близько 50% єгипетських азотних добрив. 

 

Читати повністю >>> 
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На Львівщині виробляють унікальні  
мінеральні добрива 

06.11.2018 
На Львівщині працює унікальний завод, який виготовляє ефективні 

мінеральні добрива для кислих ґрунтів. Унікальність заводу в тому, що 
виробник тісно співпрацює з вченими та науковцями. 

Вчені та виробники мінеральних добрив успішно співпрацюють у Львівській обл.. на 
заводі “ТЕТРА-АГРО”. На підприємстві виготовляють мінеральні добрива, які спрямовані 
спеціально для кислих українських ґрунтів. В зоні АТО фермер розбудовує село та створює 
нові робочі місця. Результати від використання добрив вивчають науковці з Львівського 
національного агроуніверситету. Для наукової роботи використовують дослідницькі поля.  
Для добрив, підприємство використовує спеціальну фосфорну сировину, яку привозять з 
Єгипту та хлористий калій з Білорусії, раніше використовували український, проте, наші 
родовища закрилися. На єгипетській сировині зупинилися через характеристики, які 
ідеально пасують саме для українських земель. “Ми не просто беремо те, що є на ринку. Ми 
знайшли родовище, яке ідеально підходить для нас. В Єгипті воно фасується спеціально для 
“ТЕТРА-АГРО”. Ми беремо те, що нам потрібно: по вмісту засвоюваної речовини та по вмісту 
мікроелементів. Те, що ідеально підходить для нашого виробництва і відповідно для 
споживання нашими фермерами”, - розповів власник, Сергій Прокопенко. Завод “ТЕТРА-
АГРО” приклад того, як спільні зусилля науковці та агрономів допомагають створити 
якісний український продукт, який може конкурувати з іноземними добривами. ...  

 

Читати повністю >>> 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Мотор Сич почти в пять раз снизила  
чистую прибыль по МСФО 

30.10.2018 
ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по итогам января-сентября 2018 года 

сократило консолидированную чистую прибыль по МСФО на 79,1% (в 4,7 
раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 543,31 млн грн. 

Согласно отчету, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
консолидированный чистый доход по итогам 9 мес. уменьшился на 13,17% - до 7 млрд 
908,15 млн грн. В январе-июле консолидированная чистая прибыль "Мотор Сич" по МСФО 
уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 60,57% (в 2,5 раза)- до 
902,19 млн грн, а консолидированный чистый доход сократился на 14,78% - до 5 млрд 
811,23 млн грн. Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для 
авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет 
продукцию более чем в 100 стран мира. В 2017 г. ее консолидированная чистая прибыль по 
МСФО возросла на 51,86% - до 3 млрд 104,17 млн грн по сравнению с 2016 годом, 
консолидированный чистый доход - на 43, 66%, до 15 млрд 150,43 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Компанія Тігіпка поки не підписала договір про купівлю  
заводу Порошенка «Кузня на Рибальському» 

30.10.2018 
Група компаній «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка поки не підписала 

угоду про купівлю заводу «Кузня на Рибальському», який належить 
інвестфонду Prime Assets Capital президента Петра Порошенка.  

«На сьогодні договір купівлі-продажу акцій ЗАТ «Завод «Кузня на Рибальському» 
готують до підписання згідно з попередніми домовленостями», — йдеться у відповіді 
«ТАС». У групі підкреслили, що угода відповідає вимогам українського законодавства та 
нормами міжнародного права. «Згідно з двосторонніми домовленостями, вартість угоди та 
інші її умови не розголошуються», — підкреслили в компанії. 26 жовня Порошенко 
задекларував 28,8 млн доходів від продажу цінних паперів і корпоративних прав, і ще 6 млн 
грн — як дивіденди від Prime Assets Capital. У той же день theБабель попросив прес-службу 
президента прокоментувати, чи пов'язані доходи Порошенка з продажем заводу, проте 
відповідь так і не надійшла. У понеділок у прес-службі Порошенка пообіцяли theБабелю 
надати інформацію про цінні папери, продаж яких президент задекларував. 19 жовтня 
Антимонопольний комітет України дозволив бізнесмену і політику Сергію Тігіпку придбати 
завод «Кузня на Рибальському». У кінці вересня «ТАС» підтвердила, що купує завод 
Порошенка. Тоді в компанії зазначили, що після отримання дозволу АМКУ компанії 
укладуть угоду. Вартість покупки та терміни закриття угоди сторони не розголошують.  

 

Читати повністю >>> 
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Григоришин досі винен Новинському понад  

300 мільйонів доларів 

30.10.2018 
Контролюючий "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" 

бізнесмен Костянтин Григоришин досі винен Володимиру Новінському $320 
млн. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". 

"Є компанія, яка володіє акціями Сумського НВО ім. Фрунзе. У цій компанії 
Костянтин Григоришин був партнером з Володимиром Лук'яненко. У певний момент 
Лук'яненко поступився нам часткою 50% в своїй структурі, яка володіла акціями Фрунзе. 
Ми намагалися вести переговори з Григоришиним про те, як ми будемо далі вести спільний 
бізнес", - розповів Вадим Новинський. "У нас була угода акціонерів. Після того, як ми не 
домовилися, як вести бізнес, на початку 2014 р. ми подали позов до суду на підставі цієї 
угоди акціонерів. 18 жовтня 2017 р. арбітражний суд Лондона, апеляційна інстанція, 
прийняв рішення про затвердження рішення суду першої інстанції. Воно вступило в 
законну силу", - додав він. За його словами, на даний момент ніякого розрахунку немає. 
"Ведуться якісь переговори про можливий механізм розрахунку", - додав він. "Той 
бізнесмен, який хоче вести легальний бізнес, ніколи не відмовиться від рішення 
Лондонського суду. Ніколи його не проігнорує і буде його виконувати", - підкреслив 
Новинський. Нагадаємо, компанія екс-гендиректора і одного з акціонерів ПАТ "Сумське 
НВО" Володимира Лук'яненка і його партнера Вадима Новинського виграла арбітражний 
спір у контролюючого "Сумське НВО" холдингу "Енергетичний стандарт" бізнесмена 
Костянтина Григоришина. Відповідне рішення 5 жовтня ухвалив Високий суд Англії та 
Уельсу. Суд відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на рішення Лондонського 
комерційного арбітражу, винесене 9 травня минулого року.  

 

Читати повністю >>> 
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Подтвержден кредитный рейтинг  
ПАО «ХАРТРОН» 

01.11.2018 
Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

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

За период с 30.09.2017 года по 30.09.2018 года активы ПАО «ХАРТРОН» снизились на 
2,34% до 612,52 млн. грн., а стоимость основных средств Компании уменьшилась на 12,92%. 
Собственный капитал Компании в анализируемом периоде вырос на 7,25%, при этом ее 
обязательства сократились на 9,93%. В результате разнонаправленного движения данных 
показателей, соотношение между собственным капиталом и обязательствами Предприятия 
выросло на 15,07 п.п. до 94,07%. Задолженность дебиторов перед ПАО «ХАРТРОН» за 
период с 30.09.2017 года по 30.09.2018 года выросла на 36,73% и составила 83,54 млн. грн. 
Кредиторская задолженность Компании в анализируемом периоде снизилась на 8,17% до 
171,48 млн. грн., что привело к росту соотношения между дебиторской и кредиторской 
задолженностью на 16 п.п. до 48,72%, и свидетельствует об оптимизации данного 
показателя. Деловая активность Предприятия в анализируемом периоде снизилась. 
Чистый доход от реализации продукции, полученный ПАО «ХАРТРОН» за девять месяцев 
2018 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 39,18% и 
составил 169,55 млн. грн. Общая консолидированная прибыль ПАО «ХАРТРОН» также 
снизилась: за три квартала 2018 года она составила 10,76 млн. грн., что на 62,49% меньше, 
чем за три квартала 2017 года. Контролируемая часть чистой прибыли Предприятия за 
этот же период составила 10,07 млн. грн., что на 60,54% меньше, чем за девять месяцев 
2017 года. Тем не менее, Агентство позитивно оценивает факт прибыльной деятельности 
Предприятия, хотя снижение прибыли и привело к падению его рентабельности. Анализ 
консолидированной финансовой отчетности Компании показал, что показатели EBIT и 
EBITDA Компании также снизились, как и соотношение между EBITDA и обязательствами 
ПАО «ХАРТРОН», которое по состоянию на конец третьего квартала 2018 года составило 
7,33%, уменьшившись почти вдвое по сравнению с 30.09.2017 г. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Siemens повысила дивиденды и объявила buyback,  
несмотря на снижение прибыли почти вдвое 

09.11.2018 

Германская Siemens AG в четверг повысила дивиденды и объявила о 
программе выкупа собственных акций, несмотря на сокращение чистой 
прибыли в четвертом финквартале почти вдвое. 

Чистая прибыль за три месяца, завершившихся 30 сентября, опустилась до €681 млн 
евро с €1,28 млрд за аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка повысилась с 
22,30 млрд до 22,61 млрд евро. Без учета колебаний валют выручка поднялась на 5%, как и 
объем заказов. Siemens повысит годовые дивиденды на 10 евроцентов - до 3,80 евро на 
акцию. Компания запустит buyback на 3 млрд евро, программа будет действовать до ноября 
2021 г., говорится в отдельном пресс-релизе. Прибыль промышленных подразделений 
повысилась с 2,137 млрд до 2,145 млрд евро. Их списания составили 482 млн евро, основной 
объем пришелся на энергетический бизнес. В департаменте Power and Gas, поставляющем 
решения для нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности, компания Siemens 
зафиксировала снижение выручки на 8%, до 3,35 млрд евро, а также убыток в размере 139 
млн евро против прибыли на уровне 292 млн евро годом ранее. Затраты и списания 
составили 301 млн евро. В области управления электроэнергией (Energy Management) 
выручка не изменилась, оставшись около 3,4 млрд евро, прибыль повысилась на 4%, до 323 
млн евро. Подразделение транспортного машиностроения (Mobility) увеличило выручку на 
5%, прибыль - на 23%. Строительная техника и решения (Building Technologies) принесли 
Siemens в IV финквартале на 4% больше выручки, чем годом ранее, - 1,84 млрд евро, тогда 
как прибыль подскочила на 18%, до 253 млн евро. Вместе с тем Siemens отмечает 
продолжающееся улучшение показателей подразделения программных решений и 
технологий (Digital Factory) во всех регионах: выручка поднялась на 9%, до 3,4 млрд евро, 
прибыль подскочила на 28%, до 616 млн евро. Digital Factory сейчас самое прибыльное и 
рентабельное подразделение холдинга. По итогам 2018 фингода в целом Siemens получила 
на 6% больше заказов, чем годом ранее, а выручка повысилась менее чем на 1% - до 83 
млрд евро. Годовая прибыль промышленных подразделений снизилась до 8,8 млрд евро: 
рост по многим направлением все же не смог компенсировать резкое сокращение прибыли 
Power & Gas. Отметим, Siemens AG - это международный технологический концерн, 
который на протяжении 170 лет является синонимом технического совершенства, 
инноваций, качества и надежности. Компания работает более чем в 200 странах, уделяя 
особое внимание направлениям электрификации, автоматизации и дигитализации. 
Дочернее предприятие с 100% -ной иностранной инвестицией "Сименс Украина" - одна из 
ведущих промышленных компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и 
комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, 
энергетики, транспорта и автоматизации зданий. Компания "Сименс Украина" была 
основана в 1997 году. С 1992 по 1997 год в Украине действовало официальное 
представительство Siemens AG. Центральный офис компании находится в Киеве, 
региональные филиалы действуют во Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Кривом Роге.  
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Энергомашспецсталь отгрузила партию роликов  
в Финляндию и Польшу 

08.11.2018 
Энергомашспецсталь, крупнейший украинский производитель 

специальных литых и кованых изделий, произвела очередную отгрузку 
роликов своему давнему партнеру - шведско-швейцарской компании АВВ.  

Всего в октябре на предприятия концерна АВВ, расположенные в Финляндии и 
Польше, было отгружено 28 изделий общим весом 220 тонн. Изготовленные детали 
предназначены для производства электродвигателей. В числе поставленных изделий – 
крупнотоннажный ролик массой 50 тонн. Данный вид роликов используется в 
индустриальных моторах, которые предназначены для проката толстых стальных плит на 
сталепрокатном производстве. Ранее, Энергомашспецсталь изготовила и поставила 
индийской сталелитейной корпорации Essar Steel четыре опорных валка общей массой 77 
тонн. По контракту, подписанному в марте 2017 года, все изделия прошли на ЭМСС полный 
цикл производства, включая выплавку стали, ковку, термическую обработку и 
механообработку. Готовые детали предназначены для полосовых станов горячей и 
холодной прокатки. На сегодняшний день компания Essar Steel является четвертым по 
величине продуцентом стали в Индии. Мощности компании находятся в Индии, Канаде, 
США и Азии. Энергомашспецсталь является надежным поставщиком металлургической 
продукции на Essar Steel уже более пяти лет. 
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ХАРП совершенствует систему  
менеджмента качества 

08.11.2018 
Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) успешно прошел 

внешний ресертификационный аудит, проведенный немецкой компанией 
по сертификации систем управления DQS Gmbh.  

По результатам проведенного аудита ХАРП получил сертификаты соответствия 
СМБ. Получение сертификатов соответствия является подтверждением  того, что на 
предприятии внедрена и поддерживается система менеджмента качества, соответствую-
щая международному стандарту для автомобильной промышленности IATF 16949:2016, 
принятому в качестве замены международной технической спецификации ISO/TS 
16949:2009, а также ISO 14001:2015 устанавливающему подход для защиты окружающей 
среды и реагирования на изменяющиеся экологические условия в балансе с социально-
экономическими потребностями. Как отметила директор по качеству ХАРП Валентина 
Власенко, ISO 14001:2015 предназначен для применения организациями, которые 
стремятся к системному управлению своими обязательствами в области экологии, к 
реализации программ по охране окружающей среды, а IATF 16949:2016, полностью 
включающий в себя ISO 9001:2015, представляет собой новаторский документ, задающий 
строгую ориентацию на потребителя.  В целом внедрение требований всех трех стандартов 
призвано обеспечить постоянное улучшение результативности предприятия … 
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ХАРВЕРСТ примет участие в XVII Международном  
промышленном форуме 

06.11.2018 
Харьковский станкостроительный завод «Харверст» 20-23 ноября 

примет участие в XVII Международном промышленном форуме (г.Киев) – 
крупнейшей в Украине выставке металлообработки и машиностроения.  

Харьковский станкостроительный завод «Харверст» создает универсальное 
металлообрабатывающее оборудование – вальцешлифовальные и круглошлифовальные 
станки, способные выполнять множество функций. Станочное оборудование производства 
«Харверст» осуществляет шлифование деталей в широчайшем диапазоне габаритных и 
весовых характеристик – от миниатюрных (массой в несколько грамм) до гигантских 
(диаметром до 2 м, длиной до 16 м и массой до 125 т). На сегодняшний день «Харверст» 
располагает высококвалифицированными кадрами, собственным конструкторским бюро, 
мощной современной производственной базой, полностью оснащенной в соответствии со 
спецификой деятельности. Приглашаем посетить стенд «Харверст» на специализированной 
промышленной выставке и ознакомиться с многофункциональной продукцией 
предприятия – сектор А09 (Международный выставочный центр).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ИГ УПЭК 
 

 

 
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 РАДІОТЕХНІКА 
 

 
ФДМУ продав львівський дослідний  

завод «Хвиля» за 60 млн грн 

29.10.2018 
ФДМ продав львівський дослідний завод «Хвиля» за 60 млн грн. Про 

продаж заводу, що перебував у державній власності, стало відомо з системи 
Prozorro.Продажі. 

До комплексу заводу «Хвиля» входять 23 будівлі на вул. Науковій, 7 у Львові (3,2 га) 
та ще 27 будівель у селі Новий Яричів, що у Кам’янко-Бузькому районі (13 га). Зокрема, у 
Львові це складально-монтажний корпус, насосна станція, адміністративні будівлі та 
незавершене будівництво. Початкова ціна заводу складала 12,6 млн грн. В торгах взяли 
учать сім компаній, перемогло ТзОВ «Західний торгівельний ресурс». Ця фірма викупила 
завод за 60 млн грн, що у п’ять разів більше, ніж його початкова вартість. Найближчим 
часом Фонд державного майна укладе договір про купівлю-продаж цього заводу. У ТзОВ 
«Західний торгівельний ресурс» ZAXID.NET відмовились розповідати про подальші плани 
стосовно викуплених приміщень. Водночас бухгалтер фірми Володимир, який не назвав 
свого прізвища, у телефонному коментарі повідомив, що відновлювати діяльність 
дослідного заводу не будуть. «Це нецільово. Технології пішли сильно вперед, краще 
поставити щось нове і робити щось нове», - сказав він. На сайті Фонду держмайна вказано, 
що ДП «Дослідний завод «Хвиля» займався проектуванням та монтажем систем керування 
технологічними процесами, виробництвом апаратури та техніки. Згідно даних бізнес-
платформи YouControl, власницею ТзОВ «Західний торгівельний ресурс» зі статутним 
капіталом 1000 грн, є львів’янка Діана Шевчук. Керівницею фірми є Марія Шевчук. 
Головним видом діяльності фірми є оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами. ...  
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ВО "Карпати" розглядає можливість відкриття  
філії заводу в Долині 

09.11.2018 
Генеральний директор ВО "Карпати" Дмитро Втерковський разом із 

командою працівників та регіональний директор компанії APTIV (Румунія та 
Україна) Яцек Полак відвідали Долинський район.  

Мета візиту – дослідити можливість відкриття філії заводу у районі. Команда ВО 
"Карпати" разом із заступником голови районної ради Михайлом Лаврівим оглянули 
приміщення колишньої бавовняно-прядильної фабрики з метою вивчення можливості 
відкриття там філії ДП ВО "Карпати" й зустрілись з його власником, інформує сайт 
Долинської міської ради. Делегація детально оглянула приміщення на предмет 
розташування виробничого, а також побутового, складського та сантехнічного цехів. "Варто 
відзначити, що керівництво підприємства задоволене станом оглянутого приміщення. Воно 
підходить для потреб виробництва, запуск якого потребує мінімум вкладень, оскільки 
залишається облаштувати лише систему вентиляції та відповідне до виробничого процесу 
освітлення", – йдеться в повідомленні. В свою чергу голова районної ради Іван Данилів 
обіцяв допомогу та сприяння від влади району у справі відкриття філії ДП ВО "Карпати" в 
Долині та забезпеченні мешканців Долинщини робочими місцями. Відзначимо, 9 листопада, 
державне підприємство ВО «Карпати» відвідали мешканці Долинського району, які 
планують працювати на заводі. Для них провели презентацію роботи підприємства, 
розповіли про умови праці, соціальні гарантії та провели екскурсію заводом. «Державне 
підприємство ВО «Карпати» розширює роботу із районами області. Ми започатковуємо 
співпрацю із Долинським районом, працюємо над відкриттям нових маршрутів, щоби 
працівники із Долинщини могли із комфортом і безкоштовно доїжджати на завод», - 
розповідає заступник начальник відділу персоналу ВО «Карпати» Оксана Раповець.  
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ELKO Ukraine теперь официальный импортер  
планшетов Huawei 

31.10.2018 
ELKO Ukraine объявляет о подписании контракта с Huawei – мировым 

лидером в области информационно-коммуникационных технологий и 
одним из ведущих производителей потребительских устройств. 

По условиям договора ELKO получает статус единственного, на сегодняшний день, 
импортера планшетов Huawei и аксессуаров к ним на рынке Украины. В числе 
поставляемой продукции – новейшие планшеты производителя M5 lite, T5 10, T3 10, 
которые выгодно отличаются от конкурирующих изделий высокой производительностью, 
надежностью, оригинальным дизайном и приемлемой ценой. «Мы гордимся тем, что 
теперь можем предложить украинскому рынку высококачественную продукцию ведущего 
мирового производителя Huawei. На первом этапе ELKO Ukraine будет поставлять 
новейшие и лучшие в отрасли планшеты Huawei, а также аксессуары к ним. В то же время, 
мы ориентированы на дальнейшее углубление сотрудничества и расширение ассортимента 
продукции производителя«», - говорит Кирилл Костанян, Руководитель направления 
"Смартфоны и планшеты" в ELKO Ukraine. На сегодняшний день Huawei занимает второе 
место на мировом рынке по объему продаж смартфонов – такие данные приводит в своем 
исследовательском отчете за 2 кв. 2018 года международная аналитическая компания IDC. 
Мировое признание подтверждает качество и надежность решений производителя, а также 
соответствие характеристик продукции ожиданиям покупателей. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ELKO Ukraine 
 

Epson 5 лет подряд сохраняет лидерство на 
украинском рынке струйной печати 

07.11.2018 
Исследования показывают, что несмотря всемирную диджитализацию 

и переход на электронный документооборот, около 77% сотрудников евро-
пейских компаний по-прежнему активно используют печать на бумаге.  

Это подтверждают и украинские реалии, ведь вряд ли можно представить любой, 
даже самый маленький офис или учреждение без бумажного документооборота. Спрос на 
разнообразные устройства лазерной и струйной печати рождают высокую конкуренцию в 
сегменте печатающей техники. По данным агентства IDC Research, лидирующие позиции на 
украинском рынке струйной печати уже 5 лет подряд удерживает японская компания 
Epson, а в 2018 году доля компании на рынке струйных устройств составила 63% и 45% в 
денежном и количественном выражении, соответственно. Благодаря инвестициям в 
исследования и научные разработки Epson уже седьмой год подряд входит в ТОП-100 
ведущих мировых компаний-новаторов. Инновационный подход компании позволяет 
создавать принтеры под определенные запросы потребителей.  Так в этом году компания 
продала 30 млн. устройств серии «Фабрика печати Epson» по всему миру. Успех продаж 
этой серии начался с украинского рынка, так как Epson первой выпустила экономичное 
решение без картриджей по запросу украинского пользователя. И именно эта серия 
сегодня наиболее востребована среди всех струйных устройств в портфеле бренда. 
Александра Ткаченко, cтарший менеджер представительства “Epson Europe B.V.” в Украине 
отмечает: «Компания Epson сохраняет лидерство благодаря беспрецедентному 
предложению экономичных печатных решений. Для украинского потребителя сегодня 
очень важна экономичность не только в домашнем сегменте, но и в корпоративном 
секторе. Сегодня бизнес выбирает струйную технологию вполне осознано, учитывая более 
низкие стоимость владения устройством, себестоимость отпечатка, затраты на расходные 
материалы, энергопотребление в сравнении с лазерной технологией печати». ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
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Український виробник поставлятиме до ЄС  
гірничодобувне обладнання 

31.10.2018 
Corum Group поставить обладнання для однієї з провідних польських 

видобувних компаній – Polska Grupa Gornicza. Це відкриває перед нашими 
машинобудівниками нові можливості по інтеграції в польський ринок. 

Це перший для Corum великий контракт на поставку очисного обладнання на 
польський ринок. Йдеться про 140 секцій механізованого кріплення для шахти. На місцевих 
шахтах використовуються аналогічні кріплення польського виробництва, проте в PGG вирі-
шили довірити виготовлення цього складного виду шахтного устаткування саме Corum. 
“Цей ринок є для нас одним з найбільш привабливих в світлі реорганізації вугільної галузі 
Польщі, – зазначають у компанії. – Це – показник високої довіри до роботи нашої компанії. У 
тендері PGG на поставку 140 секцій механізованого кріплення для шахти Sosnica ми конку-
рували з трьома провідними польськими машинобудівними компаніями і здобули пере-
могу, запропонувавши оптимальне співвідношення ціна – якість”. Polska Grupa Gornicza – 
найбільша гірничодобувна компанія в Європі і найбільший виробник кам’яного вугілля в 
ЄС. Щорічно PGG видобуває 32 млн т. сировини, яке йде головним чином для забезпечення 
потреб енергетичного сектору та роздрібного споживача. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами shotam.info 
 

НКМЗ завершает отгрузку оборудования мостового  
рудо-грейферного перегружателя 

06.11.2018 
Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) завершает 

отгрузку оборудования мостового рудо-грейферного перегружателя 
металлургическому комбинату "Запорожсталь". 

"Подобных машин на НКМЗ еще не создавали. Грузоподъемность перегружателя - 33 
тонны, скорость подъема - свыше 90 м/мин., скорость замыкания грейфера - до 125 м/мин., 
что значительно превышает аналогичные показатели ранее изготовленной заводом 
подобной техники", - напоминается в пресс-релизе НКМЗ во вторник. Перегружатель, 
стоимость которого не разглашается, предназначен для рудного двора доменного цеха, где 
будет выполнять операции по передаче рудных концентратов на склад с формированием 
штабелей и погрузке этой массы в трансферкары и железнодорожные вагоны местного 
парка "Запорожстали" при подаче со склада в производство. За час непрерывной работы 
машина способна перегрузить до 700 тонн полезных ископаемых. Как сообщалось, ранее 
подобные машины различной грузоподъемности производительности и ширины пролета 
были поставлены Запорожскому заводу ферросплавов (два) и по одному - Алчевскому 
меткомбинату, Соколовско-Сарбайскому ГОКу (Казахстан), Новосибирской ТЭЦ-2 (Россия) и 
мариупольской "Азовстали". Новокраматорский машзавод специализируется на выпуске 
прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, 
подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 
 

Энергоатом подписал с Электротяжмашем соглашение о партнерстве,  
в рамках которого может получить турбогенераторы 

01.11.2018 
НАЭК "Энергоатом" в рамках программы импортозамещения 

подписал с ГП "Завод "Электротяжмаш" соглашение о партнерстве в 
энергопроектах до 2024 года. Об этом сообщает interfax.com.ua 

ГП может разработать и изготовить для НАЭК  турбогенераторы, вертикальные 
двигатели к циркуляционным насосам, другое оборудование. Сотрудничество с заводом 
позволит закрыть компании потребность как в новом оборудовании отечественного 
производства, так и в запчастях для импортного, в частности оборудования российского 
ПАО "Силовые машины". "Генераторы производства "Электротяжмаша" ТГВ-1100-2 и ТГВ-
1100-4 могут стать альтернативой устаревшим ТВВ-1000-2 и ТВВ-1000-4 на атомных 
станциях компании. Соглашение о партнерстве предусматривает обследование атомных 
блоков и определение технического состояния турбогенераторного оборудования, систем 
обеспечения", – отмечено в сообщении. "Энергоатом" привлекает украинские предприятия 
для поставок оборудования на украинские АЭС. "Электротяжмаш", входящий в 50 
крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных 
гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, 
электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового 
электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Турбоатом і Westinghouse продовжили меморандум  
про співпрацю в галузі атомної енергетики 

08.11.2018 
За даними прес-служби НАЕК "Енергоатом", АТ "Турбоатом" (Харків) і 

Westinghouse на рік продовжили меморандум про взаєморозуміння в галузі 
атомної енергетики. Про це пише interfax.com.ua 

Документ під час міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє", що відбувається в Києві, підписали гендиректор "Турбоатома" 
Віктор Суботін, віце-президент і керуючий директор Westinghouse Азіз Даг і президент 
НАЕК Юрій Недашковський. "Меморандум про взаєморозуміння з "Турбоатомом" 
передбачає співпрацю в рамках проекту "Енергетичний міст "Україна-ЄС". Згідно з 
меморандумом, "Турбоатом" постачатиме продукцію і послуги для турбінної частини 
проекту. Вчора було підписано продовження дії поточного меморандуму ще на один рік", - 
пояснив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" віце-президент і керуючий директор 
Westinghouse Азіз Даг. Як повідомлялося, Westinghouse у рамках кооперації з "Турбоатомом" 
продовжує обговорювати підготовку до впровадження програм збільшення встановленої 
потужності енергоблоків ВВЕР і підвищення коефіцієнта використання встановленої 
потужності (КВВП), а активізація кооперації можлива в разі запуску проекту енергомоста 
"Україна-ЄС". Рішення про реалізацію пілотного проекту "Енергетичний міст "Україна-ЄС" 
уряд ухвалив у червні 2015 року. Проект передбачає організацію видачі потужності з блока 
№2 Хмельницької АЕС в енергосистему ЄС. Отримувані від експорту електроенергії з цього 
блока кошти планується використовувати для фінансування будівництва блоків № 3-4 на 
Хмельницькій АЕС. Консорціум компаній Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia 
International S.{r.l. і EDF Trading Limited заявили про намір брати участь у проекті … 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Нацгвардия планирует закупать у Богуслаева  
«обновленные» Ми-8 

31.10.2018 
Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник 

Юрий Аллеров отметил, что считает модернизированные на запорожском 
предприятии вертолеты Ми-8, лучшими. 

По его словам, в этом году и следующем (если будет выделено финансирование) 
Национальная гвардия планирует приобрести Ми-8. Ми-8 - многоцелевой вертолёт, 
разработанный в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным 
вертолётом в мире, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. 
Используется для выполнения как гражданских, так и военных задач. На запорожском 
предприятии «Мотор Сич» первый Ми-8 модернизировали в 2010 году. Как ранее писал 
061, в декабре прошлого года Аллеров приезжал в Запорожье. Тогда запорожцы передали 
Нацгвардии вертолет Ми-2МСБ. Тогда же, командующий Нацгвардией сообщил, что 
ведомство планирует принять на вооружение Ми-8 и анонсировал приобретение трех 
таких машин в 2018 году. Напомним, вертолет Ми-8МСБ теперь будет использоваться 
берлинской вертолетной службой. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 061.ua 
 

Україна закупить у Туреччини ударні  
безпілотними 

06.11.2018 
Під час візиту до Туреччини президента України було підписано 

угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних 
апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina. 

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у 
оборонному відомстві. У підписанні угоди взяли участь Міністр оборони України Степан 
Полторак, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський та 
голова Укроборонпрому Павло Букін. Перемовини про купівлю безпілотників тривали 
близько двох років і наразі розглядається можливість локалізації частини виробництва 
оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 на потужностях ДП 
"Антонов". Нагадаємо, в ході візиту до Турецької Республіки  Президент України Петро 
Порошенко відвідав виробництво компанії Baykar Makina, яка є одним із світових лідерів у 
виробництві потужних безпілотних авіаційних комплексів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Одесский авиазавод снова ремонтирует самолеты  
для страны-члена НАТО 

07.11.2018 
Семь учебно-боевых самолетов L-39ZA военно-воздушных сил 

Болгарии ремонтирует сейчас Одесский авиационный завод. Об этом 
сообщает служба новостей портала segodnya.ua 

Работы заказала частная компания Jotov&Son, которая выиграла объявленный 
болгарским министерством обороны тендер на ремонт и дальнейшее обслуживание 
крылатых машин. Йотовы получат из бюджета РБ 8,61 млн евро. Сколько из них достанется 
одесскому заводу, неизвестно. В поисках подрядчика болгары выбирали из нескольких 
фирм. Соперником Jotov&Son был непосредственный производитель L-39 - чешское 
предприятие Aero Vodochody. Первоначально чехи потребовали за свои услуги больше 16 
миллионов евро, потом согласились сделать эту работу за 10 миллионов, однако Jotov&Son 
демпингнул - заручившись поддержкой одесситов, предложил 8,61 миллионов - и выиграл. 
Основная трудность для чешского производителя заключается в том, что на самолетах 
стоит двигатель АИ-25ТЛ украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

ГП «Антонов» увеличил чистую  
прибыль почти в 30 раз 

09.11.2018 
ГП «Антонов» по итогам работы в январе-сентябре увеличило чистую 

прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 29,5 раз 
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 848,21 млн грн.. 

Как сообщили на предприятии, его чистый доход по итогам девяти месяцев 2018 
года возрос на 44,68% - до 5 млрд 406,98 млн грн. По данным компании, в январе-июне 
2018 года ГП «Антонов» увеличило чистую прибыль по УСБУ в 24,8 раз в сравнении 
аналогичным периодом 2017 года – до 563,98 млн грн, его чистый доход  в первом 
полугодии  возрос на 49,6% - до 3 млрд 324,36 млн грн. Как уточнили в ГП «Антонов», 
увеличение финансовых показателей предприятия за отчетный период 2018 года 
обусловлено ростом заказов и увеличением доходов от услуг нерегулярных авиаперевозок 
структурного подразделения ГП – авиакомпании «Авиалинии Антонов», увеличением 
объема выполнения НИОКР, а также объема серийного производства запчастей для 
авиатехники. По итогам работы в 2017 году ГП «Антонов» увеличило чистую прибыль по 
УСБУ в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом - до 330,22 млн грн, его чистый доход по итогам 
года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

НАРП продовжить срок служби п’яти двигунів  
Д-30КП-2 для Іл-76МД ЗСУ 

09.11.2018 
ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» продовжить 

строк служби п’яти авіаційних двигунів Д-30КП-2 літаків ІЛ-76МД 
мелітопольської бригади транспортної авіації Збройних сил України. 

Відповідне оголошення, що до виграного тендеру, розміщено на сайті державних 
закупівель prozorro, сьогодні, 9 листопада. Повідомляється, що Командування Повітряних 
Сил ЗС України (військова частина А0215), має намір укласти договір з ДП «НАРП» на суму 
358 685 грн. Роботи входять у категорію «Послуги з ремонту, технічного обслуговування 
повітряного транспорту та пов’язаного обладнання і супутні послуги». Період постачання 
двигунів по 20 листопада цього року. Послуги повинні відповідати «Переліку робіт, який 
необхідно виконувати на двигунах Д-30КП(КП2) в умовах експлуатуючої частини для 
поетапного (через 1 рік) продовження на 2 роки міжремонтний (до 1-го ремонту) строк 
служби понад 26 років та робіт, які необхідно виконувати під час експлуатації двигунів з 
продовженими строками служби», введеного в дію вказівкою головного інженера авіації ПС 
ЗС України від 21.11.2017 № 1449 (0117) «Про індивідуальне продовження двигунам Д-
30КП(КП2) міжремонтного (до 1-го ремонту) строку служби понад 26 років». 

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами uprom.info 
 

https://shotam.info/ukrayinskiy-virobnik-postavlyatime-do-yes-girnichodobuvne-obladnannya/
http://www.fixygen.ua/news/20181106/nkmz-zavershaet.html
https://interfax.com.ua/news/economic/541989.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/543521.html
https://www.061.ua/news/2202178/nacgvardia-planiruet-zakupat-u-boguslaeva-obnovlennye-mi-8
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-vidvidav-virobnictvo-potuzhnih-bezpilotni-50826
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/6/7197387/
https://www.segodnya.ua/regions/odessa/odesskiy-aviazavod-snova-remontiruet-samolety-dlya-chlena-nato-1186383.html
http://uaprom.info/news/166804-antonov-uvelichil-chistuyu-pribyl-pochti-30-raz.html
http://uprom.info/news/vpk/narp-prodovzhit-srok-sluzhbi-p-yati-dviguniv-d-30kp-2-dlya-il-76md-zsu/
http://www.corum.com/
http://www.nkmz.com/Russian/index.html
http://www.spetm.com.ua/
http://www.turboatom.com.ua/
http://www.motorsich.ua/rus/
http://baykarmakina.com/
http://www.avirs.ua/
http://www.antonov.com/
http://www.narp.ua/


 

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

 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ 
 

 
 

АМПУ объявила тендер на закупку  
трех лоцманских катеров 

30.10.2018 
Филиал «Дельта-лоцман» ГП «Администрация морских портов 

Украины» (АМПУ) в октябре 2018 года объявил тендер на закупку трех 
лоцманских катеров. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ. 

Ожидаемая стоимость трех специализированных судов с учетом НДС составляет 
274,644 млн грн. Катера должны иметь длину от 17 метров, максимальную осадку 2 метра, 
максимальную скорость при полном водоизмещении от 15 узлов. Технические 
характеристики судов должны учитывать особенности работы в украинских портах в 
зимний период. «В течение 2018 года филиалом АМПУ «Дельта-лоцман» было выполнено 
более 18 тыс. лоцманских проводок судов. При этом случаев аварий, причиной которых 
могли бы стать некорректные действия лоцманов, не зафиксировано. Нулевой уровень 
аварийности свидетельствует о высоком уровне подготовки лоцманов государственного 
предприятия и подтверждает эффективность существующей в Украине и выбранной ЕС 
тактики функционирования единой лоцманской службы как основы безопасности 
мореплавания. Для дальнейшего безопасного проведения судов необходимо обновление 
флота лоцманских катеров», — отметил и. о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ports.com.ua 
 

На Смарт Мэритайм Груп готова цилиндрическая  
часть танкера «Nevada» 

06.11.2018 
На Херсонской верфи СМГ полностью сформирована цилиндрическая 

часть корпуса танкера-химовоза, строящегося по заказу голландской 
компании VEKA Shipbuilding WT B.V. 

Специалисты верфи приступили к окраске балластных танков, располагающихся в 
этой части корпуса. Активно ведется работа по формированию кормовых и носовых секций. 
По словам заместителя главного строителя верфи Василия Филипьева, к концу этого 
месяца работа по секциям будет завершена, на стапель будут поданы все конструкции, 
необходимые для того, чтобы замкнуть контур корпуса судна. Напомним, что для 
голландской компании VEKA на Смарт Мэритайм Груп прошедшим летом заложили два 
танкера: «Nevada» на Херсонской верфи и «Nebraska» - на Николаевской. Согласно условиям 
контракта, Смарт Мэритайм Груп изготовит корпуса, выполнит их окраску, проведет 
монтаж общесудовых систем трубопроводов и палубного насыщения. Длина каждого 
корпуса - 110 м, ширина – 13,5 м, масса – 1200 т, грузовместимость – 5320 т. … 

 

Читать полностью >>>  
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ  
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ & ВАГОНОБУДУВАННЯ (ПАСАЖИРСЬКІ. ВАНТАЖНІ) 
 

 
 

КЭВРЗ завершило январь-сентябрь с чистым доходом 
от реализации в размере 346,3 млн грн 

30.10.2018 
АО "КЭВРЗ", входящий в структуру ПАО "Укрзализныця", завершило 

январь-сентябрь т.г. с чистым доходом от реализации в размере 346,34 млн 
грн, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2017 г.  

Чистая прибыль за девять месяцев составила 1,86 млн грн против 13,24 млн грн 
годом ранее. При этом завод получил 15,2 млн грн валовой прибыли (против 45 млн грн за 
тот же период 2017 года), а прибыль от операционной деятельности составила 2,6 млн грн 
против 16,6 млн грн. С учетом ранее обнародованных показателей деятельности АО 
"Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ) в первом полугодии, в июле-сентябре 
этого года он нарастил реализацию на 12,4% к аналогичному периоду прошлого - до 119,7 
млн грн, и получил 2,6 млн грн убытка против 5,2 млн грн чистой прибыли. По данным 
предприятия, во втором квартале 2018 года оно реализовало, в частности, 10 
отремонтированных электросекций на 104 млн грн, 66 колесных пар на 4,8 млн грн, 174 
электромашины почти на 10,4 млн грн. … 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам fixygen.ua 
 

Укрзализныця начала испытания американского  
локомотива "Тризуб" 

09.11.2018 
Локомотив ТЭ33АС "Тризуб" производства General Electric отправился 

в свой первый, испытательный рейс. Об этом со ссылкой на "КВЗС", где 
проходила доукомплектация американского локомотива. 

"8 ноября 2018 года начались пробеговые испытания на "Укрзализныце" первого 
тепловоза компании General Electric – ТЭ33АС "Тризуб". Он впервые самостоятельно выехал 
за ворота Крюковского вагоностроительного завода, где продолжалось конечная сборка 
локомотива, и прибыл на железнодорожную станцию Крюков-на-Днепре", – рассказали в 
КВСЗ. В испытаниях участвуют машинисты Приднепровской железной дороги, а также 
специалисты КВСЗ, General Electric, Украинского научно-исследовательского института 
вагоностроения. На КВСЗ находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе 
на разных стадиях готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 
30 октября. Следующие 15 машин из 30, предусмотренных договором, будут доставлять в 
Украину партиями по 5 штук в течение следующих нескольких месяцев. ...  

 

Читать полностью >>>  
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 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ 
 
 
 

 

В Виннице появился десятый модерни- 
зированный трамвай VinWay 

05.11.2018 
Парк 32-метровых модернизированных трамваев VinWay в Виннице 

увеличился до десяти единиц. Этот подвижной состав производит 
Винницкая транспортная компания, сообщает Винница.Info. 

Трамваи имеют низкопольную вставку и таким образом адаптированы для 
маломобильных групп граждан, которым легче заходить или заезжать на колясках в салон. 
Транспортные средства комплектуют двумя чешскими системами управления 
двигателями, видеорегистраторами, технологией беспроводного доступа к интернету по 
Wi-Fi. Количество мест в трамвае - 60. Напомним, трамвайная сеть в Виннице является 
узкоколейной с расстоянием между рельсами 1000 мм. Дневной пассажиропоток 
Винницкой транспортной компании составляет около 400 тыс. человек.  

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  
 

 
 
 

 
 

Компания "Богдан Моторс" получила 52 млн грн  
консолидированного чистого убытка 

30.10.2018 
АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" в январе-сентябре 

2018 г. получила 51,98 млн грн консолидированного чистого убытка, что в 
восемь раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года.  

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее консолидированный 
чистый доход вырос в 2,3 раза - до 494,97 млн грн. За девять месяцев "Богдан Моторс" 
получила 95,11 млн грн валовой прибыли – в 2,8 раза больше, чем в январе-сентябре-2017, 
а от операционной деятельности прибыль составила 34,38 млн грн против 357,5 млн грн 
убытка. Объем обязательств компании к 1 октября текущего года превышает 6,4 млрд грн. 
С учетом ранее обнародованных показателей работы компании в первом полугодии 
текущего года, в третьем квартале ее чистый доход вырос более чем в шесть раз - до 290,4 
млн грн, а чистый убыток составил 243,16 млн грн против 1,29 млрд грн чистой прибыли в 
третьем квартале прошлого года. ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" 
объединяет производственные активы одного из ведущих украинских 
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и 
завод легковых авто в Черкассах). Компания в 2017 году, нарастила чистый убыток в 2,3 
раза к 2016 году, до 635,08 млн грн, а чистый доход сократился на 34% до 435,89 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОМОБІЛІ 

В Украине засветился новейший кроссовер  
Lamborghini Urus 

29.10.2018 
Lamborghini Urus – первый серийный кроссовер итальянской марки, 

не считая внедорожник Lamborghini LM, несколько экземпляров которого, 
кстати, есть в Украине!  

Что касается кроссовера, он только-только появился в свободной продаже, и сегодня 
его впервые заметили на наших дорогах. На самом деле еще несколько месяцев назад 
ТопЖыр обладал информацией о том, что в Украине есть заказы на Lamborghini Urus. В 
числе заказчиков есть небезызвестный полтавский фермер, у которого есть впечатляющий 
автопарк. Что касается данного экземпляра, он был замечен в Киеве, и, как видно, 
зарегистрирован в столице. А это говорит о том, что, скорее всего, владелец данного 
автомобиля не фермер из Полтавы (у него все авто на полтавской регистрации), а кто-то из 
зажиточных киевлян. Достоверно неизвестно, кто является одним из первых в Украине 
владельцев кроссовера Ламборгини … 

 

Читать полностью >>>  
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Какие автомобильные новинки появятся  
в Украине до конца 2018 г. 

05.11.2018 
Вот только-только AUTO-Consulting рассказал о новинках нынешней 

осени, а осень уже подходит к концу. Но до Нового года у нас в стране еще 
будет немало интересных автомобильных премьер. 

Буквально успела, что называется, вскочить в последний вагон, и попасть в наш 
обзор, новая Skoda Fabia. Она уже в Украине. А также – абсолютно новый Chery Tiggo 4, 
который представили на прошедших выходных. Презентовали на прошлой неделе и новую 
Toyota Proace. Это абсолютно новый для Toyota сегмент в Украине и мощный конкурент 
для VW Transporter\Multivan. Уже прибыл, и сразу попал на отборочные тесты за титул 
«Автомобиль Года в Украине» новый Jeep Wrangler. Точно также поступил и новый Peugeot 
5008. Не отстает в борьбе за титул «Автомобиль Года» в Украине, и обновленный Mercedes-
Benz C-Class, который стал именно таким, каким представляешь себе Mercedes-Benz. И 
вполне может ввести в заблуждение: по оформлению интерьера его легко спутать с Е-
Классом. Уже на нынешней неделе ожидается официальная презентация в Украине 
абсолютно новой BMW X5. По информации AUTO-Consulting, первые новые Х5 уже прибыли 
в нашу страну. Теперь уже очно - живьем, и тоже на следующей неделе, в Украину 
собственной персоной явится сэр Rolls-Royce Cullinan – первый внедорожник РР. Можно 
сказать, что буквально со дня на день, ожидаем премьеру нового KIA Сeed. Ждем – не 
дождемся и Honda HR-V. Это возвращение компактного кроссовера от «Хонда», в котором 
объединены универсальность и технологичность, присущие бренду «Хонда». К концу года в 
Украине презентуют обновленный Hyundai Elantra (ориентировочно в декабре).  Не 
исключено, что появятся и другие «внеплановые» новинки ...  

 

Читать полностью >>>  
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Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019 г.  
могут вырасти до 100 тыс. ед 

06.11.2018 
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019 г. могут вырасти 

до 100 тыс. ед., т.е. на 18-25% по сравнению с ожидаемыми в 2018 г. 80-85 тыс. 
автомобилей, считает гендиректор ООО "Порше Украина" Йозеф Граф. 

"Если наш прогноз на этот год около 80-85 тыс. новых легковых автомобилей (в 
2017 году продано более 80 тыс. ед.), то в следующем году ожидаем 100 тыс. авто", - сказал 
он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его мнению, в числе основных факторов 
прироста рынка - рост доходов и покупательной способности украинцев, а также 
существующий потенциал уровня автомобилизации населения, который на сегодня в 
Украине составляет 200 авто на 1 тыс. населения, в отличие, например, от Германии, где он 
составляет около 550 авто на 1 тыс. населения. При этом Й.Граф отмечает, что рынок 
текущего года пока показывает небольшой прирост – около 5%, и считает основным 
фактором замедления прироста этого показателя значительное влияние ввоза 
подержанных авто по сниженным ставкам акциза. "Мы наблюдаем и ощущаем его влияние 
– наши продажи немного проседают. И если на 2019 год льготные ставки не продлят, 
рассчитываем на рост продаж за счет этого фактора", - отметил Й.Граф. При этом он 
оценивает как достаточно позитивное присутствие брендов компании (Volkswagen, Audi и 
SEAT) на рынке. "За январь-сентябрь компания нарастила продажи легковых автомобилей 
почти на 12% по сравнению с таким же периодом 2017 года – до 7,364 тыс. Показательно, 
что компании удалось нарастить долю на рынке легковых авто – с 11,6% в прошлом году до 
12,4% в 2018-м. Коммерческих автомобилей Volkswagen за три квартала реализовано 811 
ед., или 10,9% рынка коммерческих авто", - привел статистику Й.Граф. По мнению 
гендиректора "Порше Украина", рынок легких коммерческих авто в Украине в текущем 
году может составить около 11 тыс. ед. и вырасти в 2019-м до 12 тыс. ед.  
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В Украине продолжает расти спрос на  
импортный секонд-хенд 

06.11.2018 
В октябре из 19 тысяч впервые поставленных на учет в Украине 

легковых автомобилей 11,8 тысяч были иномарки с пробегом. Об этом 
сообщает ассоциация «Укравтопром». 

В результате, с приближением окончания срока действия пониженных ставок 
акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, доля таких машин на 
первичном рынке Украины достигла 62%. По сравнению с октябрем 2017 г. количество б/у-
шных авто в первичных регистрациях выросло в 2,2 раза. Маркой – лидером на первичном 
рынке легковых авто с пробегом остается Volkswagen. В отчетном месяце украинцы 
поставили на учет 1967 импортированных фольксвагенов, бывших в эксплуатации. На 
втором месте Renault с показателем 1539 подержанных авто. Третий результат у Шкоды – 
1122 авто с пробегом. Ford остался на четвертой строчке, секонд-хенд этой марки выбрали 
814 украинцев. Замыкает октябрьскую пятерку лидеров первичного рынка легковых 
автомобилей с пробегом Nissan с результатом 672 машины. Всего с начала года украинские 
номера получили 83,9 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 
90% больше чем за аналогичный период 2017 г. Наиболее востребованным автомобилем с 
пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года остается 
RENAULT Megane. В октябре эту модель выбрали 1048 чел., а за десять месяцев – 8476 
автомобилистов. Как сообщалось ранее, октябрьский спрос на новые легковые автомобили 
по сравнению с прошлым годом снизился на 6 процентов. В результате, в минувшем месяце 
в Украине свои первые номера получили всего 7214 новых машин, сообщает ассоциация 
«Укравтопром». Несмотря на 8-процентное отставание от своего результата годичной 
давности, первое место на рынке заняла японская марка Toyota. В октябре 897 новых Тойот 
пополнили легковой автопарк страны. Второй по количеству регистраций новых машин 
стала Renault – 804 ед. Относительно октября 2017 года реализация легковых Рено в 
Украине выросла на 21%. На третьем месте Nissan, в активе этой японской марки 606 
реализованных авто, что в 1,8 раза больше чем годом ранее. Четвертую строчку в рейтинге 
заняла Skoda – 539 новых авто (+1,5%). Замыкает пятерку лидеров KIA, октябрьский 
результат которой вырос на 41 процент. Предпочтение автомобилям этой марки в 
прошлом месяце отдали 522 автомобилиста. Также в ТОП-10 рынка новых легковых 
автомобилей в октябре вошли: Volkswagen – 454 шт. (-43%); Hyundai – 419 шт. (+3%); Ford – 
310 шт. (-1%); Mazda – 262 шт. (+7%); Mercedes-Benz – 246 шт. (+6%). Бестселлером месяца 
стал автомобиль KIA Sportage. В октябре эту модель KIA приобрели 411 украинцев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам Ассоциации «Укравтопром» 
 

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
 РИНОК, в цілому 

Автомобили и спецтехника на выставке 
КоммунТех 2018 в Киеве 

06.11.2018 
С 6 по 8 ноября т.г. в столичном МВЦ проходят ряд международных 

специализированных выставок на которых представлена новейшая 
коммунальная и дорожно-строительная техника. 

Такого количества коммунальной и дорожно-строительной техники в одном месте 
Киев не видел давно. В столичном МВЦ проходят сразу несколько специализированных 
выставок, среди которых КоммунТех 2018, ДорТехЭкспо 2018, НафтоГазЭкспо и Mining 
Industry Expo. Компания АВТЕК привезла на выставку огромное количество коммунальной 
техники. В первую очередь стоит отметить мусоровозы турецкого производителя Hidro-
Mak на шасси грузовиков Ford Trucks. На «КоммунТех 2018» Автек также показывает 
машину комбинированную дорожную с вакуумным подметальным оборудованием марки 
Erdemli (Турция) на шасси МАЗ-5340. Здесь же представлена и машина комбинированная 
дорожная с пескосолеразбрасывателем марки RASCO. На стенде Завода спецтехники 
«Техкомплект» таже можно увидеть много новинок. Начнем с 32-тонного автокрана SANY 
Palfinger на полноприводном шасси МАЗ-6317 (6х6). На стенде «Техкомплект» можно также 
увидеть и новый автотопливозаправщик АТЗ 7 на полноприводном шасси MAN TGM 13.250 
(4х4). На стенде также представлена аварийно-ремонтная мастерская ТК-IV-AР на шасси 
IVECO Daily. Рядом также можно увидеть вахтовый автобус ТК-М-6312 на шасси МАЗ-
6312С3. На на стенде ПрАТ «АвтоКрАЗ» представлено два автомобиля. Это мусоровоз 
боково йзагрузки «Мини Б» отечественного производства «ВЛІВ», оборудованный отвалом. 
Производственно-коммерческое предприятие «Альфатекс» из Кременчуга на КоммунТех 
2018 развернуло довольно масштабную экспозицию интересной техники. Здесь состоялась 
презентация грузовиков нового китайского бренда Dayun. Отметим, «Альфатекс» в 2018 
году также стал официальным дилером известного китайского производителя дорожно-
строительной техники XCMG. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Рынок новых коммерческих автомобилей  
в Украине увеличился на 13% 

06.11.2018 
Рынок новых коммерческих автомобилей в Украине (включая 

большегрузные) в январе-октябре т.г. увеличился на 13% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. - до 10,5 тыс. ед.  

Таким образом, по итогам 10 месяцев рынок несколько замедлил темпы прироста (в 
январе-июне, в частности, он составлял 24% - ИФ). В то же время в октябре регистрации 
этих авто показали прирост как к аналогичному месяцу 2017 года (на 10%), так и к 
сентябрю текущего года (на 13,1%), до 1105 ед. Тогда как в сентябре-2018 отмечалось 
падение соответственно на 0,5% к сентябрю-2017 и на 12,5% к августу-2018, до 977 ед. 
Наибольшим спросом на октябрьском рынке по-прежнему пользовались автомобили марки 
Renault, которых зарегистрировано на 9% больше, чем в октябре-2017 – 163 авто. Второе 
место у Fiat – 121 регистрация, на 7% больше прошлогоднего октябрьского показателя, а 
замыкает тройку лидеров Citroen с более чем трехкратным приростом, до 103 ед. Mercedes-
Benz с 40%-м приростом и регистрацией 91 авто на четвертой позиции, на пятой – 
Volkswagen, нарастивший продажи на 56% до 75 ед. Далее разместился белорусский МАЗ с 
регистрацией 73 авто и приростом более 43% к октябрю прошлого года. Украинские марки 
ЗАЗ и КрАЗ заняли соответственно 14-ю и 17-ю строчки рейтинга октября с регистрацией 
21 авто (против 12 в октябре прошлого года) и 17 авто (против 35). Как сообщалось, рынок 
новых легковых автомобилей в Украине в октябре показал падение на 5,7% к октябрю 
прошлого года, до 7,214 тыс. ед. Согласно статистическим данным "Укравтопрома", в 
октябре также выросли регистрации новых автобусов – на 18,6% к октябрю прошлого года 
и на 20,7% - к сентябрю текущего, до 140 ед. Лидирует на этом рынке белорусский МАЗ с 
регистрацией 30 машин (на 30,4% больше, чем в октябре-2017), вторая позиция у 
украинского Ataman (26 автобусов против 24), третья – у Ford (24 ед. против 13). 
Украинские "Эталон" и "Рута" занимают четвертую и пятую строчки с продажей 11 ед. 
(против 21 в октябре-2017) и 10 ед. (против семи) автобусов соответственно. Первичных 
регистраций автобусов "Богдан" в октябре на рынке зафиксировано 6 ед. (против 8 в 
октябре-2017). Между тем, в рамках госпрограммы "Школьный автобус" компанией 
недавно поставлены 16 автобусов школьникам Житомирской обл, в октябре такие 
автобусы поставлялись для Волынской обл. 

 

Читать полностью >>>  
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 КОМПАНІЇ 

В Украине представлен первый  
вездеход 

29.10.2018 
Укрaинскaя кoмпaния Thor рaзрaбoтaлa пeрвый oтeчeствeнный 

вeздeхoд. Об этoм инфoрмируeт Нaциoнaльный прoмышлeнный пoртaл, 
передает служба новостей портала 1k.com.ua 

Нoвoe трaнспoртнoe срeдствo пoлучилo экoнoмичный двигaтeль и aвтoмaтичeскую 
кoрoбку пeрeдaч, пишет avtolubiteli.club. Нa выстaвкe «Оружиe и бeзoпaснoсть – 2018» 
сoздaтeли рaсскaзaли oб уникaльнoй рaзрaбoткe. THOR стaл пeрвым в мирe 
внeдoрoжникoм пoдoбнoгo типa, кoтoрый рaзвивaeт 68 км/чaс. Адaптирoвaннaя систeмa 
пoзвoляeт рaспрeдeлить дaвлeниe в шинaх и выпoлнить движeниe пo любoй пoвeрхнoсти. 
В услoвиях тeмнoты вeздeхoд спoсoбeн тaкжe прeoдoлeвaть бaрьeры, пoскoльку oблaдaeт 
сoврeмeнным oсвeщeниeм. Систeмa Full LED пoмoжeт увeличить видимoсть нa бoлee 500 
мeтрoв. Рaзрaбoтчикaм удaлoсь сoхрaнить мaксимaльный урoвeнь кoмфoртa. Интeрьeр 
выпoлнeн из высoкoклaссных мaтeриaлoв. Внутри вмoнтирoвaны двa сидeния с 
пoддeржкoй GPS KEY. ... 
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Аеропорт «Жуляни» купив швейцарський  
снігоочисник за 19 мільйонів 

29.10.2018 
КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 1 жовтня за результатами 

тендеру замовило ТОВ «Скан Системс» фрезерно-роторний снігоочисник за 
18,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До весни 2019 року поставлять повнопривідний фрезерно-роторний снігоочисник 
Snowbooster B6 Євро 6 виробництва «Marcel Boschung AG» (Швейцарія) у 2018 році, який 
зможе видаляти 3 500 т снігу за годину на регульовану відстань викидання до 50 м. 
Гарантійний строк становить два роки. Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості 
закупівлі у 19,00 млн грн. «Скан Системс» (раніше – «Рапіскан Системс Україна») належить 
Наталії Бережній. Із 2007 року вона отримала підрядів на 66,08 млн грн., переважно в 
аеропортів і ДФС. Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-технічне підприємство 
«Трансінвест» Максима Ковальчука з Криму, яким раніше володів київський адвокат 
Костянтин Глоба. «НТП «Трансінвест» є постачальником залізниці та фігурує у справі НАБУ 
про закупівлі «Укрзалізничпостачем» у 2015 р. запчастин у ТОВ «Техноекотрейдінг» і ТОВ 
«АКБ Тяжмашкомплект» за завищеними цінами. За даними слідства, «Техноекотрейдінг» 
після перемоги в тендері перерахував кошти на рахунки «Трансінвесту» для їх легітимізації. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

БелАЗ поставит в Украину еще  
20 самосвалов 

31.10.2018 
Мы уже рассказывали о том, что порядка 50 единиц карьерной техники 

«БелАЗ» пополнят в течение трех лет транспортный парк украинских ГОКов. 
Однако поставки БелАЗов в Украину отнюдь не заканчиваются. 

В рамках соглашения до 2020 г. в адрес горно-обогатительных комбинатов Кривого 
Рога будут поставляться карьерные самосвалы разной грузоподъемности, помимо этого 
будет осуществляться поставка запасных частей на ГОКи «Метинвеста». В свою очередь 
украинская компания обеспечит поставку на Белорусский автомобильный завод 
металлопроката, используемого при производстве самосвалов, в объеме порядка 13 тыс. т. 
в год. Как сообщает SpecMachinery.com.ua, на этом поставки беларусской техники отнюдь 
не заканчиваются. ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» на I 
Форуме регионов Беларуси и Украины заключило соглашение о дополнительных поставках 
техники в 2019-2021 гг. украинским горнодобывающим предприятиям ООО «Метинвест 
Холдинг». Дополнительно будут поставлены около 20 карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 130 т и 15 колесных бульдозеров БелАЗ-78231. Договоренность об 
этих поставках достигнута в развитие стратегического сотрудничества «БелАЗа» и 
«Метинвест Холдинга», соглашение о котором было подписано в 2017 г. … 
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По материалам profidom.com.ua 
 

Екскаватори-планувальники UDS 114 на базі КрАЗу  
отримали рятувальники Донбасу 

05.11.2018 
У рамках програми модернізації та оновлення автопарку Аварійно-

рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Донецькій 
обл.. отримав нову техніку на базі всюдиходу КрАЗ-63221 (6х6).  

За офіційним повідомленням ДСНС, на озброєння рятувальників Донеччини 
надійшли три одиниці цієї спецтехніки. Екскаватори-планувальники UDS 114 (63221) - 
універсальні обробні спецмашини, призначені для виконання всіх видів землерийних робіт. 
Ця техніка сприяє підвищенню оперативності реагування та якості виконання робіт із 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
Екскаватори здатні здійснювати копання та розширення траншей, планування, 
вирівнювання майданчиків, рихлення твердого ґрунту за допомогою ковша та 
розпушувача; переміщення вантажів за допомогою захвата маніпулятора вагою до 1.2 т, а 
також дроблення твердих порід та бетонних елементів за допомогою гідромолоту. 
Надбудова марки CSM (Словенія), змонтована на серійному шасі КрАЗ-63221  українським 
заводом спецтехніки «Техкомплект». Поставлені КрАЗи використовуватимуться для 
ліквіднації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі артилерійських обстрілів. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами КрАЗ 
 

Компанія Everlast виготовила партію алюмінієвих  
бензовозів для «Укрпалетсистем» 

07.11.2018 

Український виробник напівпричепів-цистерн та автоцистерн 
виготовив партію алюмінієвих бензовозів для компанії «Укрпалетсистем». 
Про це повідомляє Національний Промисловий Портал. 

Компанія «Укрпалетсистем» знову придбала у нас партію алюмінієвих бензовозів. 
Наступна партія бензовозів для національної мережі АЗС UPG вже у виробництві, – сказано 
у повідомленні. Замовник отримав напівпричіп-цистерну зі «Свідоцтвом відповідності 
ДОПНВ», яку проводить спеціалізована лабораторія DIEX. Компанія «Еверласт» – завод з 
виробництва спеціалізованих автомобільних напівпричепів, причепів, надбудов на шасі 
автомобілів для транспортування світлих і темних нафтопродуктів, газів, а також харчових 
і хімічних продуктів. Завод заснований у 2002 році на базі ремонтних майстерень 
автотранспортного підприємства в Одесі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 
 

http://ukrautoprom.com.ua/oktyabrskij-rynok-upal-na-6-procentov
http://ukrautoprom.com.ua/v-ukraine-prodolzhaet-rasti-spros-na-importnyj-sekond-xend
https://www.autocentre.ua/kommercheskie/sobytie-kommercheskie/avtomobili-i-spetstehnika-na-vystavke-kommunteh-2018-v-kieve-video-762105.html
http://www.fixygen.ua/news/20181106/rynok-novyh-kommercheskih.html
https://1k.com.ua/v-ukraine-predstavlen-pervyj-vezdehod.html
http://nashigroshi.org/2018/10/29/aeroport-zhulyany-kupyv-shvejtsarskyj-snihoochysnyk-za-19-miljoniv/
http://profidom.com.ua/novosti/tekhnika/29184-belaz-postavit-v-ukrainu-eshche-20-samosvalov
http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/novini-ta-media/news/item/3773-ekskavatori-planuvalniki-uds-114-na-bazi-krazu-otrimali-ryatuvalniki-donbasu
http://uprom.info/news/cars/kompaniya-everlast-vigotovila-partiyu-alyuminiyevih-benzovoziv-dlya-ukrpaletsistem/
http://www.iec-expo.com.ua/kt-2018.html
https://boschung.com/ru
http://www.belaz.by/
http://www.autokraz.com.ua/rus/main.php
http://everlast.ua/ua/


 

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

 

Volvo активизирует развитие инфраструктуры обслуживания  
строительной и грузовой техники в Украине 

09.11.2018 

Компания ООО «ЕТС» объявила о строительстве под Киевом первой в 
Украине специализированной станции по продаже и обслуживанию 
строительной техники Volvo.  

В четверг, 15 ноября, в поселке Глеваха на 31-м километре автодороги М-05 
состоится торжественная церемония закладки первого камня нового объекта. В 
мероприятии примут участие генеральный директор ООО «ЕТС» Юрий Марисенков, 
генеральный директор Volvo Construction Equipment Россия и СНГ Андрей Комов, 
председатель Васильковской районной государственной администрации Киевской области 
Владислав Одинец, а также Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём. Новая станция 
подразумевает создание четырех боксов для обслуживания и ремонта строительной 
техники, восьми боксов для грузовой техники. Также запланированы шиномонтажные 
мастерские и мойка. Первая очередь объекта запланирована к сдаче в эксплуатацию в 
начале 2019 года. Общее завершение строительства намечено на 2021 год. Отметим, ООО 
«ЕТС» официальный дилер дорожно-строительной техники Volvo Construction Equipment, а 
также официальный партнер Volvo Trucks и Renault Trucks в Украине. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

 
EV Forum: что готовит власть и бизнес для развития  

электромобильного рынка в Украине? 
02.11.2018 

В выставочном центре «АККО Интернешнл» 1 ноября 2018 года 
состоялся второй украинский EV Forum «Электротранспорт и зарядная 
инфраструктура: трансформация современного бизнеса». 

В рамках мероприятия встретились представители властных структур, бизнес-
организаций связанных с развитием электромобильной отрасли в Украине. Вступительное 
слово на форме получил Сафаров Фарид Камил Оглы, руководитель экспертной группы по 
вопросам цифровой инфраструктуры на транспорте Директората госполитики в сфере 
цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи. Основной посыл его 
доклада «Развитие рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры» заключался в том, 
что Министерство инфраструктуры Украины в его нынешней каденции, заинтересовано, 
чтобы 75% автопарка Украины к 2030 г. составляли именно электромобили. По его словам, 
это возможно слишком высокая планка, даже в сравнении с аналитикой Bloomberg, 
который прогнозирует только 54% для общемирового рынка, но в министерстве уверены, 
что Украина может стать примером на этом рынке, учитывая темпы роста, как числа 
электромобилей, так и зарядной инфраструктуры. О «вызовах в политике развития рынка 
электромобилей», рассказал народный депутат Украины, глава подкомитета Верховной 
Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Алексей Рябчин. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hevcars.com.ua 
 

Элетроавтобусы в Украине: сколько  
можно сэкономить 

05.11.2018 
Мировым лидером по использованию электроавтобусов является 

Китай, где сконцентрировано 99% всех электробусов в мире. Другие страны 
только начинают переход на этот транспорт, Украина присматривается. 

Об этом на II украинском EV Forum сказал глава Ассоциации участников рынка 
электромобилей в Украине Арсений Абдураимов. Его выступление касалось экономической 
обоснованности перевода общественного транспорта на электроавтобусы. По поводу 
Украины, Абдураимов отметил, что начало эксплуатации электрических автобусов в стране 
не требует дополнительной инфраструктуры, достаточно оборудовать зарядной станцией 
одно из существующих депо общественного транспорта, предпочтительно троллейбусного, 
куда уже подведены коммуникации соответствующей мощности. Выгода от использования 
электрических автобусов очевидна, экономия при замене троллейбуса и автобуса на такой 
же вместительности электробус, составляет 1 млн 250 тыс. и 1 млн. 600 тыс. грн в год 
соответственно. Он отметил, что проведенные тестовые испытания в Виннице, показали 
реальность заявленных данных. В марте этого года ООО Скайвелл Украина представила 12-
метровый низкопольный городской электробус NJL 6129 BEV. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Вместо маршруток и автобусов – электробусы: как в Украине 
 развивается новый вид транспорта 

07.11.2018 

До 2030 года весь общественный транспорт в Украине будет 
электрическим. Такие планы Министерство инфраструктуры прописало в 
Транспортной стратеги, передает segodnya.ua 

Пока в Украине только зарождается производство электробусов. Однако, вполне 
возможно, такие названия электрических автобусов, как "Мурмуресла", "Богдан" и 
"Электрон" скоро будут узнавать в мире. "Мурмуресла". Так называется электромаршрутка, 
которую разработали в Кривом Роге. Все электрооборудование, включая электродвигатель, 
группа энтузиастов разработала сама. В тестовой модели "Мурмуреслы" пока что стоит 
аккумулятор небольшой мощности. В пустой маршрутке на одной зарядке можно проехать 
200 км, а с грузом – 100 км. "Этого маловато, и мы сейчас разрабатываем системы с 
большими аккумуляторами, на 200 км (с грузом – Ред.) на одном заряде – это будет уже 
более практичная модель", – рассказывает Виталий Бризгалов, главный разработчик 
электромаршрутки. Команда также работает над дистанционным управлением микроавто-
бусом. Уже сейчас можно на расстоянии включить освещение салона или фары, регулиро-
вать скорость движения, однако за рулем все равно должен находиться водитель. Электро-
маршруткой уже интересуются предприятия для перевозок сотрудников. В планах ребят 
сделать еще небольшие коммерческие машины для доставки товаров и почтовых посылок. 
Пока "Мурмуреслу" тестируют, по Львову уже три года ездит первый украинский автобус 
на электротяге "Электрон".  На одном заряде он может преодолеть 200-225 км. Этого 
хватает, чтобы курсировать по городу весь день. Электробус на маршруте круглый год. 
Заряжается он ночью и, в сравнении с дизельными, в 10 раз экономнее. Это единственный 
электробус корпорации "Электрон". Свой электробус есть и у "Богдана". Однако он не 
совсем украинский – корпорация сделала его совместно с двумя польскими фирмами. Всю 
электрическую часть "Богдану" поставили польские партнеры. Но этот электробус слабее 
"Электрона" – запас хода на одном заряде составляет до 100 км.  При этом у него есть своя 
фишка – автобус подпитывается энергией на останов-ках, где есть троллейбусная сеть, с 
помощью подъемных пантографов. Также он полностью может зарядиться за 15-20 мин. на 
конечных остановках. Электробус с 2015 ездит в Люблине. ... 

 

Читать полностью >>>  
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 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Новий дилерський центр — чесність 
та надійність John Deere 

29.10.2018 
У Полтавській області, м. Лубни, 28 жовтня в ТОВ «Агрістар» відкрило 

новий дилерський центр за стандартом 3S ((Sales (продажі), Spare Parts 
(запасні частини), Service (сервіс)) від John Deere. 

«Сьогодні ми черговий раз стали ближче до наших клієнтів. 3S сервісний аутлет 
може забезпечити весь спектр послуг, які потрібні аграрію. В рамках стратегії підтримки 
наших клієнтів ми взяли курс на те, щоб забезпечити виїзд до клієнта протягом 1 години, 
відповідно, визначили геолокацію наших сервісних центрів», - розповів директор ТОВ 
«Агрістар» Олег Слободяник. Директор компанії додав, що з відкриттям даного сервісного 
центру якість надання послуг буде на порядок вищою і кращою. Важливим є те, що тут 
велика територія, що дозволяє обслуговувати одночасно 6 одиниць техніки. Великий склад 
запасних частин, який налічує 7 тис. номенклатурних одиниць. Також на території 
сервісного центру є обладнаний навчальний зал, що дає можливість проводити навчання 
не лише для персоналу компанії, а й для операторів господарств-клієнтів. …  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroportal.ua 
 

Локомобілі хочуть долучити до держпрограми  
компенсації с/г техніки 

09.11.2018 
Локомобілі можуть з'явитися у переліку сільськогосподарської 

техніки, вартість придбання якої можна буде частково компенсувати з 
державного бюджету-2019, повідомляє портал agropolit.com 

Про готовність долучитися до державної програми заявила компанія-виробник, 
харківське підприємство «Спецкран». Зазначається, що локомобілі моделі ММТ економічно 
доцільніші, аніж тепловози. «Економічна доцільність вказаної техніки для потенціальних 
покупців, а це будь-яке підприємство, яке має власні залізничні під’їзні колії, визначається, 
перш за все, порівнянням витрат енергоносіїв із показниками маневрових тепловозів, які 
використовуються у переважній більшості підприємств - дійсне співвідношення від 3 до 8 
разів на користь нашої техніки.По-друге, наш локомобіль витрачає значно менше часу для 
виконання певного об’єму маневрових робіт у порівнянні із тепловозами за рахунок 
логістики внутрішніх переміщень, що досягається можливістю ММТ переміщуватись як по 
залізничних коліях, так і по автомобільних шляхах», - розповіли у «Спецкрані». … 
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 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 
 

 
 

ДК "Укроборонпром" продаватиме свої 
активи через Prozorro 

29.10.2018 
ДК "Укроборонпром" буде реалізувати майно у співпраці з ДП 

"Prozorro.Продажі". Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому", 
передає служба новин порталу epravda.com.ua 

Генеральний директор концерну Павло Букін та в.о. директора "Prozorro.Продажі" 
Олексій Соболев підписали меморандум щодо співпраці. Документ визначає основні етапи 
створення системи реалізації та надання в оренду майна держпідприємств та 
господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності 
перевищує 50%. Система реалізації майна буде проводитись у форматі електронних торгів 
за стандартами Prozorro. Перші лоти від "Укроборонпрому" готуються до публікації та 
з’являться у системі найближчим часом. Раніше ДК "Укроборонпром" провів відкритий 
конкурс з відбору електронного торговельного майданчика із закупівель, який замінить 
різні майданчики, які зараз використовуються на підприємствах. … 

 

Читати повністю >>> 
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Кабмин утвердил финплан "Укрспецэкспорта"  
на 2019 год 

31.10.2018 
Кабинет министров утвердил финансовый план государственной 

компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и двойного 
назначения "Укрспецэкспорт" на 2019 год. 

Проект распоряжения Кабмина одобрен на заседании правительства 31 октября по 
процедуре без обсуждения. По данным источников в правительстве, утвержденный 
финплан госкомпании предусматривает ожидаемый чистый доход в 2019 г. в размере 1,39 
млрд грн, что на 4,5% больше прогноза 2018 г. Плановая чистая прибыль предусмотрена в 
размере 152,24 млн грн, что на 14,7% больше прогноза 2018 г. "Укрспецэкспорт" является 
уполномоченным государственным посредником в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному 
контролю. С декабря 2010 г. по решению правительства, "Укрспецэкспорт" и его дочерние 
предприятия входят в состав ГК "Укроборонпром". В январе-июне 2018 г. … 

 

Читать полностью >>>  
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ГП "Спецтехноэкспорт" отсудил у кипрской 
компании около $400 тыс. 

31.10.2018 
Арбитражный институт Торговых палат Швейцарии удовлетворил 

иск ГП "Спецтехноэкспорт" на сумму около $400 тыс. к кипрской компании-
контрагенту Blessway Limited.  

Госпредприятие судилось в связи со срывом договора на поставку в Украину товаров 
военного назначения в период активных боевых действий на востоке Украины. Согласно 
решению международного арбитража от 25 октября, исковые требования  ГП к Blessway Ltd 
удовлетворены и подлежат взысканию. Чтобы полностью погасить задолженность в пользу 
украинского госпредприятия, будет дополнительно насчитываться 5,7% годовых. "Спор 
рассматривался в соответствии со Швейцарским регламентом международного арбитража 
Арбитражного института Торговых палат Швейцарии", - уточнили в "Спецтехноэкспорте". 
Интересы украинского спецэкспортера в арбитраже представляла юрфирма "Ильяшев и 
Партнеры". Напомним, летом президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие 
решение СНБО Украины от 26 июня 2018 года "О совершенствовании государственной 
политики по обеспечению ВСУ и других военных формирований оборонной продукцией 
иностранного производства". Этот указ разрешает госпредприятиям закупать оружие и 
технику напрямую у иностранных производителей. … 
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 БРОНЕТЕХНІКА 

Харківські конструктори передали армії перші БТРи  
з нової української броні 

29.10.2018 
Харківське конструкторське бюро ім. Морозова передало українсь-

кому війську перші сім БТР-4, виготовлених з нової вітчизняної броні, 
повідомили у прес-службі державного концерну "Укроборонпром". 

Спецсталь пройшла контроль і приймання на всіх етапах виробництва, "За своїми 
характеристиками спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси для БТР-
4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні, у виробництві 
знаходяться близько 40 таких корпусів", - сказано в повідомленні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kh.depo.ua 
 

В Україні створили потужну  
бронемашину 

29.10.2018 
ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» на виставці «Зброя і 

Безпека-2018» продемонструвало нову версію відомої київської 
бронемашини «Козак-2». Про це повідомляє mashyna.com.ua 

«Козак 2м-1» має низьку незалежну підвіску, він менший за габаритами ніж 
попередник і має кращі технічні характеристики по швидкості, запасу ходу, а також 
протимінній стійкості і захисту від куль (рівень STANAG 2). Машина може комплектуватися 
або вежею відкритого типу (з кулеметом ПКТ 7,62 мм або НСВТ 12,7 мм) або з бойовими 
модулями різного призначення, в залежності від потреб замовника. «Козак 2м-1» здатний 
до перевезення 8-9 осіб при максимальній швидкості 110 км/год на дальність понад 1000 
км. Представники компанії повідомили, що зразок пройшов відомчі випробування і 
допущений до експлуатації в Збройних силах України. Відразу після закінчення виставки, 
цю машину відправили на проведення державних випробувань в повному обсязі для 
прийняття на озброєння ЗСУ. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mashyna.com.ua 
 

ГП "Завод им.Малышева" увеличило чистый доход  
от реализации продукции по УСБУ на 26,2% 

05.11.2018 
ГП "Завод им.Малышева"(Харьков) в январе-сентябре т.г. увеличило 

чистый доход от реализации продукции по УСБУ на 26,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года – до 1 млрд 86 млн грн. 

Согласно данным финансового отчета, чистая прибыль танкового завода по УСБУ по 
итогам девяти месяцев 2018 года возросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года - до 366,32 млн грн. В январе-июне ГП "Завод им.Малышева" увеличил чистую 
прибыль по УСБУ на 21,13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 424,15 млн 
грн, чистый доход - возрос на 28,7%, до 1 млрд 843,37 млн грн. По итогам 2017 г. чистая 
прибыль ГП "Завод им.Малышева" по УСБУ возросла в 51,6 раз (5061%) по сравнению 2016 
г. - до 432,7 млн грн, а чистый доход увеличился на 76,8% - до 2 млрд 143,57 млн грн. ГП 
"Завод им. Малышева"- известный в мире украинский производитель бронетехники. С 
января 2011 г. по решению правительства Украины входит в состав "Укроборонпрома". В 
числе наиболее крупных партнеров завода по ВТС в последние годы - Пакистан, КНР, Ирак, 
Египет, Таиланд. В условиях новых вызовов обороноспособности государства "Укроборон-
пром" в 2015 году обнародовал планы по кратному увеличению загрузки мощностей по 
производству бронетехники нового поколения. В первую очередь, речь идет о собираемых 
на мощностях ГП "Завод им.Малышева" новом БТР-4 и его модификациях, новой БМ 
"Дозор", а также модернизируемого сегодня заводом совместно с ХКБМ им. Морозова в 
интересах ВСУ с учетом опыта боевых действий на востоке страны ОБТ "Оплот". Также 
сегодня предприятие обеспечивает для армии серийную модернизацию ОБТ Т-64Б, 
производство БМП-2 и БТР-50, танковых двигателей 3ТД и 6ТД. Сегодня Украина готовит 
расширение ВТС со странами Юго-Восточной Азии и ведет продвижение на региональный 
рынок вооружений перспективной легкой бронетехники.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Директору підприємства "оборонки" оголосили  

підозру в розтраті 1,4 мільйона 

29.10.2018 
Директору державного підприємства воєнно-промислового комплексу 

оголосили підозру в розтраті 1,4 мільйона гривень. Про це повідомляє 29 
жовтня прес-служба прокуратури міста Києва. 

Про підозру повідомлено директору держпідприємства "Конструкторське бюро 
"Артилерійське озброєння" у вчинені розтрати бюджетних коштів в особливо великих 
розмірах. Слідство встановило, що директор держпідприємства у 2015 році придбав у 
одного з приватних підприємств обладнання за завищеною вартістю, що призвело до 
розтрати державних коштів у сумі 1,4 млн грн. Зазначається, що збитки, нанесені державі, 
підтвердили результати судово-економічної експертизи. За результатом слідства 
директору держустанови оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем). Також до суду скеровано клопотання 
прокуратури, яка просить обрати підозрюваному у якості запобіжного заходу заставу у 
розмірі співвідносному завданим державі збиткам. Санкція статті передбачає від 7 до 12 
років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю. У прокуратурі зазначають, що державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Артилерійське озброєння" займається виробництвом зброї та боєприпасів. Виконує 
дослідницькі, проектно-конструкторські, технологічні роботи, спрямовані на створення 
сучасних зразків артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпасів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 

ГККБ "Луч" совместно с военными приступило к госиспытаниям  
модернизированного ЗРК "ОСА-АКМ" 

02.11.2018 
Государственное Киевское конструкторское бюро (ГККБ) "Луч" 

совместно с военными приступило к государственным испытаниям 
модернизированного ЗРК "ОСА-АКМ".  

Согласно сообщению предприятия на странице в Facebook, программа госиспытаний 
модернизированного ЗРК "ОСА-АКМ" стартовала в ходе прошедших 1 ноября на полигоне 
"Ягорлык" в Херсонской области боевых стрельб зенитных ракетных подразделений ЗРК С-
300ПС, С-300ПТ Бук-М1. "Также прошли контрольные и летные испытания ракет к ЗРК С-
125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК "Оса-АКМ", - сообщили в 
ГККБ. Детали реализуемой оборонной госпрограммы в сообщении не уточняются. По 
данным из открытых источников, в условиях новых вызовов гибридной войны РФ и 
военных действий на востоке Украины, модернизированные ГККБ "Луч" ЗРК с новыми 
ракетами в начале 2018 года подтвердили свои тактико-технические характеристики. 
Максимальная дальность поражения новых ракет составляет 40 км, максимальная высота – 
25 км. ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого 
спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, с 2011 года по 
решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В условиях 
военного времени предприятием освоена разработка и производство высокоточного 
противотанкового вооружения. Среди разработок ГККБ "Луч" отвечающие стандартам 
НАТО ПТРК "Стугна" калибра 100 мм и дальностью 5 км, "Конус"(120/5), "Комбат" (125/5), 
Falaric (90/4 и 105/5), а также ПТРК "Стугна/Скиф" (152/5,5), "Барьер" (130/5), "Корсар" 
(107/2,5). ГККБ "Луч" ведет сегодня разработку перспективного противокорабельного 
вооружения. Госиспытания нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с 
крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км, намечены на первое полугодие 2019 года… 

 
 

Читать полностью >>>  
 

 

По материалам fixygen.ua 
 
 
 
 

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Космическая отрасль Украины: финансирование  
самое низкое, но результат впечатляет 

08.11.2018 

С Государственным космическим агентством Украины сотрудничают 
практически все космические державы мира. При том, что экспорт 
продукции нашей космической отрасли составляет свыше 90%. 

Мы решили посмотреть, какие проекты ГКАУ востребованы в мире и сколько 
средств выделяется на их развитие. Сейчас украинская ракетно-космическая отрасль 
объединяет около 40 крупных предприятий, а также предприятий-разработчиков и 
независимых научно-исследовательских лабораторий. Ведущим центром среди них 
является конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южный 
машиностроительный завод» в Днепре. Там создают и серийно производят ракеты-
носители, космические аппараты, системы управления, ориентации и траекторных 
измерений. Наиболее выдающимися достижениями украинских разработчиков стало 
создание космических аппаратов «Сич-1», «Океан-О», «АУОС» и «Микрон», ракетоносителей 
«Зенит-3SL», «Днепр», «Циклон-3». На «Южмаше» сконструировали и изготовили более 400 
искусственных спутников Земли. С 1991 по 2018 годы было осуществлено 158 пусков 
ракет-носителей, изготовленных с участием украинских предприятий. В разные годы на 
наших ракетах-носителях производилось от 3 до 13% всех запусков в космос. Кроме того, 
Украина принимает участие в международных проектах создания носителей Antares и 
VEGA, сотрудничает с космическими агентствами США, Японии, ЕС, Китая, Индии. При этом 
любопытно, что на фоне таких космических гигантов, как NASA, украинское космическое 
агентство на свое развитие получает просто крошечное финансирование. Больше всего 
денег на развитие космической отрасли тратят в США. NASA в 2018 году получило более 21 
миллиарда долларов. Европейское космическое агентство в нынешнем году получило 6,5 
миллиардов долларов. В Китае скрывают расходы на космос, но, по данным американской 
прессы, страна тратит на космическую сферу не менее 3 миллиардов долларов в год. 
Космический бюджет Японии в 2018 году составил 1,4 миллиарда долларов, что 
соразмерно с расходами на космическую отрасль в Российской Федерации – около 1,3 
миллиарда долларов. Государственное космическое агентство Украины в 2018 году 
получило 88,5 миллионов долларов. 

 

Подробнее – на инфографике >>>  

 

По материалам slovoidilo.ua 
 
 

NASA готовит очередной запуск к МКС грузовой  
РН Antares, произведенной в Украине 

09.11.2018 

Очередной запуск разработанной и созданной в Украине ракеты-
носителя (РН) среднего класса Antares в рамках контракта NASA по 
обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной 
космической станции (МКС) намечен на 15 ноября. 

Согласно сообщению на сайте NASA, запуск РН Antares c космическим грузовиком 
Cygnus в рамках миссии американской Northop Grumman CRS-10 со Среднеатлантического 
регионального космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) запланирован на 
15 ноября на 11:49 по Киеву (04:49 а.m. EST). В рамках миссии космический грузовик Cygnus 
должен доставить при помощи РН Antares на МКС очередной груз для экипажа и 
проведения научных экспериментов в области биологии и биотехнологий. Данный пуск 
должен стать десятой, начиная с 2013 года, миссией по доставке грузов на МКС, которая 
обеспечивается в рамках контракта CRS NASA. Предыдущий, девятый пуск по программе 
обеспечен в мае 2018 г. В июне американский партнер Украины по проекту – американская 
Orbital ATK, бывший крупнейший американский поставщик аэрокосмического и 
оборонного оборудования, официально преобразована в новое подразделение 
американской оборонной корпорации Northrop Grumman Corp. - Northrop Grumman 
Innovation Systems. Ранее, в сентябре 2017 года Northrop Grumman Corp. объявила о покупке 
Оrbital ATK за $7,8 млрд. Украина сотрудничает с США по проекту РН Antares с 2008 года. 
Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГП "КБ "Южное" и изготовлена 
на ГП "Южмаш" (оба Днепр, Украина). В кооперации по проекту также участвуют 
украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапид". Согласно озвученным в 
2018 г. данным американской стороны, годовая потребность в РН Antares до 2025 года 
составляет 2 пуска в год. До конца 2018 года планируется совершить четыре пуска, с 2019 
по 2024 год - еще шесть. По данным из открытых источников, США планируют масштабную 
модернизацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на общую сумму $85 
млрд, и новый партнер Украины по проекту Antares – американская Northrop Grumman 
Innovation Systems может стать главным поставщиком новых двигателей для МБР.  
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Розвиток переробки аграрної продукції відкриє 
нові ринки збуту, - Ковальова 

02.11.2018 
Харчова промисловість України займає вагоме місце в агропромисло-

вому комплексі України та є стратегічно важливою галуззю, яка забезпечує 
продовольчу безпеку та соціальну стабільність країни.  

Абсолютна більшість продуктів харчування, що споживаються в нашій державі, а це 
близько 90% — українського виробництва. Водночас наша продукція затребувана не тільки 
на внутрішньому ринку, але поступово завойовує позиції й на зовнішніх ринках багатьох 
країн світу. Минулого року експорт продукції харчової промисловості досягнув позначки 
9,1 млрд дол. США або більше половини нашого аграрного експорту. Про це зазначила 
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова під час 
щорічного спеціалізованого аграрного форуму з переробки продуктів рослинництва та 
тваринництва «AgroPro», який проходить 1-2 листопада в м. Запоріжжя. Захід відбувається 
за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в рамках ініціативи 
«EU4Business» Європейського Союзу. У заході взяли участь Губернатор Запорізької області 
Костянтин Бриль, представники Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, місцевої влади, 
міжнародних проектів технічної допомоги ЄС, Німеччини, Канади, Швейцарії, бізнес-
асоціацій, громадських організацій, сільськогосподарські товаровиробники. 
«Стимулювання розвитку переробки аграрної продукції з метою забезпечення 
конкурентоспроможності української продукції, розширення товарних позицій та пошуку 
нових ринків збуту є пріоритетним напрямком аграрної політики. В той же час, важливо 
пам’ятати про необхідність дотримання якості та безпечності нашої продукції. На сьогодні 
вже 426 підприємств впровадили систему управління безпечністю харчових продуктів 
HACCP, а за два роки запровадити цю систему мають всі українські виробники харчової 
продукції», - зауважила Олена Ковальова. Також заступник Міністра акцентувала увагу на 
державних програмах підтримки, якими можуть скористатися сільськогосподарські 
виробники. Зокрема, за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» 
виробники можуть здешевити будівництво або реконструкцію підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції, шляхом часткового відшкодування залучених банківських 
кредитів на зазначені цілі або вартості введених в дію об'єктів. … 
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МХП реорганизовался  
из ПАО в ЧАО 

29.10.2018 
Один из крупнейших производителей мяса птицы компания 

"Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) реорганизовался из публичного 
акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО). 

Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, государственная 
регистрация ЧАО "Мироновский хлебопродукт" осуществлена 29 октября. Данное решение 
было принято на внеочередном общем собрании акционеров компании 24 октября. Как 
сообщали Українські Новини, в 2017 году МХП увеличил чистую прибыль в 3,3 раза до 230 
млн долларов по сравнению с 2016 годом (тогда чистая прибыль составила 69 млн 
долларов), доход компании за год увеличился на 13% с 1,135 млрд до 1,288 млрд долларов, 
при этом экспортная выручка составила 732 млн долларов, или 57% от общей выручки, 
EBITDA увеличилась на 11% до 459 млн долларов. В 2017 году "Мироновский 
хлебопродукт" сократил объемы продаж мяса птицы на 0,3%, или на 1,63 тыс. тонн до 
532,727 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом, в частности продажи на внутренний рынок у 
компании сократились на 9% до 311,743 тыс. тонн, на экспорт - увеличились на 16% до 
220,98 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом. 
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Державний зерновий гігант став  

збитковішим у 4,5 рази 

29.10.2018 
ДПЗКУ за підсумками дев'яти місяців 2018 року (січень-вересень) 

збільшила чистий збиток майже в 4,5 рази порівняно з аналогічним 
періодом минулого року - до 1,3 млрд грн. 

Чистий дохід ДПЗКУ від реалізації за дев'ять місяців скоротився на 10,1% - до 7,3 
млрд грн. Валовий прибуток скоротився на 35,6% - до 417,1 млн грн, операційний прибуток 
на 25,3% - до 102,3 млн грн. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) 
створена урядом України в серпні 2010 року. 100% випущених акцій ДПЗКУ перебувають у 
державній власності. До її складу входить розгалужена мережа філій - лінійні та портові 
елеватори, млини, комбікормові та круп'яні заводи. Сумарно 44 підрозділи-філії ДПЗКУ 
можуть зберігати 3,46 млн тонн зернових. У тому числі сумарні потужності з перевалки на 
експорт Одеського та Миколаївського портів становлять близько 2,5 млн тонн зернових 
вантажів на рік. У 2017 році ДПЗКУ збільшила чистий збиток майже в 1,7 разів порівняно з 
2016 роком - до майже 1,4 млрд грн. 
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Агрохолдинг Веревського продовжив кредит  
від європейських банків 

29.10.2018 
Kernel Holding SA 22 жовтня уклав із синдикатом європейських банків 

угоду про зміну умов експортної кредитної лінії. Про це йдеться в 
повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі. 

Термін дії кредитної лінії на 200 млн доларів продовжений до 31 серпня 2021 року. 
Також повідомляється, що об'єкту угоди був доданий додатковий короткостроковий транш 
в розмірі 90 млн доларів з терміном погашення в серпні 2019 року. Кредит агрохолдинг 
планує використовувати для фінансування потреб оборотного капіталу у виробництві 
соняшникової олії. Як повідомлялося раніше, "Кернел" може отримати до 250 мільйонів 
доларів довгострокового фінансування від Європейського інвестиційного банку в 2019 
фінансовому році. "Кернел" завершив 2018 фінрік з чистим прибутком в 52,1 мільйона 
доларів, що в 3,4 рази менше, ніж у 2017 ФР. "Кернел", співвласником якої є бізнесмен 
Андрій Веревський, - найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний 
виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Свою продукцію експортує більш ніж в 60 країн світу.  

 

Читати повністю >>> 
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Компанія "Агротрейд" звільнила Віктора Кухарчука,  
бо не отримав очікуваної врожайності 

30.10.2018 
Група "Агротрейд" під урожай 2018 року засіяв близько 70 тис. га, з 

яких уже зібрав урожай сої та соняшнику і продовжує збирання кукурудзи. 
Про це повідомляє "ПроАгро Груп". 

Серед регіонів, в яких вона веде діяльність, лідером з врожайності кукурудзи стала 
Сумська область, лідером з врожайності сої - Харківська область, найвищий урожай пшениці 
зібрали в Полтавській області. Головний агроном групи Олександр Овсяник зазначив, що 
сезон не обійшовся без проблем. Так, надлишкові опади у період збору пшениці часто 
приводили до погіршення якості зерна. Однак "Агротрейду" вдалося цього уникнути, бо до 
моменту початку літніх дощів пшениця на полях холдингу була ще на стадії вегетації і не 
постраждала від додаткової вологи. Аномальна спека негативно вплинула на налив зерна. 
Критично високі температури в період вегетації спостерігаються в ряді регіонів України 
вже не перший рік. Тому в таких регіонах "Агротрейд" в цьому році посіяв ранньостиглі і 
середньостиглі посухостійкі гібриди кукурудзи, які встигли пройти всі стадії цвітіння і 
сформувати качан до настання посухи. Водночас, незважаючи на врожайний рік, план по 
врожайності не був виконаний нинішнім складом агропромислового департаменту, тому 
менеджментом "Агротрейд" прийнято рішення не продовжувати контракт з директором 
департаменту Віктором Кухарчуком на наступний рік. "На жаль, показники врожайності не 
відповідають очікуванням і амбіціям холдингу. Незважаючи на те, що багато ідей Кухарчука 
були корисними, компанія прийняла рішення не продовжувати контракт, так як 
запропонована ним технологія не забезпечує стабільного результату, високих врожайності 
і якості зерна", - зауважила операційний директор Олена Ворона. За її словами, в 
наступному сезоні група розраховує на гарний урожай. "Сприятлива погода дозволила 
провести посів озимих культур в оптимальні строки, озимою пшеницею холдинг засіяв 18 
тис. га, озимим ріпаком - 5 тис. га, сходи в задовільному стані, сподіваємося на успішну 
зимівлю", - підсумувала Олена Ворона. 
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ПАТ «Аграрний фонд» збільшив чистий  
прибуток у 1,5 раза 

31.10.2018 
Державне підприємство «Аграрний фонд», що займається 

форвардними закупівлями, в січні-вересні 2018 року отримало 31,1 млн грн 
чистого прибутку, що в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 року. 

Згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід Аграрного фонду від реалізації продукції в 
звітному періоді зріс на 60,8% - до 3,7 млрд грн. Валовий прибуток підприємства становив 
323,5 млн грн, що на 18,5% більше, ніж у січні-вересні 2017 року. Операційний прибуток 
Аграрного фонду зріс на 48,3% – до 109,6 млн грн. Відзначимо, делегація ПАТ «Аграрний 
фонд» представила продукцію власного виробництва на міжнародній виставці харчової 
промисловості SIAL 2018, яка проходить в Парижі з 21 по 25 жовтня. Зокрема, на виставці 
представили борошно і гречану крупу власної торгівельної марка, а також нову продукцію - 
крупу горохову колоту і крупу горохову цілу. Нагадаємо, згідно зі звітом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, ПАТ «Аграрний фонд» увійшов до ТОП-100 
найбільших державних підприємств України, а серед 7 аграрних держпідприємств, 
представлених у цьому списку, виявився одним з найприбутковіших. ПАТ «Аграрний фонд» 
закінчив 2017 рік з прибутком 94,8 млн грн. Підприємства увійшли до ТОП-100, згідно з 
загальною вартістю їх активів. Зокрема, ПАТ «Аграрний фонд» посів друге місце серед 
аграрних держпідприємств з загальною вартістю активів 6,99 млрд грн. За даними 
Мінекономрозвитку, харчова промисловість та сільське господарство закінчили 2017 рік зі 
збитками на рівні 1,2 млрд грн, але при цьому ряд підприємств виявилися прибутковими. 
Серед аграрних підприємств, представлених в ТОП-100, прибутковими є п'ять із семи. ПАТ 
«Аграрний фонд» було створено в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять 
форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім 
діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією 
продуктів його переробки. 
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ЗМІ: Агрохолдинг "Нібулон" приховує своє фінансове становище  

через імовірний дефолт перед кредиторами 

31.10.2018 
Один з найбільших аграрних холдингів країни "Нібулон" стоїть на 

порозі корпоративного дефолту і тому приховує свій реальний фінансовий 
стан. Про це пише "112 Україна". 

Корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР завдасть шкоди репутації 
України як держави і як члена Європейського банку реконструкції та розвитку. Економічні 
експерти стурбовані нинішнім становищем "Нібулону" - аграрної компанії, що належить 
номеру 12 у списку найбагатших людей України Олексію Вадатурському, називаючи 
агрохолдинг "колосом на глиняних ногах". Компанія ретельно приховує свій фінансовий 
стан і не звітує публічно через можливий корпоративний дефолт перед кредиторами, пише 
видання. "Олексій Вадатурський стабільно входить до десятки найбагатших українців, і 
його компанія вже впродовж багатьох років є збитковою. За 2017 рік компанія отримала 20 
млн доларів збитків. Загальний обсяг позик у минулому році досяг 360 млн гривень. Нові 
кредити йдуть на погашення старих, при цьому власник "Нібулона" Олексій Вадатурський 
протягом минулого року збільшив власні доходи на 326%. Кредиторами ТОВ "Нібулон" у 
різні роки виступали ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, французький банк BNP 
Paribas, голландські банки ING і Rabobank та інші", - пише видання. При цьому, як зазначає 
ЗМІ, компанія "Нібулон" роками працювала за схемами, які дозволяли мінімізувати податки 
на території України: "Нібулон" постачав зерно своїм дочірнім компаніям в Швейцарії та 
Нідерландах за заниженими цінами. "Експерти підрахували, що заниження ціни призвело 
до втрат не менше 50 млн доларів податків на рік. А директор швейцарської дочки 
"Нібулона" Девід Кларк був звільнений після того, як 2016 році під час міжнародного 
офшорного скандалу, відомого як "Панамагейт", засвітився в якості директора в офшорних 
фірмах російських зернотрейдерів". "Ретельно приховуючи свій фінансовий стан, 
"збиткова" компанія постійно перекредитується. Як стверджує головний редактор 
Національного Порталу Промисловості Павло Волошин, кредитна заборгованість компанії 
перед ЄБРР складає близько півмільярда доларів", - заявляє видання. "Ймовірний 
корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР може завдати шкоди репутації 
України як держави і як члена Європейського банку реконструкції та розвитку, а також 
може стати проблемою для всієї української економіки", - резюмує ЗМІ. 
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Саудити завершили угоду з купівлі  
агрохолдингу "Мрія" 

05.11.2018 
Британські Salic UK Ltd. (дочірня структура The Saudi Agricultural & 

Livestock Investment Co., SALIC) і Mriya Farming PLC завершили процедуру 
купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів групи "Мрія". 

Угода, сума і умови якої не розголошуються, включає всі об'єкти інфраструктури, 
технічний парк, а також компанії з правом оренди земельної банку. Після завершення угоди 
"Мрія" продовжить операційну діяльність в Україні спільно з дочірньою компанією SALIC - 
Continental Farmers Group (CFG). Обидві компанії завершать сезон як окремі бізнеси і в 
поточній конфігурації. В подальшому "Мрія" і CFG сфокусуються на підготовці до інтеграції 
активів і розробці стратегії об'єднаного бізнесу під керівництвом гендиректора Саймона 
Чернявського і голови правління Марка Леарда. "Компанії планують представити спільну 
бізнес-стратегію весною 2019 р.", - наголошується в повідомленні "Мрії". Нагадаємо, раніше 
антимонопольний комітет дозволив британській Salic UK Limited придбати акції 11 
підприємств агрохолдингу "Мрія", що забезпечують перевищення 50% у вищому органі 
правління товариств. Salic отримала дозвіл купити кіпрські компанії Mriya Holding Cyprus 
Limited і Mriya Trading (Cyprus) Limited, а також зареєстровані в Україні ТОВ "Карго", 
"Лемківська Мрія", "Мрія Буковина", "Мрія Глибоччини", "Мрія Карпат", "Мрія -Підгайці", 
"Мрія Поділля", "Новагріс" і "Торговий Дім Аско". Як повідомлялося, новий інвестор планує 
достроково викупити єврооблігації Mriya Farming Plc, материнської компанії агрохолдингу 
"Мрія". Йдеться про папери на суму в більш ніж на 208 млн доларів, емітованих в рамках 
реструктуризації зобов'язань компанії. Протягом двох років новий власник планує 
інвестувати до 150 мільйонів доларів в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та 
консолідацію земельного банку "Мрії", щоб вивести її діяльність на світовий рівень. 
Земельний банк "Мрії" виросте до 210 тис. га - до її активів додадуться 45 тис. га, які 
належать українській Continental Farmers, якою також володіє SALIC. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Арабська "Мрія": як купували 
український агрохолдинг >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Співвласника "Мрія Агрохолдинг" Гуту екстрадували  
в Україну із Швейцарії 

06.11.2018 
Колишнього голову ради директорів і співвласника "Мрія 

Агрохолдинг" Миколу Гуту екстрадували в Україну із Швейцарії. Про це 
повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. 

«Сьогодні зі Швейцарії до України передано екс-очільника одного з найбільших 
агрохолдингів, розшукуваного за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах – 
близько 800 мільйонів гривень. Указана екстрадиція ускладнювалася протидією 
зацікавлених осіб не тільки у швейцарській, а і в українській правоохоронній та судовій 
системах. Дана справа є черговим прикладом того, що ані великі гроші, ані дорогі адвокати 
не допоможуть уникнути відповідальності закордоном, коли є ефективна міжнародна 
співпраця між центральними органами. Дякую нашим швейцарським партнерам за 
послідовну підтримку! Працюємо далі, на черзі ще чимало правопорушників.» - написав він. 
Як зазначає Економічна правда, агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і 
Клавдією Гут. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. Групою компаній "Мрія" 
володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі. У свою чергу 80% 
кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, 
якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їх синів —Андрія і Миколу Гутів. 
Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні  2014 року 
агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 
мільярда доларів. У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, 
які обрали нове керівництво компанії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами argumentua.com 
 

UkrLandFarming намерен обновить предложение  
по реструктуризации долга 

07.11.2018 
UkrLandFarming намерен обновить предложение по реструктури-

зации долга для всех своих кредиторов. Об этом сообщил руководитель 
аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий. 

Последнее предложение компании предполагает 70% дисконт для необеспеченных 
кредиторов и 50% - для обеспеченных, а также предоставление кредитов на 10 лет с 
процентной ставкой 8%. «Условия реструктуризации, которые предлагает компания, 
немного лучше, чем мы оценили в нашем отчете по UkrLandFarming», - подчеркнул он. По 
его словам, предлагаемые параметры реструктуризации UkrLandFarming предполагают 
более высокий коэффициент возврата, чем в среднем, «Мрия». «В частности, мы 
подсчитали, что при допущении 25%-ной ставки дисконтирования кредиторы 
UkrLandFarming будут иметь NPV долгового потока, близким к 11% от номинала, в то время 
как необеспеченные кредиторы «Мрии» будут получают около 7% коэффициента 
возврата», - подытожил он. Напомним, что агрохолдинг UkrLandFarming вовремя завершил 
посевную кампанию озимых культур, несмотря на аномальную сухую погоду, 
установившуюся на всей территории Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

ДПЗКУ та ССЕС підписали Меморандум про  
взаєморозуміння та співпрацю 

07.11.2018 
ДПЗКУ та Китайська національна корпорація машинної промисловості 

та генеральних підрядів (ССЕС) підписали Меморандум щодо подальшого 
співробітництва у галузі сільського господарства.  

У церемонії підписання взяли участь заступник Міністра з питань європейської 
інтеграції Ольга Трофімцева, Голова Правління Китайської машинобудівельної корпорації 
SINOMACH Жень Хунбінь, в.о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» Ірина Марченко та Президент 
ССЕС пані Ян Цзін. Метою Меморандуму передбачено закладення підґрунтя для реалізації 
пріоритетних проектів у галузі сільського господарства України та демонстрації 
порозуміння усіх Сторін щодо подальшого співробітництва відповідно до Генерального 
договору між ПАТ «ДПЗКУ» та ССЕС. «Ми впевнені, що у перспективі реалізація 
Меморандуму дозволить ДПЗКУ збільшити обсяги торгівлі зерновими, розширити 
номенклатуру торгівлі зерновими та продукцією переробки на території КНР, включаючи 
борошно, пластівці, мюслі, крупи та комбікорми до КНР та третіх країн», - прокоментувала 
Ірина Марченко. Також умовами Меморандуму передбачена співпраця у сфері торгівлі 
продукцією переробки олійних на території КНР (соняшникова олія, соняшниковий шрот) 
та подальша робота над спільними проектами. Меморандум стане ключовим орієнтиром у 
співробітництві із головним стратегічним партнером ДПЗКУ на довготривалий період. 
Вдала реалізація спільних проектів, визначених цим документом, дозволить 
держкорпорації поглибити взаємовідносини з ССЕС та підтвердити репутацію надійного 
державного експортера зернових.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 

Чистая прибыль ADM за 9 мес. 2018 г.  
выросла на 85% 

07.11.2018 

Чистая прибыль компании ADM (Archer Daniels Midland Co.) за 9 
месяцев 2018 г. выросла на 85% и составила $1,49 млрд. Об этом сообщается 
в отчете компании, пишет latifundist.com 

Чистая прибыль ADM в III квартале т.г. составила $536 млн, что на $192 млн больше 
показателя в аналогичный период 2017 г. Доход от переработки масличных культур 
увеличился до $221 млн ($36 млн показатель аналогичного периода 2017 г.), при этом 
объем переработки сои оценивается в 9,18 млн т (+11% в год). Компания в июле-сентябре 
2018 г. увеличила переработку зерновых до 5,6 млн т, что соответствует квартальным 
показателям в 2018 г., и на 2,4% выше уровня соответствующего периода 2017 г. Также, 
расходы компании за квартал в корпоративном секторе выросли из-за увеличения 
инвестиций компании. Выручка ADM в III квартале 2018 г. составила $15,8 млрд, а за 9 
месяцев 2018 г. — $48,39 млрд. Прибыль на акцию в III квартале 2018 г. выросла в 2,7 раза и 
составила $0,94, скорректированная прибыль на акцию — $0,92. Напомним, что дочерняя 
компания ADM (Archer Daniels Midland Co.) Amilum Bulgaria начала строительство нового 
завода по переработке кукурузы в городе Разград на северо-востоке Болгарии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Компанія Louis Dreyfus Company планує  
збільшити інвестиції в Україну 

07.11.2018 
Президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією компанії Louis 

Dreyfus Company, яка є одним із найбільших торговців та експортерів 
сільськогосподарської продукції з України. 

“Президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією компанії Louis Dreyfus Company 
на чолі з головою наглядової ради Louis Dreyfus Holding B.V. Маргаритою Луї-Дрейфус”, - 
ідеться у повідомленні прес-служби глави держави. Порошенко зауважив, що компанія 
Louis Dreyfus Company в Україні вже працює більше 20 років, і висловив сподівання, що 
компанія збільшить інвестування в країну. “Ви вірите, інвестуєте та просуваєте Україну у 
світі”, - сказав Президент. Він поінформував бізнесменів про перебіг реформ в Україні, 
спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату. У свою чергу, голова наглядової ради 
Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита Луї-Дрейфус зазначила, що за останні чотири роки 
відбулися позитивні зміни в Україні і компанія їх відчуває у своїй роботі. За її словами, 
компанія планує суттєво збільшити інестиції в Україну в найближчі роки. За даними АП, 
Louis Dreyfus Company є одним з найбільших трейдерів продовольчими товарами в світі – 
10% світового обороту. Компанія працює у 100 країнах. Основні галузі діяльності - торгівля, 
сільське господарство, фінанси.  Україні Louis Dreyfus Company веде діяльність з 1998 року і 
є одним з найбільших торговців та експортерів сільськогосподарської продукції з України, 
зокрема в 2016 році експортувала 4,4 млн т зернових. Компанія володіє елеваторами у 
Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях. Із 2012 року разом з ТОВ “Бруклін-Київ” 
будує портовий перевантажувальний комплекс для зернових культур в Одеському порту, 
загальний обсяг інвестицій у проект 104 млн доларів. Компанія розглядає можливість 
збільшення інвестицій для розширення потужностей зі зберігання зернових. Також Louis 
Dreyfus Company інвестувала у 2017 році близько 8 млн доларів у дорожню інфраструктуру 
в Одеському порту, і планує інвестувати у будівництво вагонів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Новини компаній: Bunge Ltd. збільшила  
чистий прибуток в 1,5 рази 

08.11.2018 
Компанія Bunge Ltd. за підсумками січня-вересня 2018 року отримала 

$332 млн чистого прибутку, що в 1,5 рази більше в порівнянні з аналогічний 
період минулого року. Про це йдеться в звіті компанії. 

Показник EBIT склав $667 млн порівняно з $ 381 млн роком раніше. В компанії в 
2018 році очікують, що річний показник EBIT складе $1,2 млрд, що на $600 млн вище 
показника 2017 року. За інформацією, зростання в 2,5 рази спостерігається в сегменті зерна 
і олійних - до 655 млн. Але EBIT в сегменті цукру за звітний період впав з $11 млн до -$57 
млн. Bunge Ltd. була заснована в 1818 р в Амстердамі, наразі головний офіс компанії 
знаходиться в Уайт Плейнс, Нью-Йорк, США. Bunge прийшла на український ринок в 2002 р, 
придбавши компанію Cereol. Bunge належить в Україні компанія «Сантрейд», елеватори в 
Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях і Криму, а також ТМ «Олейна».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта" 
составила EUR 14,5 млн 

08.11.2018 
Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", крупнейшего украинского 

производителя сахара, за 9 месяцев 2018 г. составила EUR14,5 млн, что на 
80% ниже этого показателя за аналогичный период 2017 года.  

Как сообщается в финансовом отчете компании, ее консолидированная выручка 
сократилась на 27% – до EUR253,5 млн на фоне снижения цен на сахар и меньших объемов 
продаж. Показатель EBITDA снизился на 39% – до EUR68 млн. Компания указывает, что за 
указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку EUR96,3 млн (38% в структуре 
консолидированного дохода). Продажи составили 273 тыс. тонн при снижении цен на 26%. 
Более 40% продаж были экспортными – 113 тыс. тонн. Выручка в сегменте 
растениеводства составила EUR76,1 млн (30% консолидированной выручки). В том числе 
экспорт сформировал 83% сегментного дохода. На дату публикации отчета "Астарта" 
завершила уборку масличных культур с итогом 183 тыс. тонн сои и подсолнуха, что на 21% 
больше, чем годом ранее. После завершения сбора кукурузы (сейчас обмолочено 76% 
площадей) компания ожидает впервые выйти на 1 млн тонн общего урожая зерновых и 
масличных культур. Параллельно с этим сев озимых зерновых под урожай-2019 завершен 
на площади почти 50 тыс. га. Выручка сегмента переработки сои составила EUR53,4 млн, 
что на 8% хуже прошлогоднего показателя. "Снижение дохода связано с меньшим объемом 
продаж в условиях низких цен на соевое масло", – поясняет "Астарта". Объем переработки 
сои за девять месяцев этого года составил 156 тыс. тонн (+1%), производство шрота 
выросло на 4% - до 114 тыс. тонн, соевого масла – на 3%, до 29 тыс. тонн. Доходы сегмента 
молочного животноводства упали на 6% – до EUR21,3 млн "с отражением ослабления курса 
гривны к евро". Объемы продаж сохранились на прошлогоднем уровне, составив 79 тыс. 
тонн, тогда как средняя цена на молоко снизилась на 5%. Как сообщалось, "Астарта" в 2017 
г. сократила чистую прибыль на 25,2% – до 1 млрд 758,6 млн грн при росте выручки на 
31,8% – до 13,717 млрд грн. Компания "Астарта" - вертикально интегрированный 
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. 
В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 
тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке 
сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
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В Украине хотят создавать объединения для  
восстановления орошения 

09.11.2018 
Заседание рабочей группы в рамках подготовки законопроекта об 

использовании мелиорированных земель и мелиоративных систем 
состоялось 7 ноября. Об этом говорится в сообщении ассоциации «УКАБ». 

Системы орошения и мелиорации практически полностью амортизированы и 
каждый год затягивания их восстановления приводит к все большим потерям. Сегодня 
необходимы миллиарды гривен инвестиций для того, чтобы вернуть те системы орошения, 
которые предварительно Украина имела в своем пользовании. Поэтому и было решено 
создать базовый проект об объединении водопользователей, что, как показывает опыт 
других государств, является эффективным механизмом управления и эксплуатации 
мелиоративных систем, добавляют в УКАБ. «Из 2,2 млн га орошаемых земель фактически 
функционирует лишь 510 тыс. га. Это очень незначительные площади, особенно учитывая 
стремительные климатические изменения, которые уже наблюдаются на юге Украины. 
Предложенная народными депутатами система объединения водопользователей может 
заработать и быть эффективной, но только при условии, если и государство, и 
непосредственно владельцы земельных участков будут объединяться и совместными 
усилиями осуществлять восстановление и модернизацию систем орошения», - 
прокомментировал заместитель генерального директора по взаимодействию с органами 
государственной власти УКАБ Роман Граб. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

 
 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 НАСІННЯ 

 
LNZ Group виробить для Monsanto 150 тис.  

посівних одиниць кукурудзи 

08.11.2018 
Ленасіннєвий завод (Черкаська обл.), що входить в LNZ Group, цього 

року має виробити для компанії Monsanto 150 тис. посівних одиниць 
кукурудзи. Про це повідомив директор заводу Анатолій Ткаченко. 

За його словами, обладнання Лебединського насіннєвого заводу універсальне і на 
ньому можна успішно переробляти насіння будь-яких культур. Водночас, оскільки у LNZ 
довгостроковий контракт на виробництво посівного матеріалу кукурудзи гібридів Dekalb, 
зараз все заточено саме під цю культуру. Завод з виробництва насіння кукурудзи LNZ Group 
оснащений сучасним обладнанням таких марок як Petkus, Tecflam, KAMAS Westrup, A&K 
Development Company, IPE Steuerungstechnik і Simotek. Його продуктивність становить 
продуктивність 500 тонн насіння на добу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 
 

 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 

 
Кто заработает на херсонском  

рисе 
29.10.2018 

На финишную прямую в степях Таврии вышла «белая жатва». Хотя ее 
на два-три дня задержали дожди, урожай риса успели собрать на 5,7 из 7,7 
тысяч гектаров плантаций. 

Причем результаты не хуже прошлогодних: аграрии собирают по 61 центнеру зерна 
с гектара. Но по ходу дела свою долю «навара» от реализации популярной культуры 
стремятся урвать и коммерсанты, не имеющие никакого отношения к полеводству. В 
разгар сбора урожая оптовые закупочные цены на рисовую крупу разом упали с 17 до 15 
гривень за килограмм (при том, что розничные стабильно держатся на уровне 22-23 
гривны за килограмм). Это уже похоже на картельный сговор. Но недавно бизнесмены 
пошли еще дальше. У тех предприятий, которые не располагают просторными 
хранилищами и сушилками для зерна, они скупают и рис-сырец, но уже по 11 гривень за 
кило, и на своих мощностях доводят его до кондиции. Впрочем, и по такой цене есть 
желающие его продать: это все равно выгодно, так как себестоимость риса выходит где-то 
на четверть меньше. Да и средства на расчет с работниками, закупку горючего, семян, 
запчастей к технике для подготовки к новому сезону полевых работ хозяевам плантаций 
необходимы при любом раскладе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам khersonci.com.ua 
 

В Україні скорочується обсяг посівів пшениці –  
Pro-Consulting 

05.11.2018 
У 2017 році в Україні пшеницею було засіяно 6,37 млн га, що 

становить 23,2% всіх посівних площ або 43,6% площ, відведених під зернові 
і зернобобові культури. Про це свідчать дані Pro-consulting.ua. 

Врожаю ж зібрали в минулому році 26,2 млн тонн, тому Україна увійшла в першу 
десятку світових виробників і експортерів. Ячменем засіяно 2,5 млн га при середній 
врожайності близько 2,9 т/га. Динаміка структури посівних площ пшениці, кукурудзи і 
ячменю в Україні за 2013 - 2017 роках. Експерти радять інвесторам сіяти зернові в в зоні 
українського лісостепу (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Черкаська, Полтавська, 
Харківська, Сумська області) - умови на цих землях найбільше підходять для отримання 
максимальних врожаїв озимої пшениці та ярого ячменю. Тим, хто вирішив почати 
агробізнес, доведеться найбільше витратити на покупку сільгосптехніки і оренду землі - 
49% і 33% усіх вкладень. Витрати на посівну кампанію становитимуть 12%. У 2017 році 
було знижене імпортне мито на макарони з Євросоюзу, що сприяло нарощуванню їх 
поставок в Україну та збільшення рівня конкуренції навіть у традиційній ніші вітчизняних 
виробників - середньому і низькому цінових сегментах. Одним з ключових чинників, що 
впливають на макаронний ринок, стало зростання цін на основну їх складову - пшеничне 
борошно. З 2016 року по другий квартал 2018 року цей ріст склав 24,3%. Крім борошна, в 
Україні дорожчають і інші необхідні для випуску макаронів ресурси, такі як енергоносії та 
персонал. Тому виробники також змушені піднімати ціни, незважаючи на скорочення ринку 
і конкуренцію імпортерів. У 2017 році макарони подорожчали на 5%, а в першому півріччі 
2018 року - на 8% в порівнянні з аналогічними періодами минулих років.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pro-consulting.ua 
 
 
 
 

 

 
Урожай-2018: Аграрії зібрали майже  

63 млн тонн зерна 

08.11.2018 
Станом на 8 листопада українські аграрії намолотили 62,9 млн тонн 

зерна з площі 13,9 млн га  (94%) при врожайності 45,1 ц/га. Про це повідомляє 
прес-служба Мінагрополітики. 

З них зібрано: ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га 
при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи – 27,8 млн тонн з площі 3,8 млн га (82%) при 
врожайності 73,7 ц/га; гречки – 135 тис. тонн з площі 107 тис. га (98%) при врожайності 
12,6 ц/га; проса – 78 тис. тонн з площі 50 тис. га (97%) при врожайності 15,4 ц/га. Крім того, 
технічних культур намолочено: соняшнику – 13,3 млн тонн з площі 5,9 млн га (98%) при 
врожайності 22,4 ц/га; сої – 4,3 млн тонн з площі 1,7 млн га (98%) при врожайності 25,5 
ц/га; ріпаку – 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при врожайності 26,1 ц/га. цукрових буряків 
накопано 12,1 млн тонн з площі 245 тис. га (88%) при врожайності 492 ц/га. Поряд зі 
збиранням урожаю проходить осіння посівна кампанія. Так, аграрії посіяли 7,1 млн га 
озимих зернових культур (98%), при прогнозованій площі 7,2 млн га. Крім того, озимого 
ріпаку при прогнозованій площі 888 тис. га посіяно на 1,0 млн га (116%). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 

 
 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ 

 
Мрия втрое увеличит площади  

под картофелем 

29.10.2018 
Агрохолдинг «Мрия» завершил уборку урожая картофеля с площади 

634 га. Средняя урожайность культуры по компании составила 377 ц/га, что 
является больше плановых показателей. 

Как говорится в сообщени компании, в этом сезоне «Мрия» выращивала 
продовольственные и крахмальные сорта Романо, Винета, Опал, Каррера, Сифра, Евростарч, 
Сюзанна. «Мы неоднократно отмечали, что картофельное направление является 
стратегическим для «Мрии». По этой причине «Мрия» целенаправленно увеличивает 
площади под этой культурой: с 92 га в 2017 году до 634 га в 2018. В следующем году мы 
планируем отвести под эту культуру уже 2038 га», — говорит операционный директор 
агрохолдинга «Мрия» Андрей Григоров. По его словам, для реализации долгосрочной 
стратегии по картофельному направлению в 2017 году компания на 100% обновила 
семенной материал, закупив семена элиты в Германии и Нидерландах. Часть урожая 
картофеля этого года будет реализована внешним покупателям, а часть — использована 
как семенной материал, уточнили в «Мрии». Для справки: агрохолдинг «Мрия» является 
одним из ведущих производителей и селекционеров картофеля в Украине. Для хранения 
картофеля агрохолдинг использует собственные современные картофелехранилища 
общим объемом около 52 тыс. т, оборудованные сортировочными линиями и системой 
контроля влажности и температуры. В активах компании также имеется крахмальный 
завод в Тернопольской области, способный переработать до 600 т картофеля в сутки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Мир Соломы удваивает производство  
компоста 

05.11.2018 
В октябре введены в эксплуатацию новые мощности по производству 

компоста в компании Мир Соломы. Это позволит увеличить объем 
производства вдвое, сообщает umdis.org 

Мир Соломы работает на грибном рынке с 2013 года. Производство построено по 
проекту компании Dalsem (Нидерланды). До нынешнего времени производственная 
мощность составляла 650 тонн компоста в неделю, а после расширения превысит 1200 
тонн компоста Фазы 2 в неделю. Как говорит директор предприятия Роман Столпер, весь 
последний год спрос превышал предложение. “Мы производим стабильный продукт и 
уверены что проблем с реализацией не будет” – добавляет Р.Столпер. Технология 
производства компоста на новых мощностях не будет отличаться. Достроены аналогичные 
уже существующим бункера и тоннели. Как и в первой очереди, установлены 
климатические системы компании Далсем. Производительности линии смешивания с 
лихвой хватит на покрытие потребностей всего комплекса. Естественно, расширение не 
ограничилось увеличением количества тоннелей и бункеров. Инфраструктура 
предприятия также была приведена в соответствие новым мощностям. Компания купила 
несколько новых фронтальных погрузчиков, трактора и пресс-подборщики для соломы, 
дополнительную линию брикетирования, бункерфиллеры и другую сопутствующую 
технику. Первые компосты фазы 2, изготовленные на новых мощностях, будут отгружены 
клиентам уже в конце октября. Данное увеличение сделало компанию вторым по величине 
производителем компоста Фазы 2 в Украине, которое ранее удерживало ООО Пономар. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам umdis.org 
 

 

 
 ТВАРИННИЦТВО 
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ) 
 

 
 

Компанія "Укрлендфармінг" довела, що вирощування  
яловичини в Україні може бути вигідним 

26.10.2018 
Україна нарощує експорт аграрної продукції, але тваринництво як і 

раніше вважається справою неприбутковою - поголів'я великої рогатої 
худоби скорочується в геометричній прогресії.  

Та в Україні є компанії, які продовжують займатися тваринництвом з перспективою 
завоювання світових ринків. Приклад в цьому показує найбільший в Україні агрохолдинг - 
"Укрлендфармінг"(Ukrlandfarming) Олега Бахматюка. Поголів'я великої рогатої худоби на 
найбільшому в Житомирській області кластері групи компаній Укрлендфармінг "Полісся" 
становить 6 тис. голів. У планах - наростити його ще мінімум на півтори тисячі, завдяки 
чому цей тваринницький комплекс може стати найбільшим не тільки в області, а й в усьому 
Поліському регіоні. Директор кластера Володимир Левковський розповів, що питання 
вигідності виробництва яловичини "Укрлендфармінг" вирішує шляхом впровадження 
інновацій в технологіях вирощування і поліпшення генетики худоби. За оцінкою 
Володимира Левковського, сьогодні рентабельність однієї ферми кластера становить 20% - 
це досить високий показник, якщо врахувати, що на деяких тваринницьких господарствах 
рентабельність 10% - вже успіх. М'ясні породи, які вирощує "Укрлендфармінг", є джерелом 
так званої "мармурової" яловичини, яка високо цінується у всьому світі. Головними 
ринками збуту цієї продукції, за словами директора по тваринництву Поліського кластера 
"Укрлендфармінг" Миколи Лучко, є країни Близького Сходу та Північної Африки. ...  

Читати повністю >>> 

За матеріалами UkrLandFarming  
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Крупнейший производитель яиц в Украине  
пропустил выплату долга в $200 млн 

30.10.2018 
Агрохолдинг Авангард – крупнейший производитель яиц в Украине – 

заявил о продолжении переговоров с держателями ценных бумаг по 
истечении 29 октября срока обращения еврооблигаций на $200 млн. 

Как говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи, переговоры по 
реструктуризации со специальным комитетом держателей еврооблигаций продолжаются. 
Компания ожидает, что любое предложение по реструктуризации задолженности для 
представления ее кредиторам будет включать запрос о реструктуризации основной суммы 
и процентов, подлежащих уплате 29 октября 2018 г., в дополнение к процентным платежам 
со сроком погашения 2 мая 2018 г., 30 октября 2017 г. и 2 мая 2017 г. Таким образом, 
облигации не будут погашены и соответствующая выплата процентов не будет 
осуществлена к дате погашения. Отметим, что еще 2015 году Авангард завершил процесс 
реструктуризации облигаций на $200 млн, продлив срок их обращения до 29 октября т.г. 
Тогда же было решено, что выплата процентного дохода будет осуществляться раз в 
полгода – 29 апреля и 29 октября. В комитете кредиторов представлены держатели 
приблизительно 50% облигаций Авангарда и около 40% UkrLandFarming.  

 

Читать полностью >>>  
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NOVAAGRO реконструювала першу чергу 
 птахокомплексу «Морозівка Агро» 

05.11.2018 
NOVAAGRO завершила реконструкцію першої черги птахокомплексу 

«Морозівка Агро» (Харківська область). У жовтні введено в експлуатацію 
першу лінію потужністю 220 тис. голів птиці. 

Паралельно з реконструкцією NOVAAGRO придбала ПК «Балаклійське птахівництво» 
(Харківська обл), яке має два діючих птахівницьких майданчики і забійний цех потужністю 
3 тис. голів на годину. Таким чином, після реконструкції та придбання діючих майданчиків 
птахокомплекс «Морозівка Агро» складається з трьох птахівничих майданчиків загальною 
потужністю 650 тис. голів птиці і забійного цеху. У планах компанії – до кінця 2019 року 
збільшити поголів’я до 1 млн голів птиці і модернізувати потужності забійного цеху до 5 
тис. голів на годину. Відзначимо, ГК «NOVAAGRO» - одна з провідних компаній аграрної 
галузі Харківського регіону. Компанія є членом Європейської бізнес асоціації, 
Всеукраїнської громадської організації «Української аграрної конфедерації», членом спілки 
«Борошномелів України», Міжрегіонального союзу птахівників і кормовиробників України.  

 

Читати повністю >>> 
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Мільярдер Косюк отримав від держави  
812 мільйонів дотацій 

05.11.2018 
Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 

листопада отримало 618 млн грн бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 
млн грн. Така інформація опублікована на веб-порталі Є-data. 

За даними порталу, кошти надані ТОВ "Вінницька птахофабрика" за програмою 
часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і 
комплексів. У серпні ТОВ "Вінницька птахофабрика" за цією ж програмою уже отримало 187 
млн грн. Загалом це підприємство з початку року отримало 806 млн грн. Перед цим, 31 
жовтня, на засіданні уряд затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки 
агровиробників. У результаті на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) була збільшена програма 
компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки 
сільгосппродукції без залучення банківських кредитів. Саме за цією програмою основним 
одержувачем і стала "Вінницька птахофабрика", яка входить до складу агрохолдингу 
"Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Крім цього рішення на користь ТОВ "Вінницька 
птахофабрика", ще два підприємства Юрія Косюка (ПАТ "Зернопродукт МХП" та ПрАТ 
"Агрофорт") отримали кошти на утримання корів. Сума дотацій становила 5,5 млн грн. 
Загалом на програму компенсації вартості тваринницьких комплексів без залучення 
банківських кредитів виділено 1,7 млрд грн, з яких 806 млн грн отримали підприємства 
холдингу МХП Юрія Косюка, і рік ще не закінчився. … 

 

Читати повністю >>> 
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Эксперт: Украина может хорошо зарабатывать  
на производстве морепродуктов 

08.11.2018 
Херсонская область имеет ресурсы, чтобы хорошо зарабатывать на 

производстве морепродуктов. К такому выводу пришли сотрудники 
Херсонского государственного аграрного университета (ХГАУ). 

«Мы можем потреблять свои черноморские мидии и устрицы, выращенные на 
специальных фермах. Выращивание мидий и устриц является перспективной отраслью в 
странах, имеющих выход к Черному морю. Жители Украины съедают около 140 тыс. т 
мидий и устриц в год. Сейчас это в основном чилийские морепродукты. Тогда как 
выращивание мидий выгодно для нас и с экономической, и с экологической стороны», - 
отметил и.о. заведующего кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры ХГАУ кандидат 
биологических наук, доцент Павел Кутищев по возвращении из Ягорлицкого залива. 
Акватория Черного моря на юге Украины очень подходит для создания медийных ферм, 
которые представляют собой систему горизонтальных кантов, подвешенных в воде буями. 
Специалисты убеждены, что благодаря климатическим условиям, наличию естественного 
корма, которым питаются мидии, небольшим энергозатратам, есть возможности получать 
высокие урожаи на ограниченной площади. «К тому же одна мидия фильтрует до 100 
литров воды в сутки. Когда в Черном море было много поселений мидий, его прозрачность 
достигала 20 метров, сейчас в лучших местах она не превышает 5 метров. Причина в том, 
что в 1950-х годах к нам с балластными водами попал хищный моллюск рапана, и 
количество мидий в Черном море существенно уменьшилась, а море потеряло возможность 
самоочищаться», - добавил он. Ученые добавили, что в 70–80-е годы на юге Украины 
выращивали мидии: этим занимались специалисты из Крыма, Одесской и Херсонской 
областей. Однако сейчас марикультура у нас развивается очень медленно. Среди основных 
причин - запутанная нормативно-правовая база и бюрократические препятствия: 
предприниматели и фермеры просто не рискуют браться за такое производство. Эксперты 
считают, что нужна поддержка на законодательном уровне, лизинговая программа и 
возможность арендовать территории под плантации на длительный срок. 
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Компанія «Чумак» розробила замінник цукру натурального  
походження «Солодка стевія» 

06.11.2018 

Цей продукт із нульовою калорійністю, повідомляється в прес-релізі 
компанії, не підвищує цукор в крові і при цьому має звичний смак цукру. Про 
це повідомляє agrotimes.net 

До його складу входить продукт ферментації кукурудзи і натуральний екстракт 
стевії Green Leaf. «Починаючи з минулого року, ми активно використовуємо стевію в 
рецептурі продуктів, які випускаємо, – зазначив генеральний директор «Чумака» 
Костянтин Шевченко. – Вже цього року активно пропонуємо наше рішення іншим 
виробникам з різних галузей». Здоровий замінник цукру вже доступний в деяких 
роздрібних мережах, додав він.  ПрАТ «Чумак» – один із найбільших виробників продуктів 
харчування в Україні. Виробляє кетчупи, майонези, соуси, консервовані овочі, томатну 
пасту, макарони, сік, соняшникову олію під однойменною торговою маркою. 
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В Украине открыли наибольший завод по  
изготовлению крах мала 

26.10.2018 
В селе Новый Белоус (Черниговская область) построили завод по 

переработке картофеля в крахмал. Об этом передает Ukraine Now, сообщает 
служба новостей портала bin.ua 

Сообщается, что ПБП «ВИМАЛ» открыли третий по счету завод, но он крупнейший в 
Украине по переработке картофеля на крахмал мощностью 1200 тонн сырья в сутки. «Завод 
построен при технической поддержке датской компании SiccaDania, и он стал одним из 
самых современных производств в Европе», - говорится в сообщении. В сообщении 
отмечается, что крахмал будет соответствовать всем европейским стандартам, а также 
сертифицирован по основным передовым мировым системам управления качеством и 
безопасностью продукции. Значительную часть объемов производства нового 
предприятия будут экспортировать в ЕС. По словам руководства, компания планирует в 
2020 году запуск завода, который будет производить протеин из картофельного сока, сухие 
картофельные волокна и жидкое органическое удобрение. 

 

Читать полностью >>>  
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Завод Петра Порошенко на Днепропетровщине  
готовится расширять производство 

29.10.2018 

В Реестре оценки воздействия на окружающую среду появилось 
сообщение о том, что ЧАО «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» 
собирается расширить мощности, сообщает dengi.informator.ua 

Компания планирует построить новый цех по производству крахмала из кукурузы и 
установить новую линию гидратации масла. Жители поселка на общественных слушаниях 
смогут высказать свое отношение к расширению предприятия, которое известно своими 
экологическими проблемами и некрасивыми взаимоотношениями с местными властями. 
Если кто не знает, этот комбинат – градообразующий для поселка Днепровское и 
расположен он прямо в населенном пункте. Так исторически сложилось, что раньше 
комбинат отапливал весь поселок, построенный, кстати, для его работников еще в конце 
50-х годов прошлого столетия. В конце 2011 г. ПАО «Закрытый не диверсифицированный 
корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» приобрел 98,82% акций 
комбината. Этот фонд принадлежит тогда еще будущему гаранту Петру Порошенко. В 2013 
году комбинат отключил от своего тепла население и школу, а в 2016 году – детские садики 
и Дворец культуры. И подал иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области, в 
котором просил взыскать с дотационного поселкового совета сумму, которая более чем в 
два раза превышает договорную за отопление. Бизнес есть бизнес. Тем более, если это 
бизнес Петра Порошенко. ... 
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Рынок гречки Украины:  
обзор 2018 г. 

01.11.2018 
По состоянию на 30 октября украинские сельхозпроизводители 

собрали 133 тыс. тонн гречихи с площади 106 тыс. га (98%) при 
урожайности 12,6 ц/га. Об этом сообщается на сайте Минагрополитики. 

Ожидаемое производство в 2018 г. составит 126-130 тыс. тонн, переходные остатки с 
прошлого года - 56 тыс. тонн. Как отмечал замдиректора департамента агрополитики и 
сельского хозяйства Минагропрода Леонид Сухомлын, внутреннее потребление в Украине 
составляет 160 тыс. тонн. Хотя стоит отметить, что украинцы стали меньше есть гречки. За 
последние два года потребление этой крупы в Украине упало в полтора раза. Напомним, 
посевные площади под гречихой сократились в 2018 году по сравнению с предыдущим 
годом на 42,6% - до 108 тыс. га. Ожидается, что в 2019 году посевы сократятся еще вдвое - 
до 40-50 тыс. га. Это стало следствием интервенции дешевой гречки из России. Доля 
российской крупы на украинском рыке достигла около 45-50%. В свою очередь сокращение 
посевов гречихи привело к уменьшению производства и гречишного меда. По прогнозам 
экспертов, в 2018 году экспорт меда из Украины упадет на 40%. 
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Топ-5 країн-споживачів українських  
макаронних виробів 

05.11.2018 
За січень - вересень ц.р. з України було експортовано понад 19 тис. тон 

макаронних виробів, загальна вартість яких становила 28 млн USD. Про це 
повідомив аналітичний департамент UFEB. 

Відмітимо, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 р., обсяг експорту в даному 
сегменті зріс на 13% (16,8 тис. т), а загальна вартість товару збільшилася на 19%. «Зріс 
обсяг експорту до Німеччини (на 26%), Російської Федерації (на 23%) та до Великої 
Британії (на 9%) у порівнянні з попереднім роком», - повідомляють в UFEB. Топ-5 країн, що 
споживають українські макаронні вироби: Російська Федерація (17% від загального 
експорту); Республіка Молдова (12%); Велика Британія (10%); Німеччина (9%); 
Румунія(6%). «Ринки Великої Британії, Німеччини та Нідерландів характеризуються 
великими обсягами споживання макаронних виробів на одну особу, значним імпортом 
товарів та загальним зростанням місцевого ринку. Дані фактори створюють сприятливі 
можливості для входження на ринок нових гравців, в ролі яких можуть знаходитися і 
українські експортери», - додають в аналітичному відділі. Зазначимо, що Італія 
залишається головним постачальником цього сегменту, задовольняючи потреби таких 
країн: Німеччини, США та Франції. Також, Туреччина продовжує стабільно нарощувати свій 
експорт, що дозволило їй стати другою країною-експортером, поступаючись лише Італії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrainian-food.org 
 

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Три украинских сахарных производителя 
занимают 70% рынка 

05.11.2018 
В Украине есть три крупнейших холдингов-экспортеров сахара, 

которые занимают 70% всего сахарного рынке. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на Latifundist.  

Крупнейшим поставщиком сахара за рубеж остается «Астарта-Киев». На долю трех 
компаний, входящих в холдинг, припадает более 25% рынка. «Радеховский сахар» в сезоне 
2017/18 укрепил свои позиции, нарастил экспорт и приблизился к «Астарте». А 
«УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», хоть и снизил объемы экспорта, но все ровно ворвался в тройку . 
В ТОП-10 предприятий-экспортеров сахара в 2017/18 МГ вошли: 1) «Радеховский сахар» 
(Pfeifer & Langen) — доля на рынке — 24,6% (экспорт — 138,5 тыс. т); 2) «Цукорагропром» 
(«Астарта-Киев») — 16,5% (93 тыс. т); 3) Продовольственная компания «Подолье» 
(«УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО») — 14,3% (80,4 тыс. т); 4) «Теофипольский сахарный завод» 
(«Украина-2001») — 6,3% (35,5 тыс. т); 5) «Новооржицкий сахарный завод» («Астарта-
Киев») — 6,2% (34,9 тыс. т); 6) ПК «Заря Подолья» («УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО») — 6% (34,1 
тыс. т); 7) «Элит Реилвейз — 2,7% (15,4 тыс. т); 8) «Новоивановский сахарный завод» 
(«Астарта-Киев») — 2,6% (14,4 тыс. т); 9) Новомиргородский сахар (I&U Group, в которую 
входит «Агроспецсервис») — 2% (11,2 тыс. т); 10) ED&F Man Ukraine — 1,6% (8,9 тыс. т). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

В Україні виготовлено 1 млн т  
цукру нового врожаю 

06.11.2018 
За оперативними даними Національної асоціації цукровиків України 

(НАЦУ) «Укрцукор», станом на 5 листопада виготовлено 1,03 млн т цукру. 
Про це повідомляється на сайті організації. 

Всього працює 39 цукрових заводів і один уже завершив виробничий сезон. 7,9 млн т 
цукрових буряків переробили, що на 2,5 % менше від показників минулого року. «Як і 
прогнозувалось раніше, з огляду на кліматичні умови, цукристість цьогоріч нижча за 
минулорічну – 16,26% до 17,21%, вихід цукру також нижчий – 13,31 до 14,24. Проте, за 
нашими оцінками, загальне виробництво цукру в цьому сезоні вдасться зберегти на рівні 2 
млн. т», - пояснила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. 
Станом на 5 листопада викопано 231 тис. га цукрових буряків, що становить 83% посівних 
площ. Найбільше зібрали в Вінницькій, Полтавській та Тернопільській областях. 
Відзначимо, станом на 5 листопада українські аграрії зібрали 83% цукрових буряків. Про це 
повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Викопано 11,2 млн т цукрових буряків із площі 
231 тис. га при врожайності 488 ц/га. Нагадаємо, враховуючи запаси цукру на початок 
маркетингового року та внутрішнє споживання, його розрахункові залишки на 01.10.2018 
оцінено у 704 тис. т, що у 1,8 разів перевищує минулорічний показник. Про це повідомляє 
прес-служба Економічного дискусійного клубу. На сьогодні в Україні у розпалі сезон 
збирання цукрових буряків та виробництва цукру. Станом на початок жовтня ц. р. цукрові 
буряки було викопано на 38% площ, зібрано 5,1 млн т буряків. За оперативними даними, у 
першому місяці нового маркетингового періоду вироблено 390 тис. т цукру з буряків 
нового врожаю, що на 35% більше, ніж у відповідному місяці минулого року. У вересні 
експортовано 11 тис. т цукру, що на 6 тис. т менше, ніж у цьому ж місяці торік. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами НАЦУ «Укрцукор» 
 
 

 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В Украине произвели в сентябре 421,9 тыс тонн  
подсолнечного масла 

31.10.2018 
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его 

фракций (кроме химически модифицированных) в сентябре 2018 года 
составило 421 868 тонн, что на 24,5% больше, чем в сентябре 2017 года. 

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций (кроме 
химически модифицированных) в январе-сентябре 2018 года составило 3 223 438 тонн, что 
на 13,7% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. Об этом сообщила Государственная 
служба статистики. Остатки нереализованной продукции на складах предприятий на 1 
октября составили 86 127 тонн. Как сообщала «Агро Перспектива», производство масла 
подсолнечного нерафинированного и его фракций (кроме химически модифицированных) 
в январе-декабре 2017 года составило 5 212 тыс. тонн, что на 17,0% больше, чем в 2016 
году. В 2016 году производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций 
(кроме химически модифицированных) составило 4 412 тыс. тонн против 3 716 тыс. тонн в 
2015 году. По данным Госстата, потребление масла подсолнечного в Украине в 2016 году 
составило 497,3 тыс. тонн, или 11,7 кг на одного человека. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

 

 
 
 

 
 

 

Новый завод «Кернелл» начнет  
работу в 2021 году 

31.10.2018 
Пресс-служба агрохолдинга «Кернел» обнародовала некоторые 

параметры строящегося завода по переработке масличных в Западной 
Украине. Об этом сообщает ukragroconsult.com 

Завод строится в Старокостантиновском районе Хмельницкой обл. Проектная 
мощность по переработке составит 1 млн тонн в год, объем хранилищ – 100 тыс. тонн. Ввод 
в эксплуатацию запланирован на начало 2021 года. Предусмотрено строительство ТЭЦ 
мощностью 22 МВт, работающей на подсолнечной шелухе. К концу 2020 года холдинг 
планирует установить аналогичные ТЭЦ на всех своих заводах общей мощностью 72 МВт. 
Напомним, Kernel Holding SA  (группа «Кернел») 22 октября 2018 г. заключила с синдикатом 
европейских банков соглашение об изменении условий экспортной кредитной линии. Об 
этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже. Как отмечается 
срок действия кредитной линии на сумму $200 млн продлен до 31 августа 2021 года. «К 
объекту соглашения был добавлен дополнительный краткосрочный транш в размере $90 
млн со сроком погашения в августе 2019 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что 
предэкспортная кредитная линия будет использоваться компанией для финансирования 
потребностей оборотного капитала в производстве подсолнечного масла в Украине.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

В Украине разрабатываются 9 новых стандартов  
для масложировой отрясли 

02.11.2018 
В связи с тем, что с 1 января 2019 г. в Украине отменены все ГОСТы, 

которые были разработаны и действовали в СССР, в Украинском НИИ масел 
и жиров НААН, разрабатывает ряд национальных стандартов. 

В их числе следующие: ДСТУ «Семена масличных культур. Правила приема» (взамен 
ГОСТ 10852-86); ДСТУ «Семена масличных культур. Метод определения зараженности 
вредителями» (взамен ГОСТ 10853-88); ДСТУ «Семена масличных культур. Методы 
определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси» (взамен ГОСТ 10854-88); 
ДСТУ «Семена масличных культур. Методы определения содержания лузги» (взамен ГОСТ 
10855-64); ДСТУ «Семена масличных культур. Методы определения цвета и запаха» (взамен 
ГОСТ 27988-88); ДСТУ «Семена масличных культур. Методы определения кислотного числа 
масла» (взамен ГОСТ 10858-77);- ДСТУ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 
определения сырой клетчатки» (взамен ГОСТ 13496.2-91); ДСТУ «Масла. Правила приема» 
(взамен ГОСТ 5472-50); ДСТУ «Масла. Методы определения запаха, вкуса, цвета и 
прозрачности» (взамен ГОСТ 5471-83). 17 октября т.г. на заседании ТК-86 было проведено 
обсуждение отзывов к первой редакции вышеупомянутых стандартов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-agro.com 
 

Госэкоинспекция подняла вопрос о приостановке  
завода по переработке масел в Южном 

07.11.2018 
После пожара на заводе по переработке масел ООО "Дельта Вилмар 

СНГ" в Южном Одесской области, Госэкоинспекция инициирует 
рассмотрение вопроса о закрытии цеха, где произошел пожар.  

В частности, госинспектора по охране окружающей природной среды Черного моря 
осмотрели территорию завода и отобрали пробы морских вод. Результаты лабораторных 
исследований сообщат дополнительно. Однако, проверки на заводе по соблюдению 
требований экологического законодательства произошли также в сентябре 2018 года. В 
ходе проверок было установлено, что перегрузка масляных грузов производится на 
причале № 4 Южненского филиала АМПУ без отчета по оценке воздействия на 
окружающую среду. Это является нарушением ст. 3 закона об окружающей среде. 
Госэкоинспекция передала материалы проверки в суд для решения вопроса о прекращении 
деятельности ООО "Дельта Вилмар СНГ" на причале № 4. Заседание по рассмотрению этого 
вопроса назначено на 8 ноября 2018 года. Отметим, Группа компаний "Дельта Вилмар 
СНГ" сможет за счет запасов обеспечить бесперебойные поставки спецжиров, 
производимых в цехе завода в Одесской области, в котором в ночь с 6 на 7 ноября 
произошел пожар. В связи с пожаром на заводе из ассортимента компании исчезнет целая 
линейка товаров - специализированные жиры и маргарин. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

ViOil и COFCO International подписали 
соглашение о сотрудничестве 

08.11.2018 

В ходе импортно-экспортной выставки в Шанхае компания ViOil 
подписала соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией COFCO 
International. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

«Это соглашение - важный шаг для промышленной группы ViOil. Оно открывает 
перед нашей компанией новые возможности для экспорта и усиливает позиции ViOil не 
только на китайском, но и на международном рынке», - говорит начальник отдела сбыта 
готовой продукции промышленной группы ViОil Богдан Коровий. У корпорации COFCO 
International есть представительства в более чем в 140 странах, а также мощности для 
производства и хранения сельхозпродукции, разветвленная торговая и логистическая сети. 
Напомним, что ViOil в этом сезоне собирается переработать ≈ 100 тыс. т высокоолеиновых 
семян и стать №1 по производству высокоолеинового масла в Украине. Традиционным 
рынком сбыта высокоолеинового подсолнечного масла для ViOil является Китай. Группа 
также работает с крупнейшими мировыми трейдерами. При этом компания активно 
расширяет географию экспорта. «В 2018 г. мы впервые вышли с нашей продукцией на 
рынки Японии, Южной Кореи и Австралии», - подчеркивает коммерческий директор 
промышленной группы ViOil Игорь Гадомский.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

За 9 месяцев Глобинский МЭЗ  
переработал 156 тыс. т сои 

08.11.2018 
За 9 месяцев 2018 г. объем переработки сои на Глобинском 

перерабатывающем заводе компании «Астарта-Киев» составил 156 тыс. т 
(+1% г/г). Об этом сообщила пресс-служба компании. 

При этом производство соевого шрота выросло на 4%, до 114 тыс. т, соевого масла — 
на 3%, до 29 тыс. т. Отмечается, что за 9 месяцев соеперерабатывающий сегмент компании 
сформировал доход в размере €53,4 млн (-8% г/г), или 21% от консолидированной 
выручки. Консолидированная выручка сократилась на 27%, до €253,5 млн. «Уменьшение 
дохода связано с меньшим объемом продаж в условиях низких цен на соевое масло», — 
пояснили в компании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам elevatorist.com 
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Україна майже увесь казеїн  
продає за кордон 

30.10.2018 
В Україні останніми роками активно росте виробництво казеїну і 

практично весь іде на експорт. Про це  говориться у повідомленні Асоціації 
виробників молока, передає agroportal.ua 

«За підсумками 8-ми місяців цього року було вироблено 5,9 тис. казеїну із них на 
експорт пішло 5,7 тис. т. Приріст за рік склав 9,2%. В тому числі, у серпні виробництво 
склало 934 т, що на 8,9% більше, ніж у серпні минулого року», - говориться у повідомленні. 
Найбільшим експортером казеїну в Україні є «Тернопільський молочний завод» - 1,5тис. т 
за підсумками січня-серпня. Поставляють його здебільшого до Польщі (63,5%). Відзначимо, 
ПрАТ "Тернопільський молокозавод" - одне з найпотужніших молочних підприємств 
України. Щоденна переробка молока становить понад 300 тонн, а кількість працівників 
зросла до 1500 людей. На заводі впроваджуються новітні технології: це перше 
підприємство в Україні, яке виготовляє молоко за німецькою технологією "FRESH MILK 
TECHNOLOGY" ("Свіже молоко"). Станом на 2014 рік ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 
налічує 12 власних регіональних представництв у Західній Україні та у місті Київ. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Річний звіт 
«Тернопільського молочного заводу» >>> 

За матеріалами agroportal.ua 
 
 

Люстдорф запускает в продажу  
растительное молоко 

02.11.2018 
Компания «Люстдорф» запускает в продажу растительную 

альтернативу молоку - «Ідеаль Немолоко» в ноябре 2018 г. Об этом 
сообщает пресс-служба компании, передает latifundist.com 

Речь идет о двух ультрапастеризованных напитках - овсяном и гречневом, которые 
содержат 2,5% жирности и не имеют в своем составе ингредиентов животного 
происхождения. В компании сообщают, что технология производства «Ідеаль Немолоко» - 
это собственная разработка «Люстдорф». «Идея возникла еще два года назад, но ждала 
своего времени для воплощения. Большим толчком для ее реализации стала тенденция 
динамичного роста категории растительных напитков в мире, увеличение количества 
сторонников здорового образа жизни и наше стремление всегда быть первыми, находить и 
занимать новые ниши на отраслевом рынке», - рассказала директор по маркетингу 
«Люстдорф» Наталья Веремчук. Объем инвестиций в данный инновационный продукт 
составил $3 млн. Напитки «Ідеаль НеМолоко» существенно дешевле зарубежных аналогов, 
присутствующих на отечественном рынке. Продукт сертифицирован знаком V-Label Vegan 
европейского союза вегетарианцев. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 
 

Молочный альянс выводит на рынок линейку 
безлактозной продукции 

05.11.2018 
Компания «Молочный альянс» запускает линейку безлактозной 

продукции. Первая партия выйдет на рынок в этом месяце. Об этом 
сообщил совладелец холдинга «Молочный альянс» Александр Деркач. 

«Сегодня на заводе будет изготовлена первая промышленная партия безлактозного 
молока для детей. Через 8-10 дней тест на промстерильность в государственной 
лаборатории, и в добрый путь», - поделился он. Деркач подчеркнул, что будет целая 
линейка безлактозных продуктов. «Продукция появится в продаже через несколько 
недель», - добавил он. Группа компаний «Молочный альянс» объединяет Пирятинский, 
Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотонош-
ский маслодельный комбинат, сбытовые предприятия «Эталонмолпродукт» и торговый 
дом «Эталон». Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ «Приятно», 
«Славия», «Яготинське», «Яготинське для детей», «Здорово», «Златокрай».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

Компанія «РУДЬ» отримала медаль та сертифікат 
IMPORT EXPORT AWARD 

06.11.2018 
Протягом останніх років ПАТ «Житомирський маслозавод» успішно 

експортує свою продукцію до майже 30 країн. Про це повідомляє прес-
служба компанії «Рудь» на соєму сайті. 

Експортна діяльність – це складна сфера здійснення бізнесу: щоб мати успіх за 
кордоном, підприємство повинно бути конкурентноздатним. Багаторічні напрацювання 
компанії «Рудь», дотримання стандартів якості, високоякісна продукція та підходи до 
просування продукції не залишились непоміченими - підприємство отримало наступні 
нагороди: Медаль IMPORT EXPORT AWARD та Сертифікат IMPORT EXPORT AWARD-2017 за 
досягнуті результати на закордонних ринках. Нагадаємо, з нагоди святкування Дня 
підприємця компанія «Рудь» - ПАТ «Житомирський маслозавод» - отримала відзнаку в 
номінації  «Кращий інвестор 2018 року» в Житомирській області. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Компанії «РУДЬ» 
 

Данон первой в Украине начала  
поставки йогуртов в ЕС 

08.11.2018 
Компания «Данон» в Украине начала поставки йогуртов в 

Европейский Союз. Об этом сообщила пресс-служба «Данон», передает 
служба новостей портала latifundist.com 

«Впервые в истории украинского экспорта изготовленная в Украине молочная 
продукция с непродолжительным сроком хранения продается в Европейском союзе. 
Изготовленные на херсонском заводе «Данон Днепр» йогурты можно купить в польских 
магазинах», - сообщили в компании. С 1 июня 2018 г. «Данон» еженедельно экспортирует 
10 т продукции для детей под брендом Danonki со вкусом «клубника» (в Украине ТМ 
«Растишка»). А с 11 октября - еще и бифидойогурты Activia в двух вкусах- «черника и 5 
злаков» и «курага лен». Еженедельный объем экспорта Activia тоже составляет 10 т. В 
компании отметили, что запросы на увеличение этих объемов экспорта уже есть. «Данон» 
планирует налаживать поставки молочной продукции и в другие европейские страны. 
Компания уверена, что произведенный на украинском заводе йогурт является 
конкурентоспособным рядом с продукцией, производимой в ЕС. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Треть доходов компании "Danone 
Украина" сгенерировали новые продукты >>>  

По материалам latifundist.com 
 

 

 М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

АМКУ занялся Безлюдовским  
м’ясокомбінатом 

31.10.2018 
Территориальное управление Антимонопольного комитета 

Украины вынесло рекомендации ЧАО "Комплекс "Безлюдовский 
мясокомбинат". Об этом сообщает портал sq.com.ua 

По информации АМКУ, мясокомбинат распространял "информацию, вводящую в 
заблуждение, путем передачи субъектом хозяйствования непосредственно 
неопределенному кругу лиц ложных сведений в результате выбранного способа их 
изложения, которые могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения 
товаров этого предприятия". Эти действия содержат признаки нарушения 
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 
151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". АМКУ предоставил 
обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушение, а также устранить 
причины возникновения этого нарушения и условия, которые ему способствуют. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

АМКУ занялся Ольховским  
мясокомбинатом 

10.11.2018 

Территориальное управление Антимонопольного комитета Украины 
вынесло рекомендации ООО "Ольховский мясокомбинат". Об этом сообщает 
портал sq.com.ua 

По информации АМКУ, мясокомбинат распространял "информацию, вводящую в 
заблуждение, путем передачи субъектом хозяйствования непосредственно 
неопределенному кругу лиц ложных сведений в результате выбранного способа их 
изложения, которые могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения 
товаров этого предприятия". Эти действия содержат признаки нарушения 
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 
15 закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". АМКУ предоставил 
обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушение, а также устранить 
причины возникновения этого нарушения и условия, которые ему способствуют. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

 

 
 ХЛІБОБУЛОЧНА (ПЕКАРСЬКА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Выставка «Хлебопекарное дело» в рамках V Специали- 
зированной выставки «АГРО-СФЕРА» 

19.10.2018 
В этом году впервые в Одессе проводится выставка 

«Хлебопекарное дело» в рамках уже хорошо известной аграриям 
региона V специализированной выставки «Агро-СФЕРА».   

Традиционно состоится это событие в завершение праздника Дня работника 
сельского хозяйства - 21-23 ноября 2018 года  в выставочном комплексе одесского 
морского вокзала. Выставка проводится при поддержке Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины и Одесской областной государственной администрации (ОГА). 
Координацию работы оргкомитета по подготовке проекта ведет Управление аграрной 
политики ОГА. Активно участвуют в подготовке и проведении проекта Всеукраинская 
ассоциация пекарей, Одесская национальная академия пищевых технологий, Ассоциация 
фермеров и частных землевладельцев Украины, Аграрный союз Украины, Семенная 
ассоциация Украины, Союз женщин-фермеров Украины. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам Всеукраинской ассоциации пекарей 
 

Хомутиннік продав свій  
хлібний бізнес – ЗМІ 

25.10.2018 
Нардеп, співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій 

Хомутиннік протягом цього року вийшов із хлібного бізнесу. Про це пише 
оглядач "Олигарх-медиа", передає gordonua.com 

Автор зазначає, що Хомутиннік "зійшовся" з кіровоградським холдингом "Формула 
смаку", який належить тодішньому нардепу-мажоритарію від Кіровоградської області, 
бізнесмену Олександрові Табалову, у середині 2012 р., вони домовилися разом розвивати 
борошняний бізнес. Політики у партнерстві 50 на 50 створили ТОВ "Полтавахліб", куди 
включили Кременчуцький хлібокомбінат, Комсомольський хлібозавод, ТОВ "Формула ТТГ" 
та інші заводи. У такий спосіб, вважає Боровиков, Хомутиннік увійшов у хлібний бізнес 
Табалова. На той час оборот холдингу становив 1 млрд грн на рік, компанія контролювала 
приблизно 6% хлібного ринку України. Інвестиційний фонд "Каскад-Інвест", бенефіціаром 
якого є Хомутиннік, продав свою частку в холдингу "Формула смаку" Табалову. На сьогодні 
82% компанії "Полтавахліб" належить фірмі Табалова "Домініон-К", ще 18% – Олені 
Терещенко, яка працює на одному з комбінатів групи. Хомутиннік позбувається й інших 
агроактивів: "Каскад-Інвест" продав 51% акцій ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат", 
Антимонопольний комітет дав дозвіл на продаж Дніпровського хлібокомбінату. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gordonua.com 
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Як столична влада під носом у киян створила  
мережу роздрібної торгівлі 

30.10.2018 
З самого початку проекту соціального хліба для киян у громадськості 

виникало багато питань, і справа не лише у тому, що пенсіонерів змушували 
стояти за продуктом, яким ми пишаємося і експортуємо, в годинних чергах. 

 

У грудні 2014 році КМДА і  ПАТ «Київхліб» підписали договір про створення мережі 
роздрібної торгівлі з продажу хліба простої рецептури. Цікаво, що саме об’єднання 
профспілкових організацій ПАТ “Київхліб” в 2014 році виступило проти проведення 
інвестиційного конкурсу, наголошуючи, що вони і так виробляють найдешевшу продукцію 
в столиці, якою можуть повністю задовольнити потреби киян. Були проти аж до того часу, 
поки його не «виграли». Основними умовами конкурсу були: непідвищення протягом трьох 
років цін на 10 сортів хліба простої рецептури (так звані “соціальні” сорти без маргарину і 
олії); ці види хліба повинні бути постійно в наявності і становити не менше 70% від 
загального асортименту; чітко визначені обсяги виробництва та продажу цього хліба в 
достатній кількості відповідно до потреб киян, безперебійна логістика всіх процесів; 
забезпечення високої якості хліба відповідно до чинних державних стандартів. 
Неодноразово ми спостерігали протягом років довжелезні черги біля кіосків, а їх до речі в 
Києві відкрили 200, але насправді ніхто не рахував. Ніби в Радянському Союзі, кияни були 
змушені чекати годинами, щоб купити продукт загального вжитку і це в той час, коли 
Україну називають «житницею Європи». Очевидно, що ні постійної наявності сортів хліба, 
ні 70% від загального асортименту не було і умови конкурсу «Київхліб» порушив. Про це 
свідчать і постійні черги, і скарги від киян. Сьогодні лише за офіційними даними продаж 
соціального хліба припинили 60 кіосків. Влада пояснює таку ситуацію закінченням 
інвестиційної угоди. Але ж питання в іншому: якщо угода закінчилась, чим торгують (і чому 
взагалі працюють) кіоски, які протягом декількох років повинні були продавати 70% 
тільки соціальної продукції? Відповідь дуже проста. Міська влада разом з ПАТ «Київхліб» на 
пільгових умовах під виглядом турботи про незахищені верстви населення створила 
підконтрольну мережу роздрібної торгівлі, яка сьогодні продає все, крім того, для чого її 
створили. Простіше кажучи,ми сьогодні маємо мережу фірмових магазинів «Київхліб» на 
кшталт «Рошену». Не виключено, що для поновлення угоди, підприємство висуне нові 
вимоги, в яких відчутно скоротить відсоток соціальної продукції, відредагує ціни та 
збільшить кількість кіосків. А столична влада напередодні виборів, як у випадку з 
Нафтогазом, представить таку угоду як чергову перемогу. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Брати Супруненко підім'яли 
під себе 42% хлібного ринку Київщини >>> 

За матеріалами ridna.in.ua 
 

Компания "Хлебодар" инвестировала $150 тыс.  
в проект по трансформации 

30.10.2018 

Группа компаний "Хлебодар" инвестировала $150 тыс. в проект по 
трансформации бизнеса, начавшегося в мае прошлого года, сообщается в 
пресс-релизе компания EY в Украине.  

EY в Украине выступила советником в процессе трансформации, целью которого 
является изменение стратегического и операционного подхода к управлению для 
достижения высоких показателей эффективности бизнеса. "С начала трансформационного 
процесса средняя цена реализации продукции в три раза превысила уровень инфляции, а 
EBITDA выросла почти вдвое. При этом сумма инвестиций в проект трансформации по 
оценкам акционеров не превысила $150 тыс.", - отмечается в релизе. Проект по 
трансформации бизнеса направлен на изменение подходов в управлении и переход из 
сегмента "производства хлеба" к сегменту "агрифуд" с фокусом на b2b клиентов. Также 
владельцы поставили цель сделать группу гибкой и адаптивной к внешним вызовам. На 
первом этапе трансформации группы были упрощены рутинные процессы на пути 
принятия решений, а неключевые функции были переданы в аутсорсинг. "Цель 
следующего этапа трансформации - из регионального игрока стать игроком национального 
уровня и занять лидирующие позиции на рынке агрифуд Украины. Среди важных шагов: 
создание инновационного центра по разработке новых продуктов, трансформация 
функций продажи и доставки путем преобразования агентов по продажам на бизнес-
партнеров, ответственных за реализацию и дистрибуцию", - сообщили в EY. В планах 
акционеров также осуществление инвестиций в регионах Украины путем приобретения 
работающих бизнесов с их последующей интеграцией в бизнес-модель группы с 
наибольшей эффективностью. "Учитывая глобальные тенденции в области производства 
продуктов питания и сельского хозяйства, "Хлебодар" ищет идеи интеграции новейших 
индустриальных технологий в процесс производства агрифуд. Компания уже начинает 
внедрять новые технологии упаковки, способствующие продлению срока годности 
продукции", - заметили в EY. Вертикально интегрированная ГК "Хлебодар" – крупный 
производитель хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, лидер по производству 
хлеба в Запорожской области. Элеваторы группы имеют мощности по хранению 35 тыс. 
тонн. Хлебобулочные заводы производят 72 тыс. тонн продукции в год. Мощности по 
производству варенья и джемов составляют 750 тонн в год, наполнителей (ТМ "Эмми") – 
250 тонн в год. Группа имеет 4,6 тыс. точек продажи продукции в пяти регионах Украины. В 
ассортименте ТМ "Хлебодар" – более сотни видов хлебобулочных изделий. 
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Подорожание хлеба: почему это происходит  
и что будет с ценами дальше 

31.10.2018 
В Украине подорожание хлеба и хлебобулочных изделий обусловлено 

некоторыми объективными факторами, но рост цен на этот вид продукции 
не носит резкого и чрезмерного характера.  

"Если мы говорим про хлеб, то есть особенность подорожания зерновых в этом году, 
а с учетом того, что в Европе довольно плохой урожай пшеницы, это и привело к 
существенному росту цены. Понятно, что если у наших аграриев (и это устойчивая 
тенденция с начала 2000-х, когда было снято любое регулирование), есть возможность 
экспортировать, то они будут продавать эту продукцию за рубеж, а не в Украине. В то же 
время стоимость зерна в Украине четко коррелируется с ценами на внешних рынках. 
Поэтому рост цен на внешних рынках автоматически провоцирует удорожание зерновых и, 
соответственно, муки на украинском рынке", – пояснил в комментарии сайту "Сегодня" 
экономист Борис Кушнирук. По словам эксперта, на рост цен в Украине также влияют 
некоторые другие второстепенные факторы, среди которых – рост зарплат работников в 
АПК (и в частности, в мукомольной и пекарской отраслях) и повышение цен на топливо. 
"Это все отражается на цене хлеба. Но единственное, что следует отметить: в Украине ни на 
рынке зерновых, ни на рынке муки, ни в производстве хлеба нет монополии. Поэтому, 
условно говоря, участники рынка повысить цену выше, чем необходимо для их работы в 
условиях конкуренции, они не могут. Они такое не могут себе позволить, потому что их 
конкуренты сразу же "перебьют". Таким образом, то повышение цен, которое мы 
наблюдаем на хлеб, является объективным с точки зрения ситуации и совокупности 
рыночных составляющих, на которые повлиять государство не может, если только оно не 
собирается в ручном режиме это контролировать, а это к добру не приведет. Поэтому 
никуда не деться от этих трех составляющих – подорожания зерновых, топлива и зарплат, – 
которые и определяют поведение на рынке. Но никакого чрезмерного роста цен на 
конкурентном рынке быть не может. Если сильно завысить цену, то продукцию никто не 
будет покупать, а потребители будут ее приобретать у других производителей", – пояснил 
Кушнирук. Комментируя угрозы роста цен на х/б изделия и муку в сельской местности и 
отдаленных населенных пунктах, где соответственно присутствует малое число 
участников рынка, эксперт спрогнозировал, что существенного роста цен там не будет. "В 
Украине в сфере производства хлеба нигде у нас монополии нет. Проблемы могут 
возникать там, где есть монополизированный рынок, например, на рынке сбыта 
автомобильного газа. Его монополизация привела к тому, что там были ощутимые скачки 
цен. Касаемо, в частности, сельской местности, то там тоже не получается значительно 
повысить цены, потому что если там будет существенный рост в разы, то хлеб будут просто 
возить с района. Но там цены сильно предприниматели и так не повышают по ряду 
преимуществ местных игроков – они там ближе находятся к покупателям, там ниже 
зарплаты у работников, технологии производства, скажем, не очень придерживаются и т.д. 
Таким образом, в такой местности хлеб получается даже дешевле, чем в крупных 
населенных пунктах. Он – ниже качества, но дешевый. Поэтому на сегодня является менее 
проблемной ситуация именно в таких далеких населенных пунктах", – подытожил 
экономист. Как сообщалось, по данным официальной статистики "хлебная корзинка" за год 
подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Стоимость хлебной корзины на конец сентября 2018 
составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году он стоил 24,6 грн. Социальный белый хлеб за 
год вырос в цене на 30%, а черный хлеб – на 39%. При этом, как сообщал директор 
Украинской ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко, в сентябре 
2018 года самая дорогая "хлебная корзинка" зафиксирована в Киеве (85,4 грн), а самая 
дешевая – в Николаевской области (58,1 грн). Разница в цене "хлебной корзинки" между 
этими регионами составляет более 27 гривен, или 47%. 
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Холдинг «Хлібні інвестиції» анонсує  
відкриття Chanta Mount 

06.11.2018 
В с. Нові Петрівці 23 листопада 2018 року відбудеться урочисте 

відкриття заводу з виробництва заморожених хлібобулочних виробів – 
Chanta Mount. Про це повідомляє Холдинг «Хлібні інвестиції». 

Перший камінь у фундамент нового підприємства був закладений 11 липня 2017 
року. На початковому етапі сума інвестицій в проект склала 15 млн. євро., а після введення в 
експлуатацію всіх необхідних потужностей складе більше 25 млн. євро. Chanta Mount стала 
шостим підприємством холдингової компанії Юрія Триндюка. На сьогодні це перше і одне з 
найкращих автоматизованих індустріальних виробництв такої спеціалізації в Україні з 
мінімальною участю людини в процесі. Інноваційне оснащення заводу дозволить 
виробляти більше 90 т. високоякісної продукції на добу, що робить Chanta Mount одним із 
найбільших заводів у галузі заморожених хлібобулочних виробів у Європі. На підприємстві 
запроваджені новітні технологічні рішення, що дозволяють виробляти екологічний і 
високоякісний продукт та реалізувати його не лише в Україні, але і за її межами. 
Відзначимо, за результатами  роботи 2018 року КМДА відзначили ТОВ «Перший Столичний 
Хлібозавод» дипломом «Лідер галузі харчової промисловості в Київській області», а 
директора Гадоська О.В.− почесною грамотою «За високий професіоналізм».  
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Концерн Хлібпром – в освітньому проекті  
«Навігатор по етикетках»! 

07.11.2018 

Другий рік поспіль Концерн Хлібпром виступає партнером освітнього 
проекту для школярів «Навігатор по етикетках». Про це повідомляє прес-
служба компанії на своєму сайті. 

А спеціалісти компанії – спікерами навчальних лекцій для вчителів загальноосвітніх 
шкіл, що поширюватимуть отримані знання серед своїх вихованців. Проект «Навігатор по 
етикетках» покликаний навчити молоде покоління розуміти зміст етикеток на продуктах 
харчування, аби мати змогу обирати максимально корисні продукти для здоров’я свого 
організму. Понад 150 вчителів отримали практичні знання та поради щодо вибору 
хлібобулочних та кондитерських виробів на полицях магазинів. У межах курсу «Основи 
здоров’я» шестикласники понад 20 львівських шкіл навчатимуться по збірниках ресурсних 
матеріалів виготовлених спеціально для цього проекту львівськими товаровиробниками та 
Концерном Хлібпром зокрема. Уроки проходитимуть в інтерактивній формі. Школярі 
матимуть змогу вивчати етикетки та упаковки справжніх продуктів, серед них: Сихівський 
батон та круасани 2go. Відзначимо, Концерн Хлібпром увійшов до 15 підприємств 
агропромислового комплексу, що є найбільшими роботодавцями України за підсумками 
другого кварталу 2018 року. Такі дані оприлюднив журнал «Рейтинг» у рамках рейтингу 
ТОП-200 найбільших роботодавців України. 
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Horizon Capital все-таки приобрел  
пакет акций в «Ярыч» 

02.11.2018 
Инвестиционная компания Horizon Capital приобрела миноритарный 

пакет акций украинской фабрики "Ярыч". Об этом сообщает TradeMaster.UA 
со ссылкой на УкрАгроКонсалт.  

Соответствующее официальное заявление было сделано в в пресс-релизе "Ярыч". На 
фабрике также заявили, что партнерство с Horizon Capital является основой стратегии 
расширения производителя печенья. На данный момент, «Ярыч» занимает 33% 
украинского рынка фасованного печенья с торговыми марками Maria, Petit Beurre и The 
Crackers. Ранее сообщалось, что кипрская компания Yarych Holdings Limited которая владеет 
кондитерской фабрикой Ярыч, совместно с Horizon Capital покупает последнюю. 
Отмечается, что концепция заключается в приобретении компанией Дилбета совместно с 
Sermola кипрской Yarych Holdings Limited Владимира Гнатюка, которой принадлежит 100% 
кондитерской фабрики Ярыч. 
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У Roshen пояснили, як майно з липецької 
фабрики опинилося в Україні 

05.11.2018 
Липецька фабрика Корпорація Roshen вивезла обладнання з фабрики 

у Липецьку попри арешт майна Корпорація Roshen вивезла обладнання з 
фабрики у Липецьку попри арешт майна вивезла своє обладнання з 
території держави-агресора.  

Цю інформацію підтвердили у корпорації Roshen, ідеться в сюжеті ТСН.19:30. 
Скандал спалахнув минулого тижня, коли програма "Гроші" на 1+1 повідомила про  чотири 
перетини українського кордону обладнанням із заводу в Липецьку. Дороговартісне майно 
заарештованого підприємства вдалося забрати з Росії та перевезти до Києва. Насоси та 
холодильні машини перевозили у жовтні 2015 року, квітні 2016 року та двічі цьогоріч у 
січні. Це стало відомо з документів митниці. Уже перший транш відбувся, коли майно 
фабрики було заарештоване рішенням Басманного суду Москви. Оглядачі припускають, що 
власникам вдалося домовитися і врятувати техніку, вартість лише однієї партії котрої 
Порошенко вивіз майна липецького Roshen на 10 мільйонів в Україну – "Гроші" Порошенко 
вивіз майна липецького Roshen на 10 мільйонів в Україну – "Гроші" перевищує 10 млн 
гривень. Яким чином під час дії арешту майно фабрики вивезли до України, журналісти 
попросили пояснити в Адміністрації президента. Украй стисла відповідь надійшла з 
особистої пошти голови департаменту інформаційної політики: "Оприлюднена інформація 
традиційно носить замовний характер і не відповідає дійсності". На Банковій послалися на 
репортаж ТСН із Липецька. "Нагадуємо, що в ефірі Вашої телекомпанії був показаний 
матеріал журналіста Романа Цимбалюка, де він підтвердив, що фабрика "Рошен" у м. 
Липецьк РФ давно не працює і не випускає свою продукцію", - наголошується в документі. 
Але у програмі "Гроші" не йшлося про те, працює чи ні фабрика – журналісти просили 
прокоментувати вивезення устаткування. Тож ТСН вдруге звернулася до Банкової, але 
іншої відповіді наразі не отримала. Натомість у корпорації Roshen ситуацію пояснили 
ґрунтовніше. Згідно з версією кондитерів, на підприємство у Липецьку було накладено 
арешт, під яким досі перебувають 12 об'єктів нерухомості. Обладнання під арештом не 
було, тому офіційно частину обладнання  перевезено в Україну. … 
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Кому принадлежат в Украине торговые марки  
кондитерских изделий  

05.11.2018 
Всем известно, что один из крупнейших производителей кондитерских 

изделий – Roshen – принадлежит президенту Петру Порошенко. Об этом 
пишет Элина Редих на портале biz.censor.net.ua 

 

 Кроме него производством сладостей в Украине занимаются бизнесмен Владимир 
Авраменко, влиятельный политик Борис Колесников, владелец сети АЗС Виталий Антонов и 
члены еврейской общины Днепра.  

 

В 2017 году экспорт шоколадных изделий составил 60,8 тыс. тонн на общую сумму 
$150 млн. Больше всего продукции ушло в Казахстан, Беларусь и Молдову. За январь-август 
2018 Украина экспортировала 55,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 7,1% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (51,2 тыс. тонн). За этот же период было 
импортировано 7 тыс. т. кондитерской продукции. Экспортные объемы в 7 раз превышают 
импорт. Мы - нетто-экспортер кондитерской продукции. Но по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, импорт вырос на 14%. Треть всего импорта обеспечивают страны 
ЕС. В международном рейтинге Candy Industry 2018, который определяет ТОП-100 
кондитерских компаний мира, находятся три украинских компании – Roshen, Konti и ABK. 
Корпорация Roshen занимает 25 место с объемом продаж в $800 млн. На 43 месте компания 
"Конти" с объемом продаж в $473 млн. 64 место у АВК с объемом продаж $275 млн. К слову, 
крупнейшей кондитерской компанией в мире остается американская корпорация Mars с 
оборотом в $18 млрд. На втором и третьем местах итальянская Ferrero и американская 
Mondelez соответственно. Продукция всех трех компаний представлена в Украине. 
БизнесЦензор собрал производителей кондитерских изделий, продукция которых 
представлена во всех крупных украинских супермаркетах. Чаще всего, на полках можно 
увидеть продукцию Roshen, АВК, Свиточ, Конти и Millennium. … 

 

 Roshen. Торговые марки: Roshen. Под брендом "Рошен" выпускается продукция: "Київ 
вечірній", "Стріла Подільська", Shooters, Assortment, Chocolateria, Cherry Queen, Fizzy 
Boom, "Монблан", "Червоний мак", и др. Фабрики: Киевская кондитерская фабрика, 2 
кондитерских фабрики в Виннице, Кременчугская кондитерская фабрика, венгерская 
фабрика-партнер Bonbonetti Choco Kft., Винницкий молочный завод, Клайпедская 
кондитерская фабрика в Литве, Бисквитная фабрика в Борисполе. Владелец: президент 
Украины Петр Порошенко. Ему также принадлежит агрохолдинг "Укрпроминвест Агро", 
Международный инвестиционный банк и "5 канал". 

 

 АВК. Торговые марки: "АВК", "Бархат ночи", "Королевский шарм", "Шедевр", "Труфальє", 
"Шоколадна ніч", "Труфель", "Ассорти", Baritone, Bomond, CreamSouffle, Dessert, Domior, 
FrutoBanda, и др.. Также АВК производит кофе Baristi. Фабрики: Кондитерская фабрика 
"АВК" в Днепре. Владелец: Владимир Авраменко. Также он основал систему онлайн 
платежей EasyPay, которую сегодня возглавляет сын бизнесмена – Алексей. В 2002 году 
Владимир Авраменко был народным депутатом от фракции "Единая Украина", состоял в 
комитете Верховной рады по вопросам евроинтеграции, был членом комитета по 
вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2004 г. Авраменко был доверенным 
лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича в округе №54. С 2005 
года – член фракции Партии регионов Украины. В 2007 вернулся в бизнес. По состоянию 
на октябрь 2018 года числится подписантом Житомирской областной организации 
партии "Громадська сила". 

 

 Конти. Торговые марки: "Супер Контик", Bonjour, ТIMI, Amour, BiSKonti, "Хрустинка", 
"Белиссимо", "Джек", Choco Chic, "Ореховый бум", "Скейт", "Салют! Артек". Также 
продукцию "Конти" можно найти под брендами: "Артемон", "Карапуз", "День и ночь", 
"Буратино", и пр. Фабрика: ПАО "Производственное объединение "Конти", 
Константиновская кондитерская фабрика в Донецкой области. Владелец: Борис 
Колесников, министр инфраструктуры в Кабмине Николая Азарова (2010 – 2013 годы), 
организатор Евро-2012 в Украине. Ему также принадлежит крупнейший производитель 
свинины – компания "АПК-Инвест", которая владеет брендами "М’ясна весна", 
"Колбаспищепром" и фирменной розничной сетью "М’ясна весна". Также Колесников 
заявлял, что намерен построить для "Конти" крупную шоколадную фабрику в центре 
Украины, и еще несколько производств для "АПК-Инвест". 

 

 Свиточ. Торговые марки: "Свиточ". Под торговой маркой выпускается продукция: 
"Артек", "Хрум", "Палитра ассорти", "Солодкі почуття", "Стожари", Aero, "Зоряне сяйво", 
"Трюфель", "Пані Желейка", "Легенди міста", "Красный мак", "Спарта", "Lvivsky 
дефіляди", "Сенсации", "Ромашка", "Грильяж". Завод: Львовская кондитерская фабрика 
"Свиточ". Владелец: 96.9% акций принадлежит швейцарской корпорации, крупнейшему 
в мире производителю продуктов питания Nestle S.A. Также бенефициаром компании 
указан Ярослав Гузей, который является гендиректором Львовской кондитерской 
фабрики. 

 

 Millennium. Торговые марки: Millennium,"Любимов", Oskar le Grand, "Любимов Kids", 
"Золотой Запас", Chocolatier, Disney. Завод: Шоколадная фабрика Millennium в Днепре. 
Владелец: Евгений Шаринов, Евгений Дверис и Вениамин Демченко. Бизнесмены 
владеют ООО "Малби Фудс", шоколадной компанией МиР и компанией "Харчепром". 
Шарингов – экс-топ-менеджер торгово-промышленной группы Rainford, которую 
основали днепропетровские бизнесмены Борис Цейтельман, Александр Тригуб, Михаил 
Ландман и Александр Мартынов. Rainford ранее владела шоколадной и молочной 
фабриками Rainford, хладокомбинатом, заводом безалкогольных напитков (вода 
BonBoisson), ликероводочным заводом (водка "Карат"), обувной фабрикой Rainford, 
заводом по производству бытовой техники. Производила шоколад марки Millennium и 
импортировала Alpen Gold и Mauxion. Цейтельман, Шаринов, Дверис, Демченко и 
Ландман также входят в попечительский совет еврейской общины Днепра. 

 

 Житомирські ласощі. Под торговой маркой "Житомирські ласощі" выпускаются: 
"Бабусині ласощі", "Эсперансо", "Пустыня Каракум", "МАК", "Раффинато", "Добрая 
панда", "БатонChik", "Щедрый барин", "Ирис", "Коровка Звездочка", Richtown, "Нуга", 
"Фестиваль цветов". А также: "Белая ромашка", "Желейній десерт", Hyper, "Птичье 
молоко", Crunch Mix, "Сгущенка", "Грильяж", "Крокант ласощи", Sunnyland, Eden Joy, 
Nougat, "ТруфельОк", "Стрела", "Вишня заспиртованная в шоколаде", "Віттаня із 
Житомира", "Любви, Успехов, Достатака". Под брендом продаются: "Пират ДЖО", 
"Бешенные тачки", "Ананас для вас", "Для внучат", "Джалила", "Гостинчики від їжачка", 
"гостинчики від лісовичка", "Гостичики від бурундучка", Wafers, Rols, "Флоренсі", 
"Золоте кільце", "Сакура", "Совушка". Завод: Житомирская кондитерская фабрика. 
Владелец: швейцарская компания Delta Capital SA Юрия Лещинского и Аркадия 
Воловика, граждан США. 

 

 Монделис Украина (ранее Крафт Фудз Украина). Торговые марки: "Корона", Milka, 
"Барни", TUC, "Belvita!Доброе Утро!", Picnic, Oreo, "КОРОНА De Luxe", "КОРОНА 
Венеціанська ніч", "КОРОНА Ассортіні". Также компания выпускает чипсы "Люкс", сыры 
Kraft и Philadelphia, жевательные резинки Dirol и леденцы HALLS. Некоторые ТМ, как 
например Milka и Oreo импортируются компанией, не изготавливаясь в Украине. Завод: 
Тростянецкая шоколадная фабрика "Украина". Владелец: голландская компания Kraft 
Foods Entity Holdings B.V. – дочерняя компания американской Mondelez International, 
которая является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире. 
Mondelez International принадлежат бренды Trident, LU, Nabisco, Cadbury, Maxwell House, 
Oscar Mayer, а также 44% акций Jacobs Douwe Egberts, которая выпускает кофе Jacobs. 

 

 SigmaBleyzer. Торговые марки: "Доминик", "Сорочинський ярмарок". Под брендами 
выпускаются кондитерские изделия с названиями: "Чайка", "Оленка", Shico, Gran pa, 
Marissa, Trufaletto, New star, Dottore, "Коровкина забавка", "Майоліка", "Кокосовая 
забавка", "Mилкджой", "Суфлейкка семейная", "Вкус лещины", "Решки-орешки", Fontino, 
Sahelia, "Белочка с золотым орешком", "Три охотника", "Гадалочка", "Весела хмаринка", 
"Весняний щебет", "Королева ніч", Cocodrive, "Кокосовий драйв", "А-ля суфле!", BonBar, 
Zaryad, "Вершкова сімейка". А также: "Кот базилио", "Кот леопольд", "Подвиг геркулеса", 
"Лунтик", "Гуливер", SnackJoy, Жуві-smile, "Бенитто", "Для вас", "Стрела", "Иномарати", 
"Шампан’єтта", "Морожені трубочки", Аautorally, "Дроботушки", Galetiki, "Мария", 
"Артек". Завод: Полтавская кондитерская фабрика. Владелец: SigmaBleyzer братьев 
Майкла и Лева Блейзеров. Блейзеры – американские бизнесмены родом из Харькова. 
Американская инвестиционная компания SigmaBleyzer руководит тремя фондами, в 
портфеле которых множество украинских компаний. В частности, им принадлежит 
оператор кабельных сетей "Воля-Кабель", сеть магазинов "Космо" и 62% акций 8-го по 
величине в Украине агрохолдинга AgroGeneration (земельный банк 120 тыс. га). В июле 
2018 Майкл Блейзер заявил, что SigmaBleyzer готова вложить в добычу углеводородов в 
Украине $100 млн. 

 

 ЧАО "Концерн Хлібопром". Торговые марки: "Вінницяхліб", "Хлібна Хата", Bandinelli, 
2go, Panerini, "Хліб по-львівськи", "Люблянна", "Джуні". Завод: 6 заводов во Львовской, 
Винницкой, Ивано-Франковской, Ровненской и Черкасской областях. Владелец: 
"Универсальная инвестиционная группа" Виталия Антонова – бизнесмена, владельца 
сети АЗС "ОККО". В 2009-2010 годах Антонов входил в состав Совета инвесторов при 
Кабмине. В 2008 году стал одним из соучредителей Львовской Бизнес-школы 
Украинского Католического Университета. 

 

 ПП ВТК Лукас. Торговые марки: Лукас. Под торговой маркой выпускаются сладости 
"Тузя", Sungrizzy, О`damer, Deka & della, Sharzan. Завод: три производства в Кременчуге. 
Владелец: бизнесмен Виталий Лукацкий, который изначально основывал компанию как 
небольшой семейный бизнес. 

 

 Жайвір. Торговая марка: "Жайвір". Под торговой маркой также выпускаются чипсы 
"Золотисті", снеки "Хрустата потата" и майонезы. Завод: Шполянский завод 
продтоваров. Владелец: конечным бенефициаром указан черкасский предприниматель 
Сергей Шевченко. 

 

 Киевский БКК. Торговая марка: "Киев БКК". Под ТМ "БКК" выпускается более 90 
позиций тортов и пирожных. В частности: "Крещатый яр", "Пражский", "Киевский 
подарок". Завод: Киевский булочно-кондитерский комбинат. Владелец: согласно 
данным YouControl, владеет Виктор Владимирович Полищук, офшорная кипрская 
компания Сифудс Холдинг Лтд., а конечным бенефициаром значится Константин 
Бровченко. Сифудс Холдинг также владеет компаниями "КиевХлеб", "КиевХлеб Агро" и 
"Київмлин". "Киевхлеб" принадлежит братьям Вячеславу и Александру Супруненко. 
Вячеслав – зять экс-мера Киев Леонида Черновецкого и экс-депутат Киевсовета. Братья 
также контролируют компании "Паладис", "Эквитас" и банковскую группу "Асвио банк". 
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FORNETTI открывает обновленные  
пекарни по всей Украине 

30.10.0218 

Компания BFI уже открыла 8 новых объектов. Обновленные пекарни 
и пекарни-кофейни FORNETTI работают в Киеве, Одессе, Броварах и 
Черновцах. На очереди Днепр, Львов, Ужгород, Хмельницкий, Могилев-
Подольский, Чернигов. 

За 14 лет на украинском рынке было открыто более 550 пекарен. Сегодня они есть 
во всех уголках страны, поскольку FORNETTI были первыми, кто начал развивать 
франчайзинг, сделав его финансово доступным для украинцев. В этом году компания 
Bakery Food Industry (BFI) запустила масштабный ребрендинг своей франчайзинговой сети. 
До конца 2019 года более 300 пекарен FORNETTI, предлагающих выпечку из слоеного теста 
по всей Украине, будут переформатированы в соответствии с европейским стандартом 
главного офиса в Венгрии. BFI предлагает 3 формата «STREET» для ведения бизнеса на 
улицах города и 3 формата «SHOP-in-SHOР» для работы в супермаркетах и торгово-
развлекательных центрах. Кардинально меняется концепция работы сети, бизнес-модель 
франчайзинга. Вводится система единых Стандартов по направлениям визуализации, 
сервиса, технологий работы с ассортиментом, учета розничных продаж и хозяйственной 
деятельности пекарен сети FORNETTI, которая обеспечивает гарантию качества по всей 
франчайзинговой сети Украины. Расширен продуктовый ассортимент, добавились 
кофейная и чайная карты, прохладительныеи сезонныенапитки. В новом формате 
франчайзинга BFI также будет по-новому сотрудничать с партнерами-франчайзи. Новая 
модель ведения бизнеса позволяет легко?запустить свой бизнес и полностью его 
контролировать. Речь идет о планировании, полном учете и контроле коммерческих 
показателей хозяйственной деятельности, автоматизации всех процессов, сопровождении 
и обучении команды собственника на всех этапах развития бизнеса. FORNETTI предлагает 
полное маркетинговое сопровождение – разработку дизайн-проекта пекарни, лучшие 
условия для приобретения необходимого оборудования, мотивационные программы для 
продавцов, обучение и переподготовку персонала, обновление ассортимента и реализацию 
маркетинговых кампаний, направленных на увеличение продаж… 
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Россия заблокировала бизнес народного  
депутата Украины в Липицке 

01.11.2018 

Скандальный украинский политик, член Радикальной партии Сергей 
Рыбалка, как и другие «радикалы» попал в список лиц, против которых 
Россия ввела экономические персональные санкции.  

Однако, если большинству членов РПЛ бояться нечего, то вот у Рыбалки вскоре 
могут возникнуть большие бизнес неприятности, пишет Багнет. Как отмечает издание, 
дело в том, что семье народного депутата принадлежит снэковый завод в Липецке. С 
Рыбалкой и членами его семьи этот актив связан через четь оффшорных компаний. Более 
того, липецкое предприятия выпускает для российского рынка снэковую продукцию, 
которая один в один схожа с украинскими брендами Рыбалки. Также, все торговые марки 
российских снэков, выпускаемые в Липецке, были зарегистрированы на тех самых 
оффшорах, что и украинские бренды Рыбалки. К примеру, жареные фисташки Red снэковой 
корпорации радикала S.Group производят в Украине уже не первый год. ТМ Red 
приблизительно с 2015 года принадлежит кипрской компании Dianatus Management 
Limited. В период с 2011 до 2015 года эта торговая марка принадлежала другому оффшору - 
Soldex Limited. Тем временем на территории Российской Федерации выпускаются 
абсолютно идентичные украинским фисташки Red City. В том, что украинская ТМ Red и 
российская ТМ Red City являются братьями-близнецами, усомниться сложно. Фисташки 
имеют не только одинаковый логотип и упаковку, но и ассортиментный ряд, пишут 
журналисты. При этом российский бренд Red City длительно время был зарегистрирован на 
оффшорной компании Soldex Limited (Британские Виргинские острова). Той самой 
компании, что владела и украинским брендом Рыбалки - Red. В России фисташки Red City и 
другие снэки Рыбалки выпускает ООО “Мега Трейд”. Компания располагает 
производственными мощностями в Липецке по адресу: пер.Пестеля, 38. Примечательно, 
что этот самый завод на производство другого своего снэка - жареных семечек «Semki» - 
депутат Рыбалка лицензировал лично еще в 2009 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 
 НАПОЇ 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
Бренд Sandora® компанії PepsiCo Україна представив серію  

інноваційних соків та нектарів «Фрукти цілі» 

08.11.2018 
Дотримуючись стратегії сталого розвитку «Відповідально до мети», 

компанія PepsiCo працює над розширенням частки портфеля продуктів 
повсякденного споживання. 

Так, восени цього року бренд Sandora® компанії PepsiCo Україна представив на 
українському ринку серію соків і нектарів «Фрукти цілі». Новий спосіб переробки фруктів і 
ягід зберігає їхню клітковину та природну користь. Інноваційність технології виготовлення 
соків і нектарів Sandora® «Фрукти цілі» полягає в особливому способі подрібнення м’якоті 
на часточки різного розміру. Таким чином, одна упаковка яблучного соку 950 мл містить 
таку саму кількість м’якоті, як чотири цілих яблука вагою 132 грами кожне. Щоденне 
споживання природної клітковини потрібне людині будь-якого віку. Вона сприяє 
правильному травленню, очищенню та детоксикації організму, хорошому самопочуттю. 
Крім того, клітковина рослинної їжі практично не містить калорій. Споживання продуктів із 
підвищеним вмістом рослинних волокон особливо необхідне людям, які стежать за 
правильним харчуванням та ведуть здоровий спосіб життя. «Інновація Sandora® «Фрукти 
цілі» – це результат синергії великої професійної команди (виробництва, R&D, маркетингу) 
та наочний доказ прогресивного мислення бренда. У своєму прагненні перевершити 
очікування споживачів та задовольнити попит в продуктах харчування кращої якості та 
поживної цінності ми досягли визначного результату», – наголосив директор з маркетингу 
категорій «Молоко» та «Соки» компанії PepsiCo Україна Хамід Алішов. Таким чином, PepsiCo 
Україна продовжує збільшувати частку продуктів для щоденного споживання у своєму 
портфелі, яка наразі вже становить 60%. До них належать соки, напої, вода, широкий 
асортимент молочної продукції та дитячого харчування. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами Компанії PepsiCo Україна 
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В очікуванні кращих часів: огляд  
ринку коньяку України 

02.11.20118 
Ринок коньяку і бренді в Україні - це один з тих ринків, які 

найбільшою мірою постраждали від економічної кризи. Це й не дивно, 
оскільки коньяк не є продуктом першої необхідності, а скоріше елементом 
хорошого життя.  

Падіння купівельної спроможності українців призвело до скорочення місткості 
ринку цього напою до 2017 р. в два рази в порівнянні з 2013-м. Хоча в минулому році було 
зафіксоване його невелике зростання на 1,4%, але він виявився нестійким, і за підсумками 
першого півріччя поточного року скорочення ринку продовжилося. Чи вплинула криза і на 
структуру споживання коньяків. Якщо 5 років тому частка імпортної продукції становила 
більшу половину ринку, то в 2017 р. покупці віддавали перевагу вітчизняним коньяку і 
бренді, що відносяться до середньої і дешевої цінових категорій. Серед українських 
коньячних торгових марок найбільш популярним з великим відривом є «Закарпатський». 
Крім нього, в трійку лідерів входять «Bolgrad» і «Шустов». В імпортному сегменті коньяків 
лідирує ТМ «Hennesy». Інші, менш розкручені, французькі торгові марки поступово здають 
позиції грузинським і вірменським. Так, «Старий Кахеті» і «Eristavi» вже вийшли на друге і 
третє місця по перевагах споживачів, обігнавши «Remy Martin» і «Martel», а в спину їм вже 
дихає ТМ «Арарат». З великими проблемами зіткнулися українські виробники коньяку в 
зв'язку з закриттям можливості експорту їх продукції в Росію. У 2013 році до східного сусіда 
йшло 83,3% від усього обсягу закордонних поставок. Знайти повноцінну заміну такому 
величезному ринку збуту поки не вдалося. Сьогодні експорт набагато поступається в 
розмірах і більш сегментований за різними напрямками. Перспективи подальшого 
розвитку ринку залишаються досить туманними. З одного боку, зростання  доходів 
населення повинно привести до пожвавлення попиту, але з іншого, ринок пригнічують 
мінімальні ціни, що підвищуються і акцизи на алкоголь. Таке держрегулювання призводить 
до того, що легальні виробники втрачають свої позиції і ринок все більше занурюється в 
тінь, частка якої сьогодні становить від 50% до 70% загального обсягу. Стан галузі буде 
залежати від боротьби з нелегальними виробниками і пошуку нових каналів експорту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pro-consulting.ua 
 

 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 

 
Успішні українські винороби. Куди їхати  

по червоне, біле і рожеве? 

30.10.2018 
Виноробство в Україні поки не може пишатися такими прибутками, 

як інші напрями сільського господарства. Про це повідомляється на порталі 
epravda.com.ua 

Значні інвестиції в саджанці та обладнання, довгі строки окупності інвестицій, 
бюрократична процедура ліцензування виробництва — все це не сприяє розвитку 
виноробних регіонів. Незважаючи на сприятливі кліматичні умови в Україні, для багатьох 
аматорів і тих, хто має справу з виноградною лозою, відкрити легальну винарню — 
танталові муки. Утім, за останні чотири роки виноробам вдалося зробити значний крок 
уперед. Важливі перемоги були здобуті в регуляторній сфері. У 2016 році Верховна Рада 
скасувала ліцензію на оптову торгівлю для виробників, які виготовляють вино із свого 
винограду. Виробникам вона обходилася недешево — 500 тис грн на рік. У 2018 році була 
спрощена процедура отримання ліцензії для малих виноробів. В результаті зникла 
необхідність в отриманні 160 дозвільних документів. Крім того, днями Кабмін спростив 
процедуру ліцензування малих винарень. Невирішеним поки що залишається земельне 
питання. Через відсутність можливості купити землю під виноградниками, які почнуть 
плодоносити лише через п'ять років, не кожен власник готовий інвестувати кошти в цю 
справу. Тимчасом "Українська правда" підготувала перелік малих і середніх українських 
виноробів, які зуміли зробити свою справу успішною попри усі бар'єри. До переліку 
увійшли виробники, які мають власні виноградники, виробляють вино лише із свого 
урожаю, мають торгову марку, відкриті для відвідування туристів і готові показати своє 
виробництво. Тут зібрані винороби з чотирьох основних теруарів України: Миколаївської, 
Одеської, Херсонської та Закарпатської областей. ... 

 

 Виноробне господарство князя М. П. Трубецького. Місце: Село Веселе, Херсонська 
область. Виноградники: 200 га, розташовані на схилі Каховського водосховища. Аліготе, 
рислінг, каберне, мерло, совіньйон блан, шардоне, піно нуар, піно блан, пті вердо. 
Скільки коштує: 150-200 грн. за пляшку. Де купити: У фірмових магазинах (наприклад 
Good Wine), національних торгових мережах ("Сільпо", "Велика кишеня") або через сайт 
компанії. Виробництво: На рік господарство випускає близько 550 тис пляшок. 
Екскурсії: Туристи можуть побачити виноградники, відвідати завод, оцінити винні 
колекції в погребах, побувати на дегустації. Сайт: vina-trubetskogo.com.ua 

 

 Курінь. Місце: Село Степанівка, Херсонська область. Виноградники: На 40 гектарах 
власник вирощує десять сортів винограду, що дозволяє отримувати до двох десятків 
видів вин: шардоне, рислінг, ркацителі, іршаї олівер, мускат одеський, каберне, мерло, 
сапераві, трамінер рожевий. Виробництво: За рік господарство виробляє 50-60 тис 
пляшок вин. Скільки коштує: 100-200 грн. за пляшку. Де купити: На виноробні або у 
фірмових магазинах в Херсоні. Екскурсії: Господарство створене за прикладом 
французьких шато. Відвідувачі можуть зупинитися в готелі, скуштувати авторські вина і 
відвідати виноробню. Сайт: kurin.com.ua 

 

 Шато Чизай. Місце: Берегове, Закарпатська область. Виноградники: Компанія на 272 га 
вирощує мускат оттонель, черсегі фюсереш, рислінг італійський, піно нуар, мерло, 
каберне совіньйон. Виробництво: Близько 2 млн пляшок на рік. Скільки коштує: 
Середня вартість ординарних вин — 100 грн, витриманих — 200 грн. Де купити: 
Замовити вино ТМ Chateau Chizay можна через сайт компанії, у магазинах Winetime, 
OKwine та у спеціалізованих магазинах. Екскурсії: Шато проводить тури в долину Chizay. 
Тривалість — близько 4 годин з дегустацією десяти вин, виїздом на виноградники та 
відвідуванням виноробні. Сайт: chizay.com 

 

 Бейкуш. Місце: Село Чорноморка, Миколаївська область. Виноградники: На 11 га 
компанія вирощує шардоне, піно нуар, сапераві, ркацителі, мерло, каберне. 
Виробництво: 30 тис пляшок на рік. Скільки коштує: Середня ціна — 180 грн. за пляшку. 
Де купити: Придбати вино можна через сайт компанії, у магазинах мереж OKwine (Київ, 
Харків) та Good Wine (Київ). Екскурсії: Домовитися про екскурсію можна через Facebook-
сторінку компанії або її сайт. Сайт: beykush.com 

 

 Колоніст. Місце: Село Криничне, Одеська область. Виноградники: 30 га виноградників, 
які підрізають за методом Гюйо та Кордон, зростають на суглинкових ґрунтах, багатих 
на мінерали та вапняк. Винороби вирощують одеський чорний, мерло, каберне, 
сухоломанський білий, шардоне. Виробництво: Близько 200 тис пляшок вин. Скільки 
коштує: Вартість пляшки — 150-200 грн. Де купити: Вино однойменної торгової марки 
можна придбати в мережах Winetime, Metro, Good Wine, Fozzy, "Сирне королівство". 

http://kontrakty.ua/article/126668
https://www.capital.ua/ru/news/120399-rossiya-zablokirovala-biznes-narodnogo-deputata-ukrainy-v-lipitske
http://pepsico.ua/media/press_releases/releases_1487.html
https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/v-ozhidanii-luchshih-vremen-obzor-rynka-konyaka-ukrainy
https://bfi.com.ua/
http://sgroup.dp.ua/uk/
https://www.sandora.ua/
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Екскурсії: "Колоніст" організовує тури на виноробню з можливістю взяти участь у 
збиранні врожаю, з дегустаціями та відвіданням погребів. Сайт: kolonist.com.ua 

 

 Вина Гулієвих. Місце: Одеса, виноградники — в Овідіопольському та Саратському 
районах. Виноградники: Площа — 2 500 га. Винороб вирощує мерло, каберне совіньйон, 
шардоне, рислінг, трамінер, сапераві. Виробництво: Вино розливається на заводі 
"Одесавинпром". На рік винороб випускає близько 2 млн пляшок авторського вин. 
Скільки коштує: Вартість пляшки — 90-100 грн. Де купити: Придбати вино можна в 
ресторанах, роздрібних мережах та магазинах, вказаних на сайті виробника. Сайт: 
gulievwine.com 

 

 Don Alejandro Winery. Місце: Село Холодна Балка, Одеська область. Виноградники: На 
14 га вирощують мерло, каберне совіньйон, рислінг, мускат. Скільки коштує: Вартість 
пляшки — 200-500 грн. Де купити: Купити вина ТМ Don Alejandro Winery та Chateau de 
Grand Sud можна на винарні, в ресторанах Києва, Львова, Миколаєва, Херсона, Одеси, 
Чернівців, Запоріжжя та у винних магазинах. Екскурсії: Винарня відкрита для туристів 
за попереднім записом. Власник готовий поділитися секретами космодинамічного 
виробництва вина. Сайт: donalejandro.com.ua 

 

 Cotnar. Місце: Село Мужієво, Закарпатська область. Виноградники: Виноробня має 180 
га виноградників. Один із засновників — Пейтер Чаба — вирішив оновити 
виноградники у 2007 році. Тоді були посаджені каберне совіньйон, мерло, трамінер 
рожевий, мускат оттонель. Скільки коштує: Середня вартість пляшки вина — 70-100 
грн. Де купити: Придбати вино можна в ресторанах, роздрібних мережах, на виноробних 
виставках і фестивалях. Екскурсії: Замовити екскурсію на виробництво можна через 
сайт компанії. Сайт: cotnar.com 

 

 Маркіз де Лакарен. Місце: Село Шабо, Одеська область. Виноградники: На орендованих 
100 га вирощують 14 сортів винограду, серед яких — каберне, одеський чорний, 
шардоне, совіньйон, ркацителі, сухолиманський білий. Скільки коштує: Вартість пляшки 
— 150-180 грн. Де купити: Замовити вино та шампанське "Маркіз де Лакарен" можна на 
виставках або у винарні. Екскурсії: За попереднім записом власник покаже 
виноградники, винарню, погріб та почастує напоями. Сторінка у Facebook: Lacarin 
Christophe 

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Баядера Групп" вывела на польский  
рынок вина ТМ Koblevo 

31.10.2018 
Компания "Баядера Групп", один из крупнейших алкогольных 

холдингов на украинском рынке, вывела на польский рынок вина ТМ 
Koblevo. Об этом сообщает портал allretail.ua 

"Регулярные поставки начинаются с 1 ноября. В Польше будут доступны 12 позиций 
вин ТМ Koblevo: шесть позиций в торговых сетях и еще шесть - в специализированных 
винных магазинах", - сообщила пресс-служба группы в комментарии агентству "Интерфакс-
Украина". "Баядера Групп", в частности, намерена работать с крупным польским 
дистрибьютором вин Ambra. "Баядера Групп" создана в 1991 году. Ее владельцами 
являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло. Компания объединяет профильные 
активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании и собственное производство 
ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяков, а также 
является эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в Украине. Основные 
торговые марки - "Перша Гільдія", Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Koblevo, Marengo и др. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Одесский завод шампанских вин остановился  
и «технически» сменил владельца 

02.11.2018 
Одесский завод шампанских вин, ведущий свою историю с 1898 года, 

больше шести месяцев не работает. Об этом пишет Николай Мазур на 
портале dumskaya.net 

Это, а также тот факт, что совсем недавно у предприятия сменился собственник, 
породило слухи о том, что лакомый кусок Французского бульвара уже в ближайшее время 
может уйти под застройку. «Думская» попыталась разобраться в ситуации. На территории 
завода нынче настоящий осенний рай: шелестит желтая листва, снуют туда-сюда 
деловитые коты, каркают вороны. Тишину нарушает только шум машин, проносящихся по 
Французскому бульвару, и перезвон трамваев. Людей на территории совсем мало. В 
караульной будке дремлет охранник, а в фирменном магазине миловидная девушка бойко 
торгует разным алкоголем — как произведенным здесь, так и чужим. На вопросы, что 
случилось с легендарным предприятием, остатки персонала не отвечают. Факт, однако, 
налицо: работавший безостановочно больше ста лет завод остановился. Похоже, фирма 
«Винфорт» (учредители и бенефициары — экс-вице-мэр Одессы Сергей Черненко, Алексей 
Бильтяев, Дмитрий Сайфудинов и Аскольд Коваль), которая купила его четыре года назад у 
итальянской Gruppo Campari и обещала модернизировать производство, перейдя на 
классическую технологию, не справилась с этой амбициозной задачей. По нашей 
информации, причиной неудачи стала прежде всего конкуренция: завод выпускал вина 
нижнего и среднего ценовых сегментов, в которых доминируют предприятия с дешевыми 
технологическими решениями и максимально широким ассортиментом. Ну как 
«Одессавинпром» («Французский бульвар») и «Нива». Затраты «Винфорта» банально не 
окупились, вот и результат. В конце октября у ОЗШВ сменился собственник. Вместо 
«Винфорта» им стала компания «Трансфорт» бывшего главы фракции Партии регионов в 
Одесском облсовете Виктора Волкова. Волков — давний партнер Черненко, поэтому 
продажа, судя по всему, была, как принято говорить, «технической». Это нам косвенно 
подтвердил и сам новый владелец, предложив поговорить по поводу завода с бывшим 
первым вице-мэром. Сергей Черненко, оказывается, остается членом набсовета 
акционерного общества, как и Бильтяев, и Коваль.  «Причиной наших проблем, как у всех 
других производителей игристых вин, являются высокие акцизы на этот сектор 
продукции, — рассказал Черненко «Думской». — В итоге спрос изменился в пользу тихих 
вин. Мы вынуждены реагировать на рыночные вызовы и предпринимаем ряд мер». Он 
добавил, что в настоящее время завод готовится возобновить производство, и не 
исключил, что выходом из ситуации будет расширение ассортимента. Черненко заверил 
нас, что территорию на Французском бульваре застраивать не будут. Однако наши 
источники в окружении владельцев завода утверждают, что они не намерены 
самостоятельно возобновлять производство, а «рассматривают варианты», среди которых 
основным остается продажа завода. И якобы среди потенциальных покупателей, 
действительно, есть девелоперы, которые не прочь возвести новый жилкомплекс между 
Французским бульваром и проспектом Шевченко. Вопрос, как далеко простираются их 
аппетиты. Территория у завода огромная. Исторические здания занимают лишь малую ее 
часть, то есть в принципе можно сделать так, чтобы и волки были сытыми, и овцы 
оставались целыми, но, как показывает практика, даже в таком случае сохранить 
культурное наследие очень сложно.   

 

Читать полностью >>>                                                                             © Николай Мазур 
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Підприємець хотів приховати від митного контролю 
800 тисяч пачок електронних сигарет 

08.11.2018 
Посадові особи Волинської митниці ДФС викрили намір вітчизняного 

імпортера ввезти на митну територію України товар загальною вартістю 
майже 16 млн грн без сплати митних платежів у повному обсязі. 

Встановлено, що за посередництвом сербського перевізника ця фірма доставляла 
через МАПП Дорогуськ-Ягодин «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання» в 
асортименті загальною вагою понад 19 тон. Країна-виробник товару – Італія. До митного 
контролю водієм вантажівки було подано документи, згідно з якими товар оцінювався у 
$433,6 тис. Проте волинські митники отримали у своє розпорядження документи, які 
оформлялися у країні відправлення. Відповідно до них цей же товар насправді коштував 
його покупцеві майже €495 тис. По курсу Національного банку України на момент ввезення 
товару це становило 15,96 млн грн. За подання органу доходів і зборів документів, що 
містять неправдиві відомості щодо вартості товару, електронні сигарети у кількості 880 
тисяч 500 пачок підлягають вилученню. До суду скеровано справу про порушення митних 
правил за статтею 483 Митного Кодексу України. Санкція статті – штраф у розмірі 100% 
вартості товару з його конфіскацією. Нагадаємо, в міжнародному пункті пропуску для 
автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» під час митного контролю вантажного 
транспортного засобу працівники Львівської митниці вилучили 16600 пачок цигарок. 
Раніше, громадянин Туреччини намагався незаконно ввезти 6 кг тютюну для кальяну. 

 

Читати повністю >>> 
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Табачные миллиарды: как устроен  
черный рынок сигарет 

08.11.2018 
Купить нелегально изготовленные или незаконно ввезенные 

сигареты можно, не выходя из дома. В интернете для этого предостаточно 
ресурсов, на которых такая продукция предлагается в широчайшем 
ассортименте. 

 

А чтобы у покупателей не возникало вопросов о ее качестве, им сразу все 
описывают. На одном из таких интернет-порталов это сделали без излишней скромности: 
"Сразу отвечаем. Супер, бомба, просто лучшее в мире". Причем работают такие "продавцы" 
без каких-либо лицензий, что прямо противоречит закону. Видимо, поэтому соблюдают 
определенные элементы конспирации. О том, как и откуда табачные изделия попадают на 
черный рынок и каковы причины его роста, – в расследовании "Цензор.НЕТ".  

 

По данным Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС в 2016 году в 
Украине произведено 101,1 млрд сигарет, в 2017 году – 96 млрд., а за 9 месяцев 2018 года – 
59,1 млрд. Табачную отрасль Украины контролируют четыре глобальных производителя, 
входящих в состав транснациональных компаний, на которые приходится 96% объемов 
производства табачной продукции. Это ЧАО "Филип Моррис Украина" (Харьковская 
область), которая основана американской глобальной компанией Philip Morris International. 
ЧАО "JTI Украина" (Полтавская область), которая входит в состав корпорации Japan Tobacco 
Inc. ЧАО ТК "В.А.Т. Прилуки" (Черниговская область), входящая в состав корпорации British 
American Tobacco Plc. И ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" (г. Киев), которая 
входит в состав международной компании Imperial Brands PLC. Остаток табачного рынка 
осваивают сравнительно небольшие табачные компании, в частности ООО "Винниковская 
табачная фабрика" (Львовская область) и ООО "Юнайтед Тобакко" (Днепропетровская 
область). Другие субъекты хозяйственной деятельности-производители табачной 
продукции либо же в настоящее время не осуществляют производственную деятельность 
(ООО "Глобал Тобако Интернешнл" (Волынская область) и ООО "ДАНА-АС"), либо оставили 
производственные мощности на временно оккупированных территориях Донецкой и 
Луганской областей. По имеющейся у правоохранителей информации, на этих территориях 
сейчас производят контрафактную табачную продукцию на 5 объектах: ООО "Дельфин" (на 
производственных мощностях ГП "ТК "Хамадей"), ООО "Донецкая табачная компания", ООО 
"Енисей", ООО "Донбасс", которые находятся на оккупированной части Донецкой области, и 
ООО "Луганская табачная фабрика", расположенная на неподконтрольной Украине части 
Луганской области. Налоговой милицией совместно с другими правоохранительными 
органами неоднократно задерживаются партии незаконного изготовленных сигарет на 
линии разграничения. В 2016 году изъяли крупнейшую партию стоимостью около 5 
миллионов гривен. Последнюю, в октябре этого года, задержали в Донецкой области. 
Принятыми мерами из незаконного оборота изъято 93,3 тыс. пачек сигарет с марками 
акцизного налога, имеющими признаки подделки. Примерная стоимость изъятого – 3,3 
миллионов гривен. На этих фабриках выпускается контрафактная табачная продукция под 
видом известных брендов – "Marlboro", "Camel", "Winston" и другие с предупредительными 
надписями на языке той страны, куда эти сигареты должны попасть в дальнейшем. Потом 
они скрыто перемещаются через линию соприкосновения для реализации как внутри 
Украины, так и для поставки в страны ЕС. Как рассказали "Цензор.НЕТ" в ГФС, есть две 
схемы перемещения сигарет с неподконтрольной территории в Украину. Крупными 
партиями – через территорию РФ и далее вне пунктов таможенного контроля через 
Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области либо с сокрытием от контроля через 
линию соприкосновения. Мелкими – с использованием местных граждан, пересекающих 
линию соприкосновения с различными личными целями и перевозящих сигареты за 
вознаграждение в тайниках. Крупные партии в основном нацелены на страны Евросоюза. 
Мелкие предназначены для продажи внутри страны, чаще на стихийных рынках, иногда 
через интернет-магазины, под видом иностранных сигарет. Вывозят их из Украины в 
Европу (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша) двумя путями: с уклонением от 
таможенного контроля путем сокрытия в технологических пустотах автомобилей или в 
других грузах прикрытия, либо вне пунктов пропуска (так называемая "зеленка") мелкими 
партиями по 10-30 коробов. "Раньше легальность сигарет у нас была стопроцентная. Сейчас 
нелегальный рынок растет даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Из 
неподконтрольных территорий к нам поступают сигареты, но они не задерживаются, а 
идут транзитом в основном в Европу, там для этого есть большой рынок сбыта. Но такие 
поставки не могут осуществляться без содействия европейских правоохранителей", - 
считает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей 
Дорошенко. Работают на нелегальном рынке и подпольные цеха. Поскольку организация 
таких производств стоит довольно дорого, их намного меньше, чем цехов, где разливают 
алкогольный фальсификат. В прошлом году налоговой милицией прекращена 
деятельность 9 таких производств табачной продукции в разных регионах страны, а за 9 
месяцев этого года – 8 нелегальных цехов. По данным правоохранителей, в таких цехах 
производится 3-5% продукции от общего объема нелегального оборота табачных изделий, 
изготавливаемых незаконно. ...  
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Херсонський виробник побутової хімії успішно  
вийшов на ринки Євросоюзу 

11.11.2018 

Побутова хімія бренду Clime, який виробляється в Україні на 
Херсонщині,вже більше року успішно продається в супермаркетах країн 
Європи. Про це повідомляє pivdenukraine.com.ua 

У 2016 році розпочалася співпраця з італійськими і французькими лабораторіями з 
виробництва побутової хімії, в них же були куплені технології і рецептура. Підприємство 
здійснює повний цикл виробництва від видувних машин до упаковки. Засновник 
підприємства – Юрій Рожков, депутат Херсонської обласної ради. Як відомо, 2015 році група 
виробничих і торгових компаній "Zollex-group" спільно з італійським підприємництвом 
запустило виробництво в м.Херсоні. Повний цикл виробництва: від видувних машин до 
упаковки, відбувається абсолютно автоматично. Все обладнання італійське і налаштоване 
фахівцями з Італії. Дві лінії дозволяють працювати в три зміни з випуском готової продукції 
3000 одиниць на годину, тому випускаємо продукцію не тільки для власних потреб, а й під 
private label. Турбота про екологію і здоров'я наших покупців одна з найбільш пріоритетних 
завдань в нашій компанії, тому фахівці нашої лабораторії постійно ведуть спільну роботу з 
провідними компаніями Францiї, Нiмеччини і Iталiї. Використання високоякісної сировини 
від світових виробників BASF (Нiмеччина) і KAO Corporation S.A. (Японiя) з додаванням 
натуральних компонентів (харчові барвники та ароматизатори), дозволяє біологічно 
розпадатися на 92%. Якість всіх продуктів підтверджено гігієнічним висновком 
міністерства охорони здоров'я і протоколами випробувань на відповідність. Сьогодні наша 
продукція експортується в Європу через Словенську компанію Zolleks avto.d.o.o., де вимоги 
до здоров'я людини і навколишнє середовище більш високі. Наші складські приміщення 
складають загальний обсяг в 14 000 кв.м, а власний транспорт з 39 автомобілів (від 0,5т до 
20т) дозволяє робити доставку в будь-яку точку України. 

 

Читати повністю (відео) >>> 
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Інформація щодо навчально-практичного 
семінару в Харкові 

 
В м.Харків на запрошення компанії Zotti Асоціація «Укрлегпром» 

провела навчально-практичний семінар щодо застосування норм трудового 
законодавства для малого і середнього бізнесу. 

Потреба в заході виникла у зв’язку з посиленням заходів контролю Держпраці у 
зв’язку з прийняттям розпорядження КМУ №649-Р від 05.09.2018р. яким затверджено 
комплексні заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці в Україні. Даним підзаконним 
актом передбачається проведення Держпраці, ДФСУ, Пенсійним фондом, Нацполіцією, 
іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
спільних комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення 
контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками. … 

 

Читати повністю >>> 
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NIKE судится с франковским импортером  
обуви за торговую марку 

29.10.2018 
Американская Nike Innovate CV, производящая спортивную одежду и 

обувь, обратиласья в Хозяйственный суд Одесской области с исковым 
заявлением к ООО Торгосфера. 

Nike просит суд запретить украинскому предприятию использовать обозначения 
NIKE, поскольку оно настолько похоже на логотип американского производителя, что 
может вводить в заблужение покупателей. Американцы просят запретить использовать 
обозначение Nike независимо от цветового исполнения, запретить наносить логотип на 
продукцию, хранить товары с нанесенным обозначением и использовать их в рекламе и в 
сети Интернет, а также импортировать и экспортировать предметы с таким обозначением. 
Кроме того, американская компания просит суд изъять из гражданского оборота и 
уничтожить 1520 пар спортивных туфель мужских, завезенных Торгосферой от китайской 
компании WENZHOU LAND PORT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. Поскольку таможенное 
оформление спорного товара, являющегося предметом спора, осуществлялось Одесской 
таможней ГФС, суд считает, что решение по делу может повлиять на права и обязанности 
последней в связи с чем приходит к выводу о необходимости привлечения вышеуказанной 
таможни к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований на предмет спора на стороне истца. Заседание по делу назначено на 19 ноября.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Найкривавіший бізнес у світі  
зосереджується в Україні 

05.11.2018 
У той час, коли у Європі закривають хутряні ферми через шкоду 

довкіллю і негуманність, Україна радо приймає нових закордонних 
інвесторів, які зводять тут заводи, де вбивають тварин.  

Про це йдеться в програмі екологічних розслідувань «Вижити в Україні» на 
телеканалі ZIK з ведучим, українським еко-активістом Павлом Вишебабою. «Подаруйте 
людям протигази!» – з такими закликами виступили мешканці міста Болехів, що на Івано-
Франківщині. Винною у нестерпному запаху люди вважають місцеві шкіряні підприємства – 
ПрАТ «Шкіряник» і ТОВ «Світ шкіри». Екологічна інспекція Івано-Франківської області 
зазначає: в аналізах води поблизу заводу «Світ шкіри» зафіксовано перевищення вмісту 
хлоридів, хімічного та біохімічного споживання кисню та завислих речовин, які 
опускаються в вигляді осаду, а також сухий залишок!  Власником ПрАТ «Шкіряник» є 
італієць Массімо Банті. Керує на місці також італієць – Ротеллі Галліано. Еколог 
виробництва зізнається, що також занепокоєна проблемами відходів. «Наш шкіряний завод 
– це проблема. Просто його зробили за Радянського Союзу, а тоді про людей не думали», – 
говорить еколог Світлана Конько. Проте екологічної катастрофи, каже пані Світлана, немає. 
У цьому переконаний і керівник фірми Ротеллі Галліано. «Погано пахне, коли ми чистимо 
шкіру і стабілізуємо її. Для обробки одного кілограма шкіри ми потребуємо шістнадцять 
літрів води, 250 грамів хімії. Чи є в ній токсичні речовини? Нічого страшного!», – запевняє 
керівник ПрАТ «Шкіряник» Ротеллі Галліано. Утім, представник екоінспекції області Степан 
Гошовський має зовсім іншу думку. Він наголошує: проблема у підприємства не тільки з 
очисними спорудами, воно ще й порушує українське законодавство. … 

 

Читати повністю >>> 
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Команда проекту «Разом проти корупції» та керівництво ДАБІ  
спільно визначили шляхи реформування 

30.10.2018 

Під час зустрічі команди проекту «Разом проти корупції» з 
керівництвом ДАБІ обговорили механізми реформування системи 
держархбудконтролю задля зменшення корупційних ризиків у будівництві. 

Однією з пропозицій координатора урядово-громадської ініціативи «Разом проти 
корупції» Оксани Величко стало створення електронних кабінетів для будівельних 
компаній – форми прямої і відкритої взаємодії між Держархбудінспекцією та інвесторами. 
Електронні кабінети стануть вирішенням багатьох проблемних питань для всіх учасників 
містобудівного процесу та нівелюють більшість існуючих маніпулятивних схем. Зокрема, 
будівельні компанії більше не зможуть ухилитися від допуску інспекторів на об’єкт 
будівництва для проведення позапланових перевірок під приводом відсутності письмового 
попередження. Наразі паперові листи-повідомлення від ДАБІ часто забудовники просто не 
отримують. Крім того, електронний кабінет міститиме всю документальну інформацію про 
об’єкт будівництва: з моменту подачі заяви про початок підготовчих робіт до введення в 
експлуатацію. Це має звести до мінімуму можливість виникнення корупційних ризиків між 
забудовником та ДАБІ. У той же час Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев розповів про 
автоматизацію процесів у сфері будівництва як один з найбільш дієвих механізмів 
боротьби з корупцією. Насамперед, про впровадження онлайн-системи надання 
електронних адміністративних послуг через сайт ДАБІ (як про початок будівництва, так і 
готовність об’єктів до експлуатації). Також керівник відомства відзначив ефективність 
впровадження на сайті Інспекції онлайн-платформи «Прозора ДАБІ», де розміщується 
інформація про планові та позапланові перевірки об’єктів будівництва. Ще «Прозора ДАБІ» 
надає можливість відслідковувати видачу/відмову у видачі дозвільних документів на 
будівництво. … 

 

Читати повністю >>> 
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Возле Ботсада планируют построить 
асфальтобетонный завод 

07.11.2018 

Белорусская компания «Белавтодор-Украина» планирует построить в 
Киеве возле Ботанического сада асфальтобетонный завод. Об этом 
сообщает служба новостей портала stroyobzor.ua 

Компания уже взяла в аренду участок земли и сейчас проводит формальное 
обсуждение с экспертами и местными жителями. В Национальном экологическом центре 
заявили, что строительство подобного производства – настоящий экоцид киевлян. Вместо 
того, чтобы отдыхать в Ботаническом саду, жители будут дышать смогом и 
канцерогенными испарениями завода. Сами владельцы будущего предприятия не 
скрывают, что это будет крайне вредное производство. В документах экоинспекции 
отмечено, что санитарная зона будет занимать один километр. На самом же деле рядом с 
будущей застройкой находится жилая застройка по улице Баренбойма. Большая жилая 
зона расположена также за Ботаническим садом и в условиях ветра, всю эту зону будет 
накрывать ядовитый смог. По словам главы Национального экологического центра 
Украины Руслана Гаврилюка, такие опасные предприятия необходимо выносить за 
пределы города. Уровень загрязнения в Киеве и так достаточно высок, а выбросы нового 
асфальтобетонного завода могут спровоцировать или усугубить существующие 
заболевания легких, сердечно-сосудистой системы и вызвать рак различной локализации. 
"Строить такие предприятия в пределах города абсолютно не целесообразно и не 
безопасно. В любом случае, асфальтобетонные заводы загрязняют атмосферный воздух 
опасными выбросами, зачастую, канцерогенных веществ", - считает Руслан Гаврилюк. ... 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Экологи бьют тревогу – возле Ботсада 
построят огромный асфальтобетонный завод >>>  

По материалам stroyobzor.ua 
 

 
 

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Турецький будівельний холдинг запропонував Україні  
проект реновації Рибальського півострова 

31.10.2018 
Компанія Metal Yapi Konut Ukraine, що є частиною великого 

турецького холдингу Metal Yapi Konut, вийшла з власною ініціативою 
запропонувати Києву проект ревіталізації Рибальського півострову.  

Про це повідомив член ради директорів Metal Yapi Konut, голова правління Metal Yapi 
Konut Ukraine Мехмет В. Сачаклиоглу. «Український ринок нерухомості має великий 
потенціал в залученні закордонних інвестицій. Однак для цього важливо інтегрувати в 
тому числі новітні технології будівництва та управління проектами, які вже широко 
використовуються в розвинених країнах. Metal Yapi Konut має великий досвід роботи з 
такими технологіями, ми сподіваємося привнести їх на український ринок», - зазначив 
Мехмет В. Сачаклиоглу. Про компанію: Холдинг Metal Yapi Konut більше 30 років працює на 
ринку нерухомості Туреччини. У холдинг входять 20 підприємств, які працюють в семи 
галузях: будівництво та девелопмент, роздрібна торгівля паливом, енергетика, харчова 
промисловість, роздрібна торгівля, управління торгово-розважальними комплексами, 
туризм та готельний бізнес. В т.ч. Metal Yapi Konut будує офісний центр Istanbul Tower 205 - 
найвищу офісну будівлю Стамбула. Проект розроблений американським архітектурним 
бюро SOM, відповідає платиновому стандарту LEED. Очікується, що після завершення 
будівництва ця споруда загальною площею близько 224 тисяч кв. м стане одним з найбільш 
значущих об'єктів нерухомості у всій Туреччині. 

 

Читати повністю >>> 
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Киевгорстрой выплатил девиденды  
за 2017 год 

07.11.2018 

Холдинговая компания «Киевгорстрой» завершила выплату 
акционерам дивидендов по результатам своей деятельности в 2017 году. Об 
этом сообщает портал  СтройОбзор. 

На собрании акционеров в апреле проголосовано, что сумма отчислений составит 
40% от чистой прибыли застройщика. По словам Главы правления-президента компании 
«Киевгорстрой» Игоря Кушнира, это рекордный за последние годы процент от чистой 
прибыли. «Акционеры ежегодно стабильно получают дивиденды от дохода компании. По 
итогам работы в 2017 г. было принято решение увеличить процент, который пойдет на 
выплату - компания перечислила 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма 
составляет почти 28,5 млн», - сказал Игорь Кушнир. Учитывая то, что держателем 80% 
акций является город, именно в бюджет Киева направлено большую часть суммы – 22 793 
906, 51 грн. Остальные средства – 5 698 493,49 грн выплачена миноритарным акционерам. 
Игорь Кушнир отметил, что какой бы сложной ни была ситуация в политике или 
экономике страны, «Киевгорстрой», как ответственная компания, ежегодно осуществляет 
выплату дивидендов, что позволяет направлять эти средства на развитие Киева и 
насущные нужды города. Отметим, ЧАО «ХК «Киевгорстрой» - лидер строительной 
отрасли Украины. Самый крупный оператор рынка недвижимости, ориентированный на 
потребности граждан со средним уровнем доходов. Компания держит курс на обеспечение 
максимальной доступности своей продукции широкому кругу потребителей. 

 

Читать полностью >>>  
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УКРБУД рассказал о правилах успеха на Всеукраинском  
строительном сам мите 

08.11.2018  
Корпорация «Укрбуд» приняла участие во Всеукраинском 

строительном саммите, организованном Школой системного бизнеса 
«Бизнес-конструктор». Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Во время мероприятия основатели и управляющие крупных строительных и 
архитектурных компаний обсудили актуальные вопросы строительного бизнеса и 
озвучили главные тенденции развития рынка. А также прямо со сцены поделились 
практическими рекомендациями. Заместитель генерального директора компании «Укрбуд 
Девелопмент» Сергей Бурлаков рассказал о лучших конкурентных стратегиях в 
строительном бизнесе. На примере «Укрбуд» он объяснил, как может меняться 
строительная отрасль, с какими препятствиями приходится иметь дело и как удерживать 
лидирующую позицию на рынке. «Нужно трезво оценивать свою компетенцию, но в то же 
время нет никого более вовлеченного, чем вы сами. - отметил он. -  Отличие нашей 
компании в том, что она изначально построена на доверии к профессионализму. Я много 
рассказываю о нашей коммуникации и горжусь нашей маркетинговой и пиар-командой. Но 
у нас есть золотое правило - никогда не почивать на лаврах. Каждый день должен быть 
посвящен просеиванию уже реализуемых задач: нужно полировать то, что уже хорошо, 
устраняя малейшие «баги». И конечно же, постоянно находиться в поиске новых идей и 
предложений». По данным исследования узнаваемости брендов застройщиков в Киеве в 
2018 году «Укрбуд» занял первое место. Сегодня его узнают 93% жителей столицы. Кроме 
того, на сегодня корпорация – самый крупный застройщик Киева, одновременно строящий 
два с половиной десятка жилых комплексов. Тем не менее, по словам Бурлакова, 
менеджмент «Укрбуда» постоянно думает о качественном развитии и ищет возможности 
выделиться на фоне конкурентов. Поэтому корпорация поддержала украинский стартап 
CLAP – создателей первой украинской системы умного дома, комплексно обеспечивающей 
безопасность, экономию и комфорт в квартире. В планах корпорации на ближайшие годы - 
оборудовать системой около 20 тысяч своих квартир в Киеве. ...  

 

Читать полностью >>>  
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 БУДІВЛІ 
 

 
 

В Киеве на Подоле отреставрировали  
«дом с ангелами» 

30.10.2018 
На улице Верхний Вал, 28/12 отреставрировали «дом с ангелами», 

который был построен в 1893 году по проекту архитектора Николая 
Казанского. Об этом сообщает «Хмарочос». 

Ремонтом здания занималась компания Regurs. После реставрационных работ в 
«доме с ангелами» на Подоле открылся офисный центр площадью 1593 кв. метра. Он 
вмещает 42 офиса, четыре комнаты для переговоров и бизнес-кафе. Ранее здание 
находилось в собственности компании ЗАО «Консул», которая должна была провести 
реставрационные работы. Однако не смогла этого сделать из-за банкротства. Сообщается, 
что город и владелец не подписывали охранного договора, который позволил бы начать 
ремонт. В 2011 году «дом с ангелами» получил статус памятника культурного наследия. До 
недавнего времени он находился в полуразрушенном состоянии. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам changeua.com 
 

Пам'ятку архітектури XVIII століття в Кам'янці  
виставили на аукціон 

07.11.2018 
Житловий будинок 1753 року, що розташований у Старому місті 

планують продати майже за два мільйони гривень. Про це повідомляє портал 
Depo.Хмельницький. 

Департамент економіки та розвитку інфраструктури Кам'янець-Подільської 
міськради виставив на продаж через систему "Прозорро" пам'ятку архітектури "Житловий 
будинок 1753 р. (XVIII ст)" у Старому місті. Нежитлове приміщення має площу 290,1 кв. м, 
що складає 23/25 частки пам'ятки архітектури двоповерхового будинку з підвалом 
(загальна площа будинку 315,9 кв. м), яке розташоване за адресою вул. Довга, 17. При тому 
зазначається, що технічний стан незадовільний. Прийом пропозицій триватиме до 21 
листопада, а початкова ціна продажу лоту - мільйон 984 тис. 220 грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами khm.depo.ua 
 

 

 

 

 ЖИТЛОВА 

В Украине увеличились продажи  
квартир на 10% 

05.11.2018 
С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 172 

договоров с недвижимостью, а частные — 166 099, большинство из которых 
составляют договоры купли-продажи квартир.  

Это на 10,01% больше, чем за аналогичный период прошлого года (163 880 сделок). 
По данным застройщиков, продажи жилья на первичном рынке выросли на 25% по итогам 
третьего квартала 2018 г. Первичный рынок жилья пользуется большей популярностью, 
чем вторичный. Квартиры от «Киевгорстрой» можно приобрести несколькими способами: 
за полную оплату, в рассрочку или с помощью банковского кредита, — говорит директор 
Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова и добавляет, что какой бы способ 
оплаты не выбрали клиенты, компания всегда поддержит их различными скидками. 
Руководитель Департамента продаж отметила, что менеджеры всегда обращают внимание 
покупателей на то, что сумма остатка по рассрочке не фиксируется и может в течение 
строительства повыситься. Если такой способ покупки не устраивает клиента, а средств не 
хватает, тогда можно воспользоваться банковским кредитом. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! Татьяна Маркова: наши 
самые маленькие квартиры от 30 кв.м >>> 

По материалам ХК «Киевгорстрой» 
 

Україна потребує комплексної модернізації  
житлового сектору 

06.11.2018 

Для проведення модернізації житлового сектору фактично прийнята 
вся необхідна законодавча база. На цьому наголосив Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. 

Мова йде не тільки про проведення заходів з енергоефективності та 
термомодернізації в житлових будинках, а й ремонт житлового фонду, осучаснення систем 
централізованого опалення, котелень, напрацювання нової системи теплопостачання міст. 
Це закони: «Про комерційний облік теплової енергії і водопостачання», «Про житлово-
комунальні послуги», «Про Фонд енергоефективності», 417-й закон «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про енергоефективність 
будівель». І всі вони майже на 100% імплементовані. «По країні вже маємо 81,4% 
встановленого будинкового обліку теплової енергії, що свідчить про формування в Україні 
відповідального власника і споживача комунальних послуг. Друге – зростаюча кількість 
ОСББ, які функціонують вже в 32 тис. будинків. Також це впровадження реформи 
енергоефективності: працююча програма «теплі кредити», запуск Фонду енергоефектив-
ності. Наголошую, всі ці кроки, а також найголовніше – модернізація житлового сектору 
дозволить зменшити газову залежність країни з 11,4 млрд м3 газу, які споживаються 
населенням, до 7,2 млрд м3. Україна має всі можливості зробити цей революційний 
стрибок», - розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко на відкритті міжнародного конгресу «Інституційні та технічні 
аспекти реформування ЖКГ» в рамках виставки КомунТех-2019. 

 

Читати повністю >>> 
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В КГГА рассказали, когда начнут сносить  
старые "хрущевки" 

09.11.2018 
В Киеве вопрос сноса старых домов сдерживают неурегулированные 

вопросы в законодательстве. Об этом сообщил заместитель главы Киевской 
городской государственной администрации Вячеслав Непоп. 

Отвечая на вопрос киевлян о том, когда в столице могут начать реновацию старого 
жилья, чиновник заявил, что количество домов 1950-60-х годов постройки в Киеве – около 
двух тысяч. "Реконструкцию устаревшего жилфонда сдерживают неурегулированные 
вопросы в законодательстве. В частности, Кабмином не утверждена типовая форма 
инвестдоговора, по которому должна осуществляться реконструкция", – подчеркнул Непоп. 
Еще одним фактором, по его словам, является требование 100-процентного согласия на 
отселение собственников помещений, которые реконструируются. "Для решения 
проблемы устаревшего жилфонда будет разработана городская программа реконструкции 
и наработана концепция совершенствования законодательной базы по этому вопросу. 
Программа будет включать в себя, в частности: возможности сноса устаревшего жилфонда, 
строительство нового, а также его перестройка с целью улучшения условий проживания", – 
резюмировал Непоп. Напомним, ранее мы сообщали, что по официальной информации 
Минрегиона, на конец 2017 г. в Украине более 50% жилого фонда устарело и нуждалось в 
реконструкции, а 7,5% (75 млн м кв) и вовсе были непригодны для жизни. В ведомстве 
сообщили, что нужный для реконструкции жилья законопроект почти готов, и он позволит 
сносить и реконструировать устаревшие дома без 100% согласия жильцов. Кроме того, в 
июле в Киеве суд разрешил снести многоэтажку, в которой живут люди. Застройщик 
заверил, что документы – в порядке, но показать их отказывается до апелляции. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам segodnya.ua 
 

 КОМЕРЦІЙНА 

Вакантность в офисах класса A в Киеве  
стабилизировалась 

31.10.2018 
По данным компании JLL в Украине, после трехлетнего периода 

постоянного снижения доли свободных площадей на офисном рынке Киева 
показатель в классе A стабилизировался на уровне 9-10%.  

По итогам сентября 2018 года вакантность в наиболее качественных объектах 
составила 9,6%, увеличившись за квартал на 0,3 процентных пункта. «Стабилизации доли 
вакантных площадей в классе A способствовал рост ставок аренды, который произошел в 
начале текущего года. Сегодня максимальные арендные ставки составляют $29/м2/месяц 
(без учета НДС и эксплуатационных расходов), и они не изменились за третий квартал. 
Таким образом, можно говорить, что рынок офисной недвижимости класса A на настоящий 
момент достаточно сбалансирован», – прокомментировала Александра Глобина, 
руководитель отдела офисных площадей компании JLL в Украине. За третий квартал в 
структуре спроса 38% пришлось на IT-компании. Совокупный объем сделок за июль-
сентябрь составил 44 800 м2, что на 7% больше, чем кварталом ранее, и на 8% выше 
результата третьего квартала предыдущего года. При этом возможности арендаторов по 
подбору помещений постепенно сокращаются, так как вакантных площадей в 
существующих зданиях остается все меньше, а объем нового строительства пока невысок. 
Стоит отметить, что в третьем квартале на рынок Киева вышел только один офисный 
объект – БЦ «Лагода», фаза 3 (класс B, арендуемая площадь 2100 м2). С учетом введенного 
во втором квартале нового корпуса БЦ UNIT.City (класс B, 2900 м2), общий объем нового 
предложения за первые девять месяцев 2018 года составил 5000 м2. При этом на 
четвертый квартал заявлено завершение еще четырех офисных зданий в Киеве общей 
площадью 33 600 м2. Таким образом годовой объем ввода составит 38 600 м2, снизившись 
на 12% по сравнению с 2017 годом.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам commercialproperty.ua 

https://kmb.ua/ru/about/
https://stroyobzor.ua/news/kievgorstroy-vyplatil-devidendy-za-2017-god.html
https://ub.com.ua/ru/news/ukrbud-rozpoviv-pro-pravila-uspihu-na-vseukrajinskomu-budivelnomu-samiti
https://changeua.com/news/na-podole-otrestavrirovali-dom-s-angelami-foto/
https://khm.depo.ua/ukr/khm/pam-yatku-arhitekturi-xviii-stolittya-v-kam-yanci-vistavili-na-aukcion-20181107865761
https://kmb.ua/ru/news/v-ukraine-uvelichilis-prodazhi-kvartir-na-10/
https://kmb.ua/ru/news/tatyana-markova-nashi-samye-malenkie-kvartiry-ot-30-kv-m/
https://kmb.ua/ru/news/tatyana-markova-nashi-samye-malenkie-kvartiry-ot-30-kv-m/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-potrebuye-kompleksnoyi-modernizaciyi-zhitlovogo-sektoru-gennadij-zubko
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/v-kgga-rasskazali-kogda-nachnut-snosit-starye-hrushchevki-1187201.html
http://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/vakantnost-v-ofisakh-klassa-a-v-kieve-stabilizirovalas-/
http://fortrent.com.ua/
http://www.kyivmiskbud.ua/
http://www.ub.com.ua/


 

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

 

Компания UCPIH Ltd завершила сделку по  
приобретению БЦ Horizon Park 

31.10.2018 

Компания UCPIH Ltd, входящая в группу компаний Dragon Capital, 
завершила сделку по приобретению бизнес-центра (БЦ) Horizon Park 
Business Center (Киев) у АО "Укрсоцбанк". 

"Horizon Park Business Center станет седьмым и самым крупным объектом в нашем 
портфеле офисной недвижимости, который мы сформировали за последний год, увеличив 
вдвое его размер – до 160 тыс. кв. м. Мы считаем, что рост спроса на офисные помещения на 
фоне восстановления деловой активности в стране и постепенное снижение вакантности 
делает этот сектор недвижимости инвестиционно привлекательным в перспективе трех-
пяти лет", - цитируется в сообщении генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. 
Стоимость сделки не разглашается. По данным компании, в состав комплекса входят две 
офисные башни класса "А" высотой 18 и 19 этажей, трехэтажное здание, соединяющее их по 
ул.Амосова, 12, а также пятиэтажное офисное здание класса "В" по ул.Николая Гриченко, 4в. 
Общая площадь объекта - 69 тыс. м². Инфраструктура БЦ включает наземный, подземный и 
многоуровневый паркинги общей вместительностью свыше 1,1 тыс. машино-мест. Как 
отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир 
Тимочко, данная сделка является крупнейшей на рынке офисной недвижимости Украины 
за последние 10 лет, над ней компания работала с конца 2015 г. "Вместе с покупкой в 
начале октября фасадного здания площадью 7,4 тыс. кв. м по ул.Николая Гринченко, 4-Б, 
эта сделка позволила нам консолидировать Horizon Park Business Center в его первоначаль-
ном виде – с пятью офисными зданиями общей площадью 76,4 тыс. кв. м, расположенными 
на участке площадью более 5,1 га в центральной части Киева", - сообщил В.Тимочко. 

 

Читать полностью >>>  
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Наталья Кравец ушла из Colliers Украина 
в инвесткомпанию Dragon Capital 

01.11.2018 
Экс-директор департамента торговой недвижимости компании Colliers 

International Украина Наталья Кравец назначена коммерческим директором 
подразделения Property Management в компании Dragon Capital. 

В комментарии RAU Наталья отметила, что новое подразделение создано для более 
эффективного управления объектами торговой, офисной и складской недвижимости, 
которые находятся в портфеле Dragon Capital. Среди них торговые центры Пирамида 
(Киев), Victoria Gardens (Львов) и Sky Park (Винница), а также ряд объектов офисной и 
складской недвижимости, в том числе киевские БЦ Horizon Park, Времена года, Прайм, 
Евразия, и другие. Ключевыми задачами Натальи на новой должности будут повышение 
доходности и стоимости активов Dragon Capital в сфере коммерческой недвижимости. 
«Поэтому приоритетом будет не только увеличение арендного дохода, но и повышение 
лояльности клиентов, улучшение качества объектов недвижимости в целом. В этом 
направлении планируются реновации дизайна объектов, оптимизация их концепций и 
планировок, совершенствование tenant-mix, а также внедрение европейского  подхода к  
взаимодействию с арендаторами и усиление маркетинговой составляющей», — пояснила 
топ-менеджер. Наталья Кравец имеет богатый опыт работы в сфере коммерческой 
недвижимости. До прихода в Dragon Capital она почти 16 лет проработала в украинском 
подразделении международной консалтинговой компании Colliers International. С 2008 года 
занимала пост директора департамента торговой недвижимости Colliers. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Ощадбанк продал через онлайн-аукцион  
рекордно дорогой лот 

06.11.2018 
OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Минюста) продал самый дорогой лот в 

своей истории – логистический центр "Арктика" в с. Софиевская 
Борщаговка. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. 

Стоимость лота составила 195 млн грн. Прошлым рекордом была продажа 
комплекса зданий Кузьминецкого кирпичного завода за 170 млн гривен. "Логистический 
центр "Арктика" нашел своего покупателя за 195 млн грн. Мы быстро преодолели свой 
предыдущий рекорд, 170 млн грн, который был установлен лишь несколько недель назад", 
– отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев. "Арктика" – лот 
добровольной продажи государственного Ощадбанка. Центр был введен в эксплуатацию в 
ноябре 2011 года и предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров 
широкого ассортимента. Он обеспечивает предоставление в одном месте полного спектра 
услуг грузового таможенного комплекса с оформлением партии товара за 24 часа. На 
продажу выставлялись объекты нежилой недвижимости общей площадью 21 461,2 кв. м, 
оборудование и земельные участки общей площадью 4,9752 га. Напомним, сейчас к 
продаже через СЕТАМ готовится значительно более дорогой лот – ТРЦ Gulliver. Его цена 
составляет 18 млрд 176,9 млн грн. 
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Шумахер купил одну из крупнейших в Украине  
компаний-строителей автодорог 

26.10.2018 
Одесские бизнесмены Евгений Коновалов и Юрий Шумахер выкупили 

100% долю ООО "Ростдорстрой" (Одесса), передает Интерфакс-Украина со 
ссылкой на интервью последнего журналу "Корреспондент". 

Согласно Единому госреестру, бизнесмены владеют "Ростдорстроем" опосредовано 
через компанию "Оттема" (Венгрия). Предыдущие владельцы "Ростдорстроя" Александр 
Жуков и Александр Рацкевич вышли из состава учредителей. ООО "Ростдорстрой" 
зарегистрировано в 2005 г., занимается строительством дорог и шоссе. Уставный капитал 
составляет 5,13 млн гривен. В активах компании шесть асфальтобетонных заводов. Среди 
проектов компании реконструкция Владимирской горки, обновление дорожного полотна 
ряда улиц Киева, строительство 9-го причала порта в Южном, реконструкция Екатеринин-
ской площади в Одессе, ремонт взлетно-посадочной полосы в КП "Аэропорт Черкассы" и др. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам cfts.org.ua 
 

Промінвестбанк відсудив у групи 
"Альтком" ще 43 млн грн 

06.11.2018 
Госпсуд Донецької області 19 жовтня частково задовольнив позов 

Промінвестбанку до ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” та вирішив 
стягнути з відповідача на користь позивача 38,4 млн грн заборгованості. 

Свої позовні вимоги банк обгрунтовував неналежним виконання відповідачем 
зобов’язань за договором №15-94/19-118/13 від 12.12.2013 про надання банківської 
гарантії щодо оплати комісійної винагороди. Як писав Finbalance, 12.09.2018 Госпсуд 
Донецької області частково задовольнив позов Промінвестбанку (в справі №905/2368/15) 
та вирішив стягнути з ТОВ "Снабтрейдкомпані" (позичальник) заборгованість в розмірі 
64,3 млн дол за договором про відкриття кредитної лінії №15-93/19-21/13 від 29.11.2013. У 
рамках цього судового процесу ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" подавало зустрічний 
позов до Промінвестбанку і ТОВ "Снабтрейдкомпані" (про визнання недійсним вказаного 
кредитного договору), який був повернутий судами без розгляду. Згідно з судовими 
матеріалами (щодо справи №905/2508/15), ТОВ "Шляхове будівництво “Альтком" було 
поручителем ТОВ "Снабтрейдкомпані" перед Промінвестбанком за договором про 
відкриття кредитної лінії №15-93/19-21/13 від 29.11.2013. У держреєстрі бенефіціаром ТОВ 
"Снабтрейдкомпані" значиться Сергій Гончаров, а ТОВ “Шляхове будівництво "Альтком" - 
Олександр Тісленко. Раніше група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія 
Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю 
групу в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку 
до Євро-2012), однак він це спростовував. Підставою для припущень щодо пов`язаності 
групи з Б. Колесніковим стало те, що під час підготовки України до "Євро-2012" "Альтком" 
отримав багато великих держзамовлень на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, 
часто - за процедурою закупівлі в одного учасника. За підрахунками «Наших грошей», 
йшлося про 13 млрд грн. ...  

 

Читати повністю >>> 
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В Киеве построят завод по переработке  
опавших листьев 

04.11.2018 
В Киеве планируют построить комплекс для переработки опавших 

листьев, веток, древесины и сухостойных деревьев, сообщил заместитель 
главы Управления экологии и природных ресурсов КГГА. 

«Запланировано его (комплекс - Ред.) построить около Бортнической станции 
аэрации. Территория там большая - более 6 гектаров, которая будет использоваться для 
строительства такого перерабатывающего комплекса», - сообщил заместитель главы 
Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной 
администрации Алексей Король в эфире телеканала «Киев». Комплекс планируют 
разместить на ул. Вырливской. Управление экологии уже подало бюджет на его создание в 
2019 году. Сухую древесину, листья и другие растительные отходы хотят перерабатывать 
на топливные брикеты — экодрова. По словам, Короля, за год в Киеве скапливается более 
120 тыс. кубических метров растительных отходов. Около 60% опавших листьев 
коммунальщики собирают в парках и скверах и компостируют. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Запорожье намерено привлечь кредит для строительства  
завода по переработке ила 

08.11.2018 
Запорожье намерено привлечь 6,5 млн евро кредита для 

строительства завода по переработке ила на центральных очистных 
сооружениях №1 коммунального предприятия "Водоканал" горсовета. 

По данным ведомства, сейчас иловые поля очистных сооружений просто расширяют, 
но их площадь уже достигает максимально возможных размеров, а неприятные запахи 
создают дискомфорт для жильцов домов, расположенных в районе ЦОС-1 в Коммунарском 
районе города. Общая стоимость строительства завода составляет около 10 млн евро, из 
которых 3,5 млн намерены привлечь в виде грантов. Планируется, что при переработке 
(сжигании) ила будет вырабатываться электроэнергия для нужд "Водоканала". Сейчас 
мэрия и представители коммунального предприятия ведут переговоры с компаниями из 
Дании о сроках и деталях строительства завода. Как сообщали Українськi Новини, КП 
"Водоканал" готовит воду питьевого качества на Днепровских водопроводных станциях 
№1 и №2 (ДВС-1, ДВС-2) и транспортирует ее потребителям Запорожья, Вольнянска, Новой 
Николаевки и для части Запорожского района, а также занимается очисткой стоков. В 
Запорожье проживает 750,7 тыс. человек. 

 
 

Читать полностью >>>  
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Міністр Володимир Омелян визнав  
корупцію в підвідомчому ДП 

07.11.2018 
Міністр інфраструктури Володимир Омелян визнав корупцію в 

підвідомчому йому держпідприємстві "Украерорух". Про це він повідомив в 
ефірі Радіо НВ, передає unn.com.ua 

Міністр заявляє, що корупція була в цьому підприємстві ще до його приходу, але 
запевняє, що при ньому вона значно зменшилася. "Та ж Укрзалізниця, Адміністрація 
морських портів, аеропортів, авіація, Украерорух, Укрпошта - це все були бездонні бочки, з 
яких весь час черпали ресурс ... Зараз ці обсяги вже значно менші", - сказав Омелян, 
наголосивши, що саме держпідприємства є "лакмусовими папірцями" корупції в Україні. 
Однак з такими міркуваннями міністра не згодні в Рахунковій палаті. Як раніше повідомляв 
УНН, Рахункова палата провела аудит ДП "Украерорух" і виявила там ознаки корупції 
посадових осіб, про що поінформувала Службу безпеки України. СБУ, в свою чергу, 
ініціювала кримінальне провадження. І це вже четверте кримінальне провадження проти 
посадових осіб ДП "Украерорух" за останній час. Правоохоронці НАБУ і ГПУ, зокрема, вже 
з'ясовують, чому кошти підприємства в розмірі понад 400 млн грн були виведені чинним 
керівництвом на надалі збанкрутілий "Платинум банк". Відзначимо, що колектив 
"Украероруху", через підозри в корупції, вимагає звільнення свого керівника Дмитра 
Бабейчука. Але міністр Омелян вимогу трудового колективу - ігнорує. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Віктор Довгань закликав підтримати інфраструктурні проекти України  
в рамках ініціативи «Один пояс - один шлях» 

09.11.2018 

В Пекіні 8-9 листопада ц. р. відбулась зустріч Заступника Міністра 
інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктора Довганя з 
Віце-прем’єр-міністром Лю Хе. 

Лю Хе є керівництвкои Державного комітету розвитку та реформ, Міністерств 
транспорту та комерції КНР та підтримки інфраструктурних проектів з Україною в рамках 
ініціативи «Один пояс - один шлях». Віктором Довганем в рамках україно-китайського 
бізнес форуму запропоновано китайським авіаперевізникам, а саме Air China, здійснювати 
прямі рейси до Києва з Пекіна та Шанхая. З заступником Міністра транспорту КНР Лю 
Ксаомінг досягнуто домовленостей щодо підписання угоди про автомобільний транспорт 
до наступного форуму «Один пояс - один шлях» у травні 2019 року. Також у ході зустрічі 
обговорено актуальні питання надання кредиту на будівництво мосту через Дніпро біля 
Кременчуга  за пільговою ставкою до 3% річних у сумі 340 млн. доларів США із відстрочкою 
платежів на термін будівництва 4 роки (відбудеться після завершення ТЕО проекту). Віктор 
Довгань провів переговори з Ексімбанком КНР щодо кредитного договору за проектом 
«Повітряний експрес» (повернення Україні комісії та страхової премії в розмірі 36 млн дол 
США). В рамках стратегічного партнерства між Україною і КНР Китайська сторона 
поінформувала Українську сторону про наступне: CRBC підготувало проект будівництва 
мосту через Дніпро біля Кременчуга та бетонної дороги 1-ї категорії Одеса-Миколаїв-
Херсон; Cofco готова інвестувати в 0 причал Миколаївського порту і річну логістику до 30 
млн. доларів США; СCCC готує проект реконструкції 2 злітно - посадкової смуги в аеропорту 
Бориспіль; China Railway передало підготовлене попереднє ТЕО на 4 гілку метро в Києві 
(вартість 2.5 млрд. доларів США); CRRC готує пропозицію по лізингу та спільному 
підприємству з виробництва електричних локомотивів для Укрзалізниці. Було наголошено 
на необхідності розвитку транзиту з Китаю до ЄС. Китайська сторона відзначила, що цього 
року було перевезено 6500 контейнерів до Австрії та зростає вантажопотік по ТМТМ. 
Плануються інвестиційні проекти з створення мультимодальних терміналів на кордоні з ЄС 
(Львів, Ковель та Ужгород). 
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В Белой Церкви построят международный аэропорт  
с грузовым терміналом 

31.10.2018 
В Белой Церкви (Киевская обл.) планируется строительство 

международного аэропорта с грузовым терминалом. Проект Мининфра-
структуры презентовало на World Investment Forum 2018 в Женеве. 

В ноябре он будет представлен на главной выставке Китая - Shanghai Import Expo 
2018 в рамках Инвестиционного дня Украины. В 2019 году проект покажут на Investment 
Exhibition (IME) 2019 во Франкфурте.  «Уверены, что на результаты совместной работы 
долго ждать не придется. Выгодное географическое положение и развитая инфраструктура 
аэропорта усиливают его привлекательность для иностранных инвесторов. В будущем - это 
мощный стратегический объект международного значения», - говорится в сообщении 
ZAMMLER GROUP на своей странице в Фейсбуке. Инициаторами проекта выступают МИУ, 
компания ZAMMLER и КП "Бваке", в чьем управлении пребывает белоцерковский аэродром.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trust.ua 
 

Пассажиропоток аэропорта Харьков  
вырос на 22% в октябре 

06.11.2018 
Международный аэропорт Харьков в октябре 2018 года обслужил 82,9 

тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
Об этом сообщает cfts.org.ua 

Как сообщили в аэропорту, наибольшим спросом пользовались рейсы в Киев, 
Стамбул, Варшаву, Тель-Авив, Минск, а также открытые недавно направления Дортмунд, 
Катовице и Тбилиси. Напомним, в сентябре аэропорт Харьков обслужил 88,9 тыс. человек, 
тогда рост к этому же месяцу годом ранее составлял 12%. В 2017 г. аэропорт Харьков 
увеличил пассажиропоток на 35% до 806 тыс. человек. В 2018 году ожидается обслужить 
900 тыс. человек, что эквивалентно росту на 12%. Аэропорт Харьков располагает взлетно-
посадочной полосой длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два 
пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час. 

 

Читать полностью >>>  
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Запорожский аэропорт за 10 месяцев увеличил  
пассажиропоток на 17% 

06.11.2018 
За 10 месяцев т. г. аэропорт продолжает демонстрировать стабильную 

динамику роста пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе КП 
«Международный аэропорт Запорожье». 

Начиная с января этого года в целом аэропорт обслужил 336 331 пассажиров, что 
почти на 17% больше чем за 2017 год. "На международных рейсах были обслужены 257 388 
пассажиров (+ 19,36% по сравнению с прошлым годом), а на внутренних - 78943 тысяч (+ 
8,4%). Из запорожского аэропорта, с начала года совершено 2747 вылетов. Это на 15% 
больше чем в 2017 г.", - сообщают в аэропрту. В октябре 2018 отмечается незначительный 
прирост общего объема пассажиропотока, в пределах двух процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В частности, на международных авиалиниях было 
перевезено 30 733 пассажиров, а на внутренних — 8 048. Количество самолетовылетов 
составило 313 что на 3% больше, чем в прошлом году. Таким образом наблюдается 
тенденция к росту пассажиропотока после его уменьшения в предыдущие два месяца.  

 

Читать полностью >>>  
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Суд отменил передачу одесского аэропорта 
в управление АРМА 

07.11.2018 
Соломенский райсуд Киева отменил передачу в управление Нацио-

нального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) аэропорта 
"Одесса" и 75% корпоративных прав "Одесса Аэропорт Девелопмент". 

"Ходатайство адвоката Посохова Валентина Сергеевича, поданное в интересах ООО 
«Одесса Аэропорт Девелопмент» - удовлетворить частично. Отменить примененную 
определением следственного судьи Соломенского райсуда от 29.03.2018 г. передачу в 
управление АРМА", - говорится в определении суда от 1 ноября. Данным определением 
отменена передача в управление АРМА пассажирского терминального комплекса, объекта 
жилой недвижимости, общей площадью 8 998,8 кв.м и нежилых зданий и строений, 
объектов жилой недвижимости, общей площадью 31 269.8 кв. м, базы отдыха "Полет", 
объектов жилой недвижимости, куда входят коттеджи "Б", "В", "Г", "Д", каждый из которых 
54,8 кв. м, незавершенного строительства, объекта жилой недвижимости, которая состоит 
из буквы "А3" - пассажирского терминального комплекса, который имеет общую площадь 
26 304 кв. м, которое принадлежит на праве собственности ООО "Международный аэропорт 
«Одесса" и корпоративных прав ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент" на ООО 
"Международный аэропорт «Одесса»", которые заключаются во владении и распоряжении 
75% уставного капитала, на которые был наложен арест как на вещественные 
доказательства. Адвокат Посохов также просил отменить арест на это имущество, но суд 
отказал в удовлетворении этой части ходатайства. Подчеркивается, что это определение 
обжалованию не подлежит. Напомним, 10 апреля недвижимое имущество международного 
аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, было передано в 
управление АРМА. Решение было принято в рамках расследования передачи аэропорта 
бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. 17 июля в НАБУ сообщили, что 
Апелляционный суд оставил решение без изменений.  

 

Читать полностью >>>  
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В аэропорту Тернополь построят грузовой  
терминал за 300 млн гривен 

08.11.2018 
Тернопольский облсовет 6 ноября утвердил концепцию развитию 

целостного имущественного комплекса аэропорта Тернополь на период до 
2030 года. Об этом сообщает портал cfts.org.ua 

Одним из ключевых проектов является строительство за 6-7 лет грузового 
таможенного терминала ориентировочной стоимостью 308 млн гривен. Как сообщили в 
аэропорту, концепция разработана институтом "Південдіпрондіавіапром" по заказу фирмы 
"Тернопольавиаавтотранс". Основанием для разработки документа является национальная 
транспортная стратегия Украины на период до 2030 года. Согласно концепции, в аэропорту 
появится таможенный терминал со складами, офисными помещениями и торгово-
выставочными площадями. Для строительства областные власти отведут площадь 13,5 га. 
Проект предполагается реализовать за три этапа. Первый будет посвящен документальной 
подготовке - разработка проектно-сметной документации и ее утверждение, получение 
разрешений. На это ориентировочно потребуется 1,8 млн гривен. В рамках второго этапа 
стоимостью 158,8 млн гривен будет осуществляться строительство терминала. На третьем 
этапе (147,7 млн гривен) будут обустраивать территорию, закупать оборудование и 
вводить объект в эксплуатацию. Источниками финансирования данного проекта указаны 
средства международных финансовых организаций и частных инвесторов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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Лоукостер SkyUp отримає в листопаді  
три вживаних Boeing 

08.11.2018 
Лоукостер SkyUp анонсував отримання в листопаді трьох літаків 

виробництва Boeing. Йдеться про два Boeing 737-700 і один Boeing 737-800, 
пише профільний портал avianews. 

Так, до реєстру цивільних повітряних суден України вже внесено один з Boeing 737-
700 під бортовим номером UR-SQD. Літак випущений в 2002 році, раніше експлуатувався 
корейським лоу-костом Eastar Jet. Українське реєстраційне посвідчення на цей борт видано 
1 листопада. За даними джерела видання, другий Boeing 737-700 випущений в 2003 році і 
раніше літав в китайській Xiamen Airlines, в той час як очікуваний до постачання Boeing 
737-800 вироблений у 2013 році і експлуатувався Malaysia Airlines. На даний момент флот 
SkyUp складається з двох авіалайнерів Boeing 737-800 2013 року випуску. Авіакомпанія 
SkyUp (Скайап) була зареєстрована в червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий 
авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацкий. 
Засновником SkyUp виступила компанія ACS-Україна Тетяни Альби і Юрія Альби, яким 
також належить туроператор JoinUp. Зараз флот авіакомпанії складається з 
середньомагістральних суден типу Боїнг 737-800 NG (Neхt Generation) місткістю Y189 місць 
2013 року випуску. У 2018 році флот буде збільшено до п'яти літаків. Динаміка розвитку 
передбачає розширення флоту щонайменше на три судна на рік на базі бортів Боїнг 737-
800 і Боїнг 737МАХ (нове сімейство літаків, який прийде на зміну Боїнгу 737NG). … 
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МАУ вивела з парку «класичні» літаки, які  
використовувала 26 років 

10.11.2018 
8 листопада 2018 року, літак Boeing 737-300 з реєстраційним номером 

UR-GBD виконав свій останній рейс під позивними авіакомпанії МАУ, 
повідомляє прес-служба компанії. 

Три літаки «класичної серії» – два Boeing 737-300 і один Boeing 737-500 – виведені з 
розкладу, а середньомагістральний парк літаків Boeing-737 складається з судів «Нового 
покоління» Boeing 737-800 і Boeing 737-900, середній вік яких становить 8,7 років. МАУ 
стала першим експлуатантом літаків сімейства Boeing-737 в Україні в далекому 1992 році. 
За 26 років роботи авіакомпанії в експлуатації у перевізника побували 74 повітряних судна, 
42 з яких зараз продовжують виконувати рейси під позивними МАУ. У 2018 р. авіакомпанія 
поповнила парк новим для авіаційного ринку України типом широкофюзеляжних далеко-
магістральних лайнерів Boeing 777-200ER. На поточний момент три таких повітряних судна 
виконують рейси МАУ в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок. На далекомагістральних маршрутах 
МАУ використовує широкофюзеляжні літаки Boeing 767-300ER «класичного покоління», які 
будуть поетапно виводитися з експлуатації в 2019-2020 роках. Сьогодні флот МАУ налічує 
42 повітряних судна, а середній вік парку становить 10,5 років.  
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Уряд затвердив фінплан Украероруху  

на 2019 рік 

31.10.2018 
Кабінет Міністрів затвердив Фінансовий план Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху України на 2019 рік. Про це 
повідомляє Міністерство інфраструктури України. 

Плановий дохід Украероруху в наступному році становить 4 276 млн грн, що при 
витратах у розмірі 4 146 млн грн означає отримання 130 млн грн прибутку. За 
результатами виконання фінплану очікується, що Украерорух перерахує до Державного 
бюджету України, місцевого бюджету та цільових фондів 1 157 млн грн, що на 35 % більше 
ніж у плані на поточний рік. Обсяг капітальних інвестицій, передбачених фінпланом 2019, 
становить 953 млн грн, з яких 91 млн грн – кредитні кошти Європейського банку 
реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку в рамках проекту 
модернізації аеронавігаційної системи України. «Ми своєчасно сформували, а Уряд 
затвердив основний фінансовий документ підприємства. Це важливо для безпечного та 
ефективного аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі 
України та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за 
обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну. Також 
це передумова виконання Національної транспортної стратегії України на період до 2030 
року та Плану впровадження Єдиного європейського неба для України», – сказав директор 
Украероруху Дмитро Бабейчук. ...  
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В "Украерорусі" не змогли навести приклади роботи  
переможця 100-мільйонного тендеру 

05.11.2018 
ДП "Украерорух" не змогло надати інформацію про досвід роботи на 

ринку переможця 100-мільйонного тендеру. Про це повідомляє служба 
новин порталу unn.com.ua 

Йдеться, зокрема, про тендер щодо створення та забезпечення роботи “Системи 
збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження повітряного руху 
України”, який був проведений ДП 18 жовтня. Участь у ньому взяли дві компанії — ТОВ 
“IТВ” та ALES a.s. За підсумками проведених торгів, наміри укласти договір на суму 3 124 
000,00 євро (за нинішнім курсом приблизно 103 млн грн) “Украерорух” має із ТОВ “IТВ”. 
Зазначимо, що ТОВ “ІТВ” було зареєстроване у Києві лише на початку поточного року (9 
місяців тому). За свою недовгу історію існування компанія перемогла у 4 тендерах, 
оголошених “Украерорухом”, загальною вартістю 107 455 005,83 грн. Більше даних про 
дороговартісні контракти між ТОВ “ІТВ” та українськими підприємствами ProZorro не 
містить. Офіційного сайту ТОВ “ІТВ” не має. Оскільки журналістам не вдалося відшукати 
інформацію про роботу “ІТВ”, про досвід виконання компанією таких високотехнічних та 
дороговартісних робіт (які потрібні “Украероруху”), про досвід роботи “ІТВ” в аналогічних 
проектах тощо, ІА УНН звернулося до ДП із проханням прокоментувати наміри 
підприємства підписати контракт на суму 3 124 000,00 євро саме з такою сумнівною 
компанією. В “Украерорусі” з цього приводу зазначили лишень, що усі закупівлі ДП 
здійснюються відповідно до норм Закону “Про публічні закупівлі”. “Розгляд та оцінка 
пропозицій учасників, а також відхилення пропозицій учасників відбувається виключно 
згідно з Законом”, — додали в “Украерорусі”. Зауважимо, що ТОВ “ІТВ” має статутний 
капітал у розмірі всього 100 тис. грн і належить Дячову Ярославу Володимировичу та 
Єременко Тетяні Сергіївні. Компанія має право аж на 21 вид діяльності, серед яких 
виробництво електророзподільників, монтажні роботи, оптова торгівля комп’ютерами та, 
навіть, консультування з комерційної діяльності. Зовсім нещодавно — 9 жовтня — у ТОВ 
“ІТВ” змінився керівник. Раніше Товариство здійснювало свою діяльність під керівництвом 
Віктора Типченка. Із 9 жовтня керівником підприємства є Іван Тюпа. За даними YouControl, 
Тюпа є засновником ще 7 підприємств, що здійснюють абсолютно різного роду діяльність: 
від надання в оренду нерухомого майна до виробництва інструментів. Така обставина може 
вказувати на фіктивність діяльності ТОВ “ІТВ”. Тим паче, що одне із підприємств, засноване 
Тюпою, згодом було доведене до банкрутства. Попередній керівник ТОВ “ІТВ” Віктор 
Типченко на сьогодні є діючим керівником ще й ТОВ “Агріхаб-Южний”. За даними 
YouControl, Товариство має місце реєстрації у юрисдикції із офшорним статусом (Молдова). 
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Бердянский морской порт планируют 
 расширить 

31.10.2018 

В Администрации морских портов Украины утвердили план развития 
Бердянского морского порта до 2038 года. Об этом сообщает служба 
новостей портала inform.zp.ua 

В порту намерены построить новые причалы, а также реконструировать зерновые 
терминалы. Как сообщили в ведомстве, план предусматривает инвестиционные проекты по 
реконструкции 6,7,8 и 9 причалов с увеличением проходной осадки до 8 метров. Также, 
планируется построить два дополнительных причала, с созданием новых территорий. 
Помимо этого, в Бердянском порту хотят реконструировать и увеличить два зерновых 
терминала. По оценкам АМПУ, это обойдется в 5,5 миллионов долларов. Ожидается, что это 
увеличит количество рабочих мест в порту. 
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Два порти України готуються до концесії і чекають  
на ухвалення закону – МЕРТ 

31.10.2018 
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі сподіваються, що 

профільний комітет Верховної Ради підтримає законопроект №8125 "Про 
концесії" у другому читанні до кінця року. 

«Заплановано, що 7 листопада відбудеться розгляд у Комітеті з питань економічної 
політики для підготовки до другого читання. У нас близько 600 правок надійшло від 
народних депутатів. Якщо все добре, то ми сподіваємось, що до кінця року його ухвалять. 
Нам дуже потрібно, бо два проекти вже проходять аналіз ефективності - ДП «Стивідорна 
компанія «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт», - повідомив заступник 
міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук. Він додав, що ухвалення 
нового закону про концесії дасть можливість реалізувати державно-приватне партнерство 
для різних проектів, але першими стануть вищезазначені два морські порти. Як 
повідомлялося, Міністерство інфраструктури України і Міжнародна фінансова корпорація 
(IFC) 14 листопада 2017 року підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою 
розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) у портовій галузі. Зокрема, IFC 
допоможе структурувати проекти ДПП у двох українських портах - ДП «Стивідорна 
компанія «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт». Також 9 вересня цього 
року Мінінфраструктури повідомило про завершення роботи над підготовкою технічно-
економічних обгрунтувань (ТЕО) передачі в концесію українських портів "Ольвія" та 
"Херсон". Ініційований Мінекономрозвитку законопроект №8125 "Про концесії" був 
внесений Кабінетом міністрів до Верховної Ради 15 березня 2018 року. 3 квітня Рада 
прийняла цей законопроект за основу. 
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В третьем квартале УДП звеличило 
чистую прибыль в 2,7 раза 

31.10.2018 
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) в июле-сентябре 

2018 года увеличило чистую прибыль в 2,67 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года — до 32,1 млн грн.  

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, его чистый доход за третий квартал вырос на 19,6% — до 705,05 млн грн. По 
итогам работы в первом квартале УДП зафиксировало убыток в размере 3,9 млн грн (за 
аналогичный период 2017 года убыток составил 22,4 млн грн), во втором квартале 
получило 506 тыс. грн чистой прибыли (против 12,8 млн грн чистого убытка за 
аналогичный период прошлого года). ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» 
осуществляет более 30% транспортных перевозок по Дунаю. В состав грузового речного 
флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов. Морской грузовой флот 
представлен семью судами дедвейтом 3,3-4 тыс. тонн (шесть сухогрузов типа «Измаил» и 
один танкер «Десна»). Основу грузов составляет металлургическое сырье, поставляемое в 
придунайские страны. Речной пассажирский флот компании представлен теплоходами 
«Молдавия», «Украина», «Волга» и «Днипро». Компания в 2017 году увеличила объем 
перевозок грузов речным балансовым и оперируемым флотом по сравнению с 2016 годом 
на 8,6% — до 2,266 млн тонн. Компания в 2017 году сократила чистую прибыль по 
сравнению с 2016 годом в 20 раз — до 1,499 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ports.com.ua 
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Відібрано 10 стартапів для участі в програмі  
Future of Mobility Lab.UZ edition 

30.10.2018 
У фінальному відборі проектів для участі в інкубаційній програмі 

Future of Mobility Lab.UZ edition 29 жовтня журі обрало 10 найбільш 
актуальних серед 20 ідей команд-півфіналістів. 

До корпоративної програми Future of Mobility Lab з ПАТ «Укрзалізниця» увійшли 
наступні  десять проектів: UZ Air Guard – рішення для боротьби з крадіжками майна 
Укрзалізниці; З потягу додому – чатбот для пошуку попутників у режимі реального часу за 
маршрутом вокзал-домівка; Prome Train – використання блокчейн та IoT технологій у 
постачанні продукції; Spinfuel – контроль обігу паливно-мастильних матеріалів в режимі 
реального часу; Digital Pass Dep – система підтримки прийняття рішень в сфері організації 
пасажирських перевезень; Dots – платформа замовлення і доставки страв; Наудит – 
управління обстеженням та визначенням технічного стану об’єктів; Business Logic – система 
для оптимізації та планування роботи логістики; UZ Migration – оцінка міграційних процесів 
на основі даних Укрзалізниці; Trainy – єдине рішення для замовлення квитків, підтримки 
користувачів, постпродажу та маркетингу. Програма Future of Mobility Lab.UZ edition 
(1991.vc/mobility) стартувала у вересні 2018 року. ЇЇ  впровадили Укрзалізниця та 1991 
Open Data Incubator за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також 
Офісу Національної інвестиційної ради України. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами info.uz.ua 
 

Антимонопольный комитет разрешил OST-WEST Logistics купить  
«Укрметаллургтранс» и «Металлургтранс» 

08.11.2018 

АМКУ разрешил австрийской OST-WEST Logistics Netzwerk GmbH 
приобрести более 50% акций австрийской Freight Car Investment GMBH и 
кипрской UMT CY LTD, контролирующих ООО «Металлургтранс» и ООО 
«Укрметаллургтранс» соответственно. 

Как отмечается в сообщении АМКУ, после концентрации совокупные доли 
участников концентрации на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом 
(полувагонами) не будут превышать 7%, не повлияют на монополизацию и не приведут к 
существенному ограничению конкуренции на рынке. Клиентами логистических компаний 
на украинском рынке, согласно отчетам АМКУ, являются: «АрселорМиттал Кривой Рог», 
«ДТЭК», «Интерпайп Украина», «Кофко Агри Ресорсиз Украина», «Подольский цемент», 
«Каргилл», «Алчевский меткомбинат» и «Кернел-Трейд». Компания OST-WEST Logistic 
Netzwerk GmbH является владельцем OST-WEST Logistic Ukraine. Ее активы состоят из 
железнодорожного подвижного состава, построенного в 2012-2014 гг., который 
обеспечивает транспортировку промышленных грузов в пределах Украины, России, стран 
СНГ и Балтии, Венгрии и Польши. В 2014 году парк OST-WEST Logistics состоял из 582 
модернизированных ж/д платформ. ООО «Укрметаллургтранс» – частная лицензированная 
операторская компания, управляющая парком собственного и арендованного 
железнодорожного подвижного состава с 1998 года. Специализируется на работе с 
металлургическими сельскохозяйственными, строительными предприятиями. 
Сформированный в 2011 году уставный капитал компании составляет 3,56 млн грн. ООО 
«Металлургтранс» предоставляет слуги по перевозке грузов железнодорожным 
транспортом, управлению вагонным парком клиента, экспедиции грузов, ремонту вагонов, 
а также по поиску вагонов по территории Украины и странам СНГ. Оперирует парком из 
6,828 тыс. вагонов, 1,618 тыс. из них принадлежат непосредственно «Металлургтрансу». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Укрзалізниця випускає перший публічний 
Інтегрований звіт 

09.11.2018 

Звіт підсумовує основні досягнення і результати діяльності компанії 
за 2017 рік. Звіт складено згідно з, вимогами МСФО, IIRC, GRI Standards, 
AA1000 і Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Документ розкриває ключові бізнесові, фінансові та нефінансові результати 
діяльності товариства в економічній, соціальній та екологічній сферах, а також описує 
бізнес-модель, стратегічні цілі, завдання, перспективи та виклики компанії. «Публічна 
звітність робить компанію більш відкритою та зрозумілою для всіх зацікавлених: 
потенційних партнерів та інвесторів, міжнародних організацій, органів державної влади, 
наших клієнтів та усього суспільства», прокоментував  член правління АТ «Укрзалізниця» 
Желько Марчек. «Відрадно, що цього року компанія долучилась до міжнародної практики 
публічної звітності такого класу. Це підтверджує, що Укрзалізниця є сучасною компанію, 
яка може якісно та професійно впроваджувати провідні світові підходи до управління, 
реформування та звітності. Випуск аналогічних звітів ми плануємо здійснювати щороку», – 
акцентував Желько Марчек. За своєю повнотою та якістю розкриття інформації, на думку 
експертів, даний документ є одним із найкращих зразків звітності в Україні та закордоном. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Кредитний рейтинг Укрзалізниці 
підвищено до рівня суверена «В-» >>> 

За матеріалами АТ «Укрзалізниця» 
 

ЄБРР допомагає придбати новий рухомий склад  
для «Української залізниці» 

09.11.2018 
Інвестиційна програма залізничного перевізника ПАТ «Українська 

залізниця» («УЗ») отримає значний внесок у формі старшого кредиту від 
ЄБРР на суму $150 млн. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР. 

Кредит буде використаний для придбання до 6500 відкритих вантажних напів-
вагонів загального призначення за результатами відкритого міжнародного тендеру. Ця 
інвестиційна програма має забезпечити підтримку обсягів перевезення «УЗ», значне 
підвищення ефективності діяльності компанії, а також скорочення викидів парникових 
газів. Новий рухомий склад забезпечить скорочення викидів вуглецевого газу в обсязі до 80 
тис. т на рік. Це фінансування буде поєднуватися з реформою корпоративного управління в 
«УЗ» та її дочірніх підприємствах. Будуть розроблені та реалізовані План корпоративного 
управління та План антикорупційних дій, що передбачатимуть такі заходи, як призначення 
незалежних директорів, бізнес-планування, створення комітету з аудиту та функції 
внутрішнього аудиту, а також антикорупційні заходи, після впровадження яких «УЗ» стане 
зразком для інших державних підприємств в Україні. ЄБРР також допоможе «Укрзалізниці» 
в сертифікації та покращенні процесів закупівель і запровадженні інформаційної системи 
енергоменеджменту, що дозволить підвищити загальну ефективність діяльності «УЗ». Ці 
заходи будуть фінансуватися зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР. Оновлення та 
модернізація вантажного залізничного парку в Україні стане значним внеском у посилення 
регіональної та міжнародної інтеграції країни. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ЄБРР 
 
 

 

 

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

В столице вводят единый билет на транспорт: где купить  
и пополнить и как он работает 

01.11.2018 
С 1 ноября, в коммунальном общественном транспорте Киева – метро, 

автобусах, троллейбусах и трамваях – в тестовом режиме вводят единый 
электронный билет. Об этом пишет cripo.com.ua 

Бесконтактная пластиковая карта похожа размерами на банковскую, купить ее 
можно за 40 грн, а потом пополнять, чтобы совершать поездки. Продажу электронных карт 
будут осуществлять кондукторы в троллейбусах, трамваях и автобусах, в кассах 
метрополитена, «Киевпастранса» (адреса по ссылке), специальных боксах, киосках 
«Пресса», «Туринфо», «Т-Киосках». Стандартная стоимость проезда во всем коммунальном 
общественном транспорте — 8 грн. Если пополнить карту на большую сумму, то действуют 
скидки. Скажем, пополнение на 325 грн даст возможность снизить стоимость поездки до 
6,5 грн и таким образом получится 50 поездок. То есть экономия — 75 грн. После покупки 
карту нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cripo.com.ua 
 

Сучасними конструкціями облаштують 994 зупинки  
громадського транспорту 

08.11.2018 
КП «Київпастранс» спільно із Департаментом економіки та інвестицій 

провели інвестиційні конкурси із залученням приватних інвесторів щодо 
оновлення зупинкової інфраструктури.  

За результатами конкурсу сучасними конструкціями будуть облаштовані 994 
існуючі зупинки громадського транспорту, повідомили у комунальному підприємстві. На 
великих транспортних вузлах уже розпочато комплекс заходів із благоустрою: тверде 
покриття облаштовано фігурними елементами мощення, сучасні конструкції павільйонів 
очікування вже із кіосками для продажу проїзних документів підключають до інженерних 
мереж. Наразі такі конструкції інвесторами встановлено на зупинках «Вул. Миколи 
Закревського» та «Ст. м «Дорогожичі». До кінця 2018 року планують встановити ще близько 
30 таких новітніх комплексів. Загалом же від початку 2018 року облаштовано 63 
павільйони очікування європейського типу з гартованого скла. Такі павільйони очікування 
повністю зберігають пасажирам оглядовість транспорту, що під’їжджає. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kyivcity.gov.ua 
 

Метро на Виноградар: підземку буде  
будувати "Київметробуд" 

08.11.2018 
Перед мером Києва Віталієм Кличком стоїть серйозне завдання – 

прокласти лінії метро на Виноградар і потім на Троєщину, щоб зробити 
життя сотень тисяч киян комфортнішим. 

Стало відомо, що пройшов тендер на будівництво метро на Виноградар. І влада 
Києва докладе максимум зусиль, щоб 2019-й рік став роком розвитку столичного 
метрополітену. Очікувана вартість будівництва лінії київського метро до житлового масиву 
Виноградар – 5,9 млрд грн, термін виконання – до 36 місяців. У міжнародному тендері по 
системі Prozorro переможцем тендера будівництва метро на Виноградар стала компанія 
"Київметробуд". Організатор тендеру – комунальне підприємство "Київський 
метрополітен". Згідно з умовами тендеру, переможець повинен побудувати дві станції 
метро: "Мостицький" і "Проспект Правди". 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами today.ua 
 

Строительство метро на Троещину: китайцы  
утвердили техническую документацію 

08.11.2018 
Киев получил от China Railway International Group письмо-

подтверждение о завершении предварительного технико-экономического 
обоснования(ТЭО) проекта строительства четвертой ветки метро. 

«Движение в направлении метро - сегодня вместе с представителями украинской 
делегации встретился с руководством China Railway International Group. От председателя 
правления компании получил официальное письмо, которым официально подтверждено 
завершение предварительного технико-экономического обоснования(ТЭО) проекта 
строительства четвертой ветки метро. Кроме того, во время встречи передали и, 
собственно, пре-ТЭО. Этим шагом обе стороны - Киев и Китай - официально подчеркивают 
намерение сделать мечту о четвертой ветке метро реальностью», - проинформировал 
заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Как сообщалось, мэр Киева Виталий 
Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин 
подписали соглашение о сотрудничестве о реализации проекта по строительству 
четвертой линии метро в Киеве. Соглашение между КГГА и китайским консорциумом, в 
который входят компании China Railway International Group Co., Ltd. и China Pacific 
Construction Group with China Railway International Group Co. Ltd, предусматривает создание 
рабочей группы из украинских и китайских специалистов, которая разработает 
оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта. … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrinform.ru 
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Укрпошта збільшила чистий дохід за ІІІ квартали ц.р. 
на понад 1 млрд грн. 

31.10.2018 
Укрпошта за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від 

реалізації продукції за основними напрямками діяльності на понад 1 млрд 
грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року або на 27,6%.  

Загалом показник склав майже 4,8 млрд грн. За цей період зростання доходів від 
письмової кореспонденції та дрібних пакетів відбулося на 40,8%, посилок — на 48,7%, 
періодичних видань на – 32,6%, переказів – на 13%, платежів — на 9,6%. У цьому кварталі 
Укрпошта почала працювати з найвідомішими гравцями ринку електронної комерції 
України і сьогодні за день відправляє майже стільки експрес-посилок, скільки за весь 2016 
рік. Витрати на оплату праці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 
739 млн грн або 31,1% і склали 3,1 млрд грн, відрахування на соціальні заходи збільшилися 
на 167 млн грн і склали майже 750 млн грн. При цьому понад 83% від фонду заробітної 
плати складають витрати на виробничий персонал. Середня заробітна плата за 9 місяців 
2018 року зросла на 35,7% до 4832,2 грн. Незважаючи на збільшення доходів, фінансовий 
результат компанії за 9 місяців поточного року є збитковим у розмірі 514,1 млн грн. 
Основною причиною збитків у сумі понад 1 млрд грн є надання Пенсійному фонду України 
послуги доставки пенсій за тарифом 2004 року, що покриває лише 60% її собівартості. ... 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Укрпошта встановила 
2000 POS-терміналів >>> 

За матеріалами ПАТ «Укрпошта» 
 

Клиенты «Деливери» отправили более 200 тыс. тонн  
грузов с начала 2018 г. 

02.11.2018 
За первые 9 месяцев 2018 года клиенты «Деливери» отправили 201 

192 тонны грузов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 
года. Об этом сообщает портал allretail.ua 

В среднем, только в сегменте сборного груза (весом более 30 кг) доставлялось около 
19 000 отправлений в день. При этом, средний вес 1 единицы груза достиг почти 50 кг. С 
начала года большинство отправок осуществлялось из Киева в другие крупные города 
Украины: Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье. В компании продолжил расти сегмент 
адресной логистики. Так, в III квартале 2018 г. каждое четвертое отправление по компании 
было доставлено или забрано с адреса клиента. Это на 11% чаще, чем в аналогичный 
период прошлого года. Положительная тенденция просматривалась и в систематическом 
укрупнении грузов клиентов: средний вес 1 квитанции увеличился на 23%, а средний вес 1 
отправления – на 24%, составив, 137 кг и 237 кг соответственно. Развитие представитель-
ской сети компании объединило открытие собственных складов и складов, работающих по 
франшизе. Только с начала 2018 г. компания открыла 31 новое представительство, а с июля 
по сентябрь – 8 представительств, расширив таким образом количество пунктов приема-
выдачи грузов по Украине до 316-ти. Наибольшая активность по развитию отделений 
пришлась на западный и восточный регионы Украины. При этом, долгосрочная стратегия 
«Деливери» предполагает увеличение количества отделений в областных центрах, а также 
расширение сети на уровне районных центров, городов и пгт, где компания не была 
представлена ранее. В ближайшей перспективе наиболее привлекательными для открытия 
представительств являются населённые пункты в западном регионе (Львовская, Ивано-
Франковская, Черновицкая обл.), в южном регионе (Запорожская, Николаевская, 
Херсонская обл.) и в центральном регионе (Черниговская, Полтавская, Сумская обл.), а 
также в г. Киев. Реальное страхование, реализуемое через партнерство с СК «Кворум», 
позволило увеличить долю застрахованного в «Деливери» груза до 70%, сумма 
застрахованного груза возросла на 30%, сравнимо с июлем-сентябрем 2017 г. При этом, по 
самым скромным подсчетам, потенциал полного страхования перевозимого компанией 
груза с января 2018 г. оценивается в более чем 7 млрд. грн. В планах «Деливери» на IV 
квартал 2018 года основной акцент отведен пересмотру работы транзитных складов и 
своевременности прибытия грузов, повышению уровня безопасности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 
 

 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
 

IT-індустрія вийшла на 2 місце в українському  
експорті послуг — дослідження 

30.10.2018 
За результатами І півріччя 2018 р. послуги в сфері інформаційних 

технологій обігнали трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою 
галуззю з експорту послуг - понад 20% всіх експортованих послуг. 

Про це йдеться в результатах дослідження експертів Асоціації "IT Ukraine" та Офісу 
ефективного регулювання (BRDO). Зокрема, була зроблена оцінка ринку, проаналізовані 
сплачені податки і витрати ІТ-компаній, а також визначено кадровий капітал індустрії. За 
отриманими від Державної фіскальної служби даними, сума сплачених ІТ-компаніями 
податків в 2014-2017 роках щорічно зростала на 27% і зараз досягла 4,1 млрд гривень. У 
2018 році ця тенденція зберігається. Також значна кількість ІТ-фахівців співпрацюють з 
компаніями за контрактом в якості фізичних осіб-підприємців і самостійно сплачують 
єдиний податок. Обсяг його надходжень ріс в середньому на 58,8% протягом 2013-2017 
років і становив 3,2 млрд гривень в 2017 році. Відповідно до проведеного в рамках 
дослідження опитування, оплата послуг фахівців - це 80-85% витрат компаній. Значна 
частина податків, пов'язаних з витратами на оплату послуг, пояснюється великим доходом 
представників галузі в порівнянні з іншими сферами. За даними опитування, в 2017 році 
дохід співробітників, які перебувають у трудових відносинах з компаніями, перевищував 
середню зарплату в 7 разів, а дохід ФОП - в 7,8 рази. Крім того, стрімко зростає значимість 
ІТ-послуг в структурі українського експорту. Так, у 2017 році комп'ютерні послуги посіли 3-
е місце серед експорту послуг з України, а за результатами першого півріччя 2018 року 
обігнали трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту послуг 
- понад 20% всіх експортованих послуг. Згідно з опитуванням компаній, доходи 
вітчизняного ІТ-бізнесу переважно мають іноземне походження - українські розробники 
співпрацюють з США, Великобританією, Німеччиною, Канадою, Ізраїлем, Швецією та 
Швейцарією. "Щорічно ринок ріс в середньому на 19% і на кінець 2017 року налічував уже 
127 тис фахівців. Тільки за останній рік кількість зайнятих в галузі зросла на 27 тис осіб", - 
резюмує Олександр Кубрак, керівник сектора ІТ та Телеком Офісу ефективного 
регулювання і один з авторів дослідження. Відзначається, що в IT-галузь залучені не тільки 
програмісти або вузькоспеціалізовані технічні фахівці. Компанії також співпрацюють з 
дизайнерами, фахівцями з фінансів, управління персоналом тощо. Згідно з проведеним 
опитуванням, понад чверть осіб в командах ІТ-компаній - нетехнічні фахівці. 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Укртелеком готує судові позови до  
ТОВ «Телесистеми України» 

30.10.2018 
ПАТ «Укртелеком» готує судові позови щодо розповсюдження 

недостовірної інформації та щодо відшкодування боргу за отримані 
послуги. Про це повідомляє  прес-служба ПАТ «Укртелеком». 

Справа в тому, що компанія «Телесистеми України», маючи борги перед 
Укртелекомом, розміщує повідомлення щодо відсутності послуг у своїх абонентів, начебто з 
вини Укртелекому (http://telesystems.ua/ua/). Насправді «Телесистеми України» протягом 
тривалого часу мають значну заборгованість перед ПАТ «Укртелеком» за послуги 
технологічної оренди кабельної каналізації електрозв’язку. Ця заборгованість та 
небажання керівництва  «Телесистеми України» обговорювати шляхи її погашення 
призвели до відключення мережевого кабелю боржника. Таким чином, «Телесистеми 
України» своєю господарською діяльністю спричинили ситуацію, яка відобразилася на їх 
абонентах. Укртелеком неодноразово повідомляв «Телесистеми України», які 
використовують кабельну каналізацію у своїй комерційній діяльності, про накопичення 
боргу. Ігнорування повідомлень тривалий період - більше двох років - призвело до 
накопичення понад один мільйон гривень боргу за надані Укртелекомом послуги. 
Враховуючи відсутність підстав вважати, що контрагент коли-небудь погасить 
заборгованість, яка з часом зросла, було прийнято непросте рішення щодо припинення 
надання послуг. До речі, до відключення було проведено низку переговорів та підписано 
акти реструктуризації заборгованості, які ТОВ «Телесистеми України» теж не 
виконувалися. Отже, відповідальність за ситуацію, що склалася, несе виключно керівництво 
«Телесистеми України». Нам прикро, що заручниками ситуації стали абоненти цієї компанії. 
Замість пошуків шляхів рішення кризової ситуації, «Телесистеми України» поширюють 
спотворену інформацію щодо умисного пошкодження магістрального кабелю 
співробітниками ПАТ «Укртелеком». Такі дії завдають Укртелекому репутаційних втрат, що 
негативно впливають на господарську діяльність компанії. У зв’язку з цим подальше 
вирішення цієї ситуації проходитиме в судовому порядку. Укртелеком готує позови щодо 
розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності і завдає репутаційних втрат 
акціонерному товариству, та сплати існуючого боргу за отримані послуги.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ПАТ «Укртелеком» 
 

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил 
общий доход на 14,1% 

08.11.2018 
Мобильный оператор "Киевстар" в июле-сентябре т.г. увеличил 

общий доход на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 
4,925 млрд грн, а выручка от услуг мобильной связи возросла на 14,3% - до 
4,6 млрд грн.  

Согласно пресс-релизу оператора, рост доходов от услуг мобильной передачи 
данных составил 82,1% по сравнению с аналогичным кварталом 2017 года, а в целом эта 
категория доходов составляет почти 50% доходов услуг мобильной связи. У "Киевстар" 
стало на 23,5% больше пользователей мобильного интернета по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (14,5 млн). При этом в компании подчеркивают, что среднее 
потребление мобильного интернета в третьем квартале увеличилось на 181% и достигло 2 
347МБ на абонента, что выше, чем в ряде стран Евросоюза. В целом 26,6 млн клиентов 
воспользовались услугами "Киевстар" в третьем квартале 2018 года, что на 0,5% больше, 
чем в третьем квартале 2017 года. В результате увеличился и средний доход на абонента 
(ARPU) мобильной связи – до 57 грн (на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). Доходы от услуг фиксированной связи в третьем квартале 2018 года 
выросли на 9,9% - до 302 млн грн. Количество домохозяйств, подключивших услугу 
"Домашний интернет", увеличилось на 9,8% и достигло отметки в 900 тысяч. Средний 
доход на абонента вырос на 3% до 71 грн, что, как объясняют в компании, обусловлено 
повышенным спросом на услуги в рамках "единого чека" - возможность пользоваться 
услугами мобильной связи, фиксированного интернета и цифрового ТВ по единому счету. В 
третьем квартале 2018 года EBITDA "Киевстара" возросла на 20,6% - до 2,833 млрд грн, 
маржа EBITDA – увеличилась на 3,1 п.п, до 57,5%. В целом по итогам января-сентября 2018 
года оператор увеличил общий доход на 12% - до 13,71 млрд грн, выручку от услуг 
мобильной связи – на 12,3%, до 12,75 млрд грн, от услуг фиксированной связи – на 5,7%, до 
895 млн грн. EBITDA за девять месяцев 2018 года выросла на 15% - до 7,736 млрд грн, 
маржа EBITDA – на 1,5 п.п., до 56,4%. Капитальные расходы (без учета затрат на лицензию) 
выросли на 12,8% – до 2,351 млрд грн. При этом, как указано в отчете материнской 
структуры оператора – группы VEON, сильный рост EBITDA и ее маржи были обусловлены 
ростом выручки и задержкой определенных расходов, которые ожидаются в четвертом 
квартале 2018 года. В материнской компании также отметили, что "Киевстар" продолжает 
фокусироваться на развертывании высокоскоростных сетей передачи данных и построил 
ведущую сеть 4G / LTE с охватом в 50% населения страны. "Украина стремительно 
сокращает технологический разрыв в телекомотрасли с развитыми странами", - 
цитируется в сообщении временно назначенный президент "Киевстара" Александр 
Комаров. В третьем квартале 2018 общая сумма налогов и отчислений компании составила 
1,716 млрд грн. "Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его 
выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, 
EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн. Согласно последним данным компаний, абонентская 
база "Киевстара" составляет около 26,6 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 
7,6 млн активных. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - 
VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
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Miсrosoft та Amazon контролюють більше 50%  

українського ринку хмарних сервісів 

07.11.2018 
Український ринок публічних хмарних сервісів за підсумками 2018 

року зросте на 19% складе близько $20 млн. Таку кількість грошей витратять 
користувачі. Про це йдеться у попередніх даних компанії IDC. 

Основними постачальниками публічних хмарних послуг в Україні як і раніше є 
іноземні провайдери - їх частка на нашому ринку наближається до 75%. Згідно з даними 
IDC, на Amazon Web Services припадає 29% нашого ринку хмар ($4,7 млн), на Microsoft Azure 
- 27% ($4,4 млн), Lattelecom - 10% ($1,6 млн). Українські провайдери хмар задовольняються 
малим: Де Ново - 11% ($1,9 млн), GigaCloud - 3% ($0,6 млн). Очікується, що ринок центрів 
обробки даних при цьому виросте у 2018 році на 7,7% - до $16,9 млн. Також наголошується, 
що у минулому, 2017 році, обсяг українського ринку публічних інфраструктурних хмар 
вперше перевищив розміри ринку традиційних сервісів ЦОД (таких, як Colocation).  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
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Директор ЕБРР в Украине рассказал о новой стратегии  
сотрудничества с Украиной 

05.11.2018 
Управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео 

Патроне назвал основные приоритеты по сотрудничеству банка с Украиной 
на последующие пять лет. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина. 

По словам Патроне, все они предусмотрены в новой стратегии сотрудничества ЕБРР 
с Украиной, которую премьер-министр Владимир Гройсман согласовал с руководством 
банка 23 октября. "Наш совет директоров одобрил новую стратегию сотрудничества с 
Украиной на последующие пять лет. В основе этого документа - пять приоритетных 
направлений. Это и продолжение корпоратизации и приватизации госкомпаний, 
усовершенствование норм законодательства в части конкуренции для бизнеса. Еще одним 
важным направлением является укрепление энергетической безопасности и 
диверсификация энергоресурсов, с особым акцентом на развитие альтернативной 
энергетики. Так же важным аспектом нашего сотрудничества с Украиной являются меры 
по укреплению финансовой системы, в частности как государственных, так и коммерческих 
банков. И, наконец, интеграция инфраструктурной и экологической систем с системами 
соседних стран", - пояснил Маттео Патроне РБК-Украина. Он также заявил, что банк 
позитивно оценивает предпринятые нашей страной шаги по подписанию с 
Международным валютным фондом соглашения о новой программе финансирования 
Украины. "Мы, разумеется, одобряем подписание staff level agreement Украины с МВФ. И мы 
надеемся, что с одной стороны, это позволит стране закрепить стабильное развитие, но с 
другой стороны, мы хотели бы, чтобы это стало поводом для дальнейшего продолжения 
реформы. И наши стратегические приоритеты коррелируют с позицией МВФ по этому 
поводу", - сообщил Патроне. По его словам, Украина должна сосредоточится в первую 
очередь на развитии таких секторов экономики, как частный сектор, промышленность, 
инфраструктура и аграрная отрасль. … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 
 БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
Количество банков с иностранным капиталом  

в Украине выросло 

30.10.2018 
На 1 октября 2018 года количество банков с иностранным капиталом 

выросло с 40 до 41 банка, в том числе количество банков со 100-процентным 
иностранным капиталом увеличилось с 23 до 24. 

Эти показатели в отчетности НБУ не обновлялись с 1 июля. «По состоянию на 1 
октября количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось до 24 в 
результате завершения процедуры выкупа мажоритарным акционером ПАО «Укрсоцбанк» 
акций у миноритариев (процедура squeeze-out). После выкупа акций доля ABH Holdings S.A. 
(Люксембург) в ПАО «Укрсоцбанк» выросла с 99,9104% до 100%», - сообщили FinClub в 
пресс-службе НБУ. Общее же количество банков с иностранным капиталом увеличилось до 
41 в результате покупки 30 августа компанией responAbility Participations AG 40,45% акций 
ПАО «Акционерный коммерческий банк "Львов"» у акционера банка - компании ООО «Нью 
Прогресс Холдинг» (Украина). «Учитывая вышесказанное, ПАО «Акционерный 
коммерческий банк "Львов"» стало банком с участием иностранного капитала», - 
резюмируют в пресс-службе НБУ. В НБУ подчеркнули, что комитет Национального банка 
Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) 
платежных систем 23.06.2018 принял решение № 169 о согласовании компании 
responAbility Participations AG приобретение существенного участия в ПАО АКБ "Львов".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Банк Тігіпка за 9 місяців збільшив  
прибуток у 6,5 раза 

30.09.2018 
ТАСкомбанк (Київ) у січні – вересні збільшив чистий прибуток в 6,5 

раза, до 274,662 млн грн, порівняно з аналогічним періодом 2017 року – 
42,490 млн грн, повідомляє Stockworld. 

Так, І квартал ТАСкомбанк закінчив із прибутком 120,5 млн грн, ІІ – з прибутком 78,4 
млн грн, ІІІ – з прибутком 75,8 млн грн. При цьому активи банку за звітний період виросли 
на 16%, до 16,1 млрд грн, кредитний портфель – на 6%, до 11,1 млрд грн, кошти клієнтів – 
на 22%, до 13,3 млрд грн. Власний капітал банку збільшився на третину, до 1,2 млрд грн. У 
2017 році ТАСкомбанк збільшив прибуток в 26,5 раза, до 152,9 млн грн. Сергій Тігіпко є 
власником фінансово-промислової групи ТАС. На фінансовому ринку група представлена 
??ТАСкомбанк і страховою групою ТАС. У грудні 2016 року Тігіпко завершив угоду з купівлі 
Universal Bank і страхової компанії Aegon Life Ukraine. Протягом 2017р. ТАСкомбанк придбав 
частину активів і пасивів неплатоспроможних Діамантбанку, банку «Новий» і VS Банк. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mind.ua 
 

Банк Порошенко сократил чистую прибыль  
с начала года в два раза 

30.10.2018 
Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) по итогам 

января-сентября 2018 года получил 38,663 млн грн чистой прибыли, что в 
два раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Отмечается, что основной вклад в итоговый показатель оказали возросшие в три 
раза отчисления в резервы – до 143,285 млн. Чистый процентный доход банка за отчетный 
период возрос на 0,74% – до 123,922 млн грн, чистый комиссионный доход сократился на 
2,31% – до 65,056 млн грн. Операционные расходы банка в январе-сентябре 2018 года по 
сравнению с январем-сентябрем 2017 года возросли на 43,53% – до 131,663 млн грн. 
Активы банка за девять месяцев сократились на 12,28% – до 7,814 млрд грн, в том числе 
кредиты и задолженность клиентов – на 9,15%, до 1,827 млрд грн. В пассивах сократились 
средства клиентов – на 14,6%, до 7,044 млрд грн. Согласно данным НБУ на 1 января 2018 г., 
основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно 
владеющий 60% акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают 
бизнес-партнеры Порошенко – первый зампредседателя фракции партии "БПП" Игорь 
Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод 
"Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 
9,9008%). Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 
2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) 
и супруга Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%). ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 

 
 
 

Укрексімбанк за 9 місяців зменшив 
прибуток удвічі 

31.10.2018 
Відповідно до звітності Укрексімбанку, за три квартали він 

задекларував прибуток 706,2 млн грн, що вдвічі менше, ніж за аналогічний 
період минулого року (1,47 млрд грн), пишет finbalance.com.ua 

Чистий процентний дохід банку зменшився до 1,7 млрд грн (з 2,1 млрд грн). Чисті 
збитки від інвестиційних паперів за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки або збитки - 1,28 млрд грн (за аналогічний період минулого року - 398,5 млн грн). 
Як писав Finbalance, за підсумками січня-серпня Укрексімбанк звітував про прибуток 130,8 
млн грн, тоді як за січень-червень позитивний фінрезультат був 679,1 млн грн. Тобто 
збиток Укрексімбанку в липні-серпні склав 548,3 млн грн. А у вересні, виходить, був 
прибуток 575,4 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Райффайзен Банк Аваль получил 4 млрд грн  
чистой прибыли 

29.10.2018 
Райффайзен Банк Аваль (Киев) по итогам января-сентября 2018 года 

получил 4,071 млрд грн чистой прибыли, что на 1% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года (4,032 млрд грн).  

Согласно квартальному финансовому отчету, обнародованному в системе раскрытия 
НКЦБФР, его чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 23,9% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года – до 1,844 млрд грн. Кроме того, банк увеличил 
комиссионный доход на 17,8% – 1,225 млрд грн. Активы банка за девять месяцев выросли 
на 7,5% - до 71,246 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились 
на 24,3%, до 45,783 млрд грн. Уставный капитал уменьшился на 0,02% - до 6,153 млрд грн, 
собственный капитал уменьшился на 3,3% - до 10,549 млрд грн. Райффайзен Банк Аваль 
основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2018 года, Raiffeisen Bank International 
владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль 
занимал 5-е место (73,691 млрд грн) среди 83 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

За 9 месяцев ПроКредит Банк увеличил прибыль  
на 52% до 486,7 млн гривен 

31.10.2018 
В январе-сентябре ПроКредит Банк (Киев) увеличил чистую прибыль 

на 52% до 486,670 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года (319,777 млн гривен). 

Как говорится в финансовом отчете банка, в 1-м квартале прибыль банка составила 
165,9 млн гривен, во 2-м квартале - 147 млн гривен, в 3-м квартале – 173,8 млн гривен. 
Комиссионные доходы банка за отчетный период составили 182,8 млн гривен, расходы – (-
39,5 млн гривен). Как сообщали Українські Новини, германский ProCredit Holding владеет 
72,1577% акций ПроКредит Банка, а банк развития KfW - 27,84%. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Ощадбанк за 9 міс. скоротив чистий  
прибуток ушестеро 

31.10.2018 
Державний Ощадбанк за підсумками діяльності за 9 міс. ц.р. одержав 

74,01 млн чистого прибутку, що вшестеро менше, ніж за аналогічний період 
2017 року, повідомляється на веб-сайті фінустанови. 

Згідно з документом, чистий процентний дохід фінустанови знизився на 10,34% - 
3,664 млрд грн, тоді як чистий комісійний дохід зріс на 26,93% - 2,517 млрд грн. 
Незважаючи на розформування резервів під очікувані кредитні збитки на 2,364 млрд грн, 
значний вплив на підсумкові фінпоказники чинив збиток від операцій з фінансовими 
інструментами, які визнаються за справедливою вартістю - в сумі 2,221 млрд грн. Крім того, 
банк отримав 453,359 млн грн збитку від модифікації фінансових інструментів за 
амортизованою собівартістю і сформував резерви на 241,614 млн грн під очікувані збитки 
від знецінення за іншими операціями. Операційні витрати Ощадбанку в звітному періоді 
зросли на 20,82% - до 6,036 млрд грн. Валюта балансу за дев'ять місяців скоротилася на 
7,8% - до 215,594 млрд грн. В активах скоротився кредитний портфель - на 15,78%, до 
62,746 млрд грн і вибули похідні фінансові інструменти на 21,767 млрд грн. У пасивах 
зросла сума непокритого збитку до 37,436 млрд грн з 21,02 млрд грн. Депозитний портфель 
зріс на 2,98% - до 154,62 млрд грн. Ощадбанк заснований в 1991 р. Його єдиним власником 
є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2018 року за розмірами чистих 
активів Ощадбанк посідав 2-е місце (208,77 млрд грн) серед 83 банків, що діяли в країні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами interfax.com.ua 
 

Банк Кредит Днепр увеличивает уставный  
капитал на 1,173 млрд грн. 

05.11.2018 
Банк Кредит Днепр увеличивает уставный капитал на 1,173 млрд грн, 

или на 43,1%, – до 3,893 млрд грн. Соответствующее решение принято 
акционером финучреждения 5 ноября 2018 года.  

Дополнительная капитализация будет осуществляться путем частного размещения 
дополнительных акций существующей номинальной стоимости. «Банк Кредит Днепр в 
полной мере придерживается всех необходимых требований, четко и своевременно 
выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами, партнерами и регулятором, – 
подчеркнула Елена Малинская, председатель Правления Банка Кредит Днепр. – Данная 
программа капитализации является составной частью плана реструктуризации, 
разработанного по итогам стресс-тестирования банка регулятором и в соответствии с его 
рекомендациями. Акционер капитализирует банк уже в четвертый раз за три года, 
подтверждая таким образом уверенность в успешности посткризисной бизнес-стратегии 
финучреждения. Наша дальнейшая систематическая работа по улучшению операционного 
финансового результата и качества активов, рост эффективности и объема нового бизнеса 
наряду с системной поддержкой со стороны акционера гарантируют выполнение плана 
реструктуризации в установленные сроки и дадут возможность выйти на устойчивую 
прибыльную деятельность». Предыдущую программу капитализации, утвержденную в 
2016 году, банк выполнил досрочно: в августе 2018 года была завершена процедура 
увеличения уставного капитала на 78,8% – до 2,72 млрд грн. Обновленная редакция устава 
банка зарегистрирована 15 августа 2018 года. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Банк Кредит Днепр за 9 месяцев 2018 
года увеличил уставный капитал на 77,6% >>> 

По материалам БАНКА КРЕДИТ ДНЕПР 

https://bin.ua/news/economics/economic/227019-direktor-ebrr-v-ukraine-rasskazal-o-novoj.html
https://bin.ua/news/finance/banking/226814-kolichestvo-bankov-s-inostrannym-kapitalom-v.html
https://mind.ua/news/20190071-bank-tigipka-za-9-misyaciv-zbilshiv-pributok-u-65-raza
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Чистий прибуток ПУМБ за 9 місяців 2018 року 
склав 1.46 мільярдів гривень 

05.11.2018 
Операційний дохід банку за 9 місяців 2018 року склав 4 млрд гривень, 

що на 35% перевищує аналогічний показник минулого року. Про це 
повідомляє прес-служба Компанії СКМ. 

Чистий процентний дохід до резервів склав 2.96 млрд грн., а чистий комісійний дохід 
1.19 млрд грн. Власний капітал банку склав 6 млрд грн. Активи ПУМБ за підсумками ІІІ 
кварталу складають 52 млрд грн, а зобов'язання – 46 млрд грн. Кошти клієнтів складають 
43.4 млрд грн, з яких 16.9 млрд грн – кошти фізосіб. Станом на 30 вересня 2018 року чистий 
кредитний портфель банку склав 26.5 млрд грн, з них 7.7 млрд. грн – кредити фізичним 
особам. Лідером серед усіх напрямів традиційно залишається споживче кредитування: за 
третій квартал сегмент виріс на 19% досягнувши 6.8 млрд грн. На кінець ІІІ кварталу рівень 
адекватності капіталу банку склав 16.65%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами СКМ 
 

В ВТБ банке ввели ограничения  
на снятие наличных 

06.11.2018 
Дочка российского ВТБ Банка ввела комиссии и лимиты на снятие 

наличных. Об этом сказано в комментарии пресс-службы Нацбанка 
Украины, сообщает портал finance.liga.net 

"Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в ВТБ Банк, 
которое происходило в процессе свертывания деятельности ВТБ Банк уже длительное 
время и было углублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о 
блокировании активов финансового учреждения", - сказано в сообщении. Решение суда 
фактически лишило ВТБ Банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации 
приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов. В связи с этим, 
отметили в НБУ, 5 ноября банк был вынужден ввести превентивные ограничительные 
меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и 
лимиты на снятие наличных. Ситуация с ликвидностью в ВТБ Банк не влияет на 
стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения 
составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков, сказано в сообщении. "На 
сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является 
достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - добавили в 
НБУ. Напомним, что Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" 
российских госбанков: ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка. Аресты были наложены 
по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров в рамках дела о взыскании 
средств из РФ в качестве компенсации за имущество, отобранное у них в результате 
оккупации Крыма. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

Нацбанк отозвал лицензию у "дочки"  
российского ВТБ 

06.11.2018 
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и 

генеральную лицензии на осуществление валютных операций уАО "БМ 
Банк" и исключил этот банк из государственного реестра банков. 

Соответствующее решение №749-рш правление НБУ приняло 6 ноября, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора. "Этот банк принял решение о 
добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического 
лица", – отмечается в сообщении. По данным НБУ, АО "БМ Банк" – шестой банк, который 
прекратил банковской деятельности по собственной инициативе без ликвидации 
юридического лица. Ранее Национальный банк уже отозвал лицензии у ПАО "Диви Банк", 
ПАО "КБ" Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" 
и ПАО "Кредит Оптима Банк". Как сообщалось, Национальный банк Украины 3 апреля 
согласовал план прекращения банковской деятельности "БМ Банка" с сохранением 
юридического лица. Напомним, единственный акционер "БМ Банка" – российский "Банк 
ВТБ" 19 марта одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с 
сохранением юридического лица. "БМ Банк" основан в 2005 году. Банк ВТБ получил над 
ним контроль после покупки российского "Банка Москвы". ВТБ в Украине также 
принадлежит АО "ВТБ Банк". Согласно данным НБУ, на 1 июня 2018 года по размеру чистых 
активов "БМ Банк" занимал 66 место (610,89 млн грн) среди 84 действовавших в стране 
банков. НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении 
персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" 
продлил санкции в отношении "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка" и "БМ Банка". 
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №24 от 15 марта 
2018 года "О внесении изменений в постановление правления НБУ №654 от 1 октября 2015 
года", которое вступило в силу с 16 марта 2018 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

ABH Ukraine осуществил два выпуска еврооблигаций  
общим объемом $100 млн 

08.11.2018 
Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited 

зарегистрировала два очередных выпуска еврооблигаций на общую сумму 
$100 млн, сообщается в пресс-релизе банка. 

"6 и 7 ноября 2018 года компания ABH Ukraine Limited, мажоритарный акционер АО 
"Альфа-Банк Украина", которая владеет 90,1% акций банка, осуществила два новых 
выпуска еврооблигаций объемом по $50 млн каждый. Погашаются выпуски соответственно 
6 мая 2022 г. (срок обращения 42 месяцев) и 7 ноября 2022 г. (срок обращения 48 месяцев)", 
- отмечается в сообщении. Ставка купона по обоим выпускам – 8,75% годовых с 
ежеквартальной выплатой. Ценные бумаги были выпущены по правилу Reg S (для 
неамериканских инвесторов - ИФ). Еврооблигации находятся в листинге Франкфуртской 
фондовой биржи. Данные выпуски еврооблигаций стали, соответственно, тринадцатым и 
четырнадцатым выпусками компании ABH Ukraine с начала 2015 года. Отметим, в январе-
сентябре Альфа-банк (Украина) увеличил прибыль в 37 раз до 879,189 млн гривен по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (23,745 млрд гривен). 1-й квартал Альфа-банк 
(Украина) закончил с прибылью 211,544 млн грн, 2-й квартал - с прибылью 183,140 млн 
грн, 3-й квартал - с прибылью 484,5 млн гривен. Альфа-Банк Украина (до января 2001 г. - 
Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 г. Акционерами финучреждения являются 
ABH Ukraine Limited (Кипр, владеет 90,1% акций) и международный инвестиционный фонд 
MSP Stiftung(Лихтенштейн, 9,9%). Юридическое слияние Альфа-Банка Украина и 
Укрсоцбанка (Киев) будет завершено в первом полугодии 2019 года. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Альфа-Банк занимал 7-
е место (48,649 млрд грн) среди 83 действовавших финучреждений.  

 

Читать полностью >>>  
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Ритейл: ГФС назвала крупнейших плательщиков  
минимальной зарплаты 

07.11.2018 

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы 
(ОКН ГФС) провел анализа ритейлеров, которые выплачивают минимальную 
заработную плату. 

 
Как сообщает пресс-служба ОКН ГФС, на сегодняшний день средняя заработная 

плата в сфере продовольственного ритейла ссоставляет 9,5 тыс грн. Однако есть ряд 
крупных торговых сетей, которые выплачивают официальную зарплату в размере 3-4 тыс 
грн в месяц По версии Офиса крупных налогоплательщиков таковыми являются: ГП Ритейл 
центр (Супермакет Фуршет) - 3,7 тыс грн, количество работающих 2,1 тыс. работников; ООО 
ЭКО (супермаркеты Эко) - 3,6 тыс грн, количество работающих 4,9 тыс. работников, ООО 
ФУДКОМ (супермаркеты Велика кишеня) - 4,4 тыс. грн, количество работающих 700 
работников; ООО Омега (суперамкеты Варус) - 4,1 тыс грн, количество работающих 4,9 тыс. 
работников; ЧП Таврия плюс (супермаркеты Таврия В, космос) - 4,1 тыс грн, количество 
работающих 1,7 тыс. работников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Український рітейл в очікуванні кризи 2019 року: 
що чекає торгові центри в Києві 

07.11.2018 

Український рітейл в цілому і торгові центри Києва зокрема в 2019 році очікує 
криза, – така експертна оцінка була дана під час конгресі Retail Expo 2018, який 7 
листопада відбувся в Києві. 

 
Керівники великих українських рітейл-компаній серед своїх головних проблем 

називають курсові коливання валюти, за якими неминуче слідує зростання орендних 
ставок, а також подорожчання імпортної продукції, яка ввозиться на реалізацію в Україні. 
«Як тільки різко коливається курс долара, ми помічаємо, як змінюється потік відвідувачів. 
Він знижується на кілька днів, тиждень або кілька тижнів. Ми залежимо від стабільності в 
країні», – поділилася спостереженнями директор ТРЦ Sky Mall Юлія Ванченко. «У 2019 році 
рітейл в Україні точно чекає криза. Питання тільки в тому, наскільки глибоким він буде», – 
впевнений генеральний директор компанії «Срібна країна» та CEO роздрібної ювелірної 
мережі «Золотий Вік» Леонід Погребняк. Разом з іншими учасниками Retail Expo 2018 він 
визначив кілька найважливіших проблем, які впливають на ринок рітейлу в Україні. 1) Різкі 
коливання курсу валют, після чого зростає вартість оренди торгових площ і відбу вається 
стрибок цін на імпортні товари. 2) Брак професійних кадрів на ринку праці в результаті 
масового виїзду українців на роботу в європейські країни. Топ-менеджери відзначають, що 
не встигають навіть навчити нових співробітників. Плинність кадрів іноді досягає 100%, ще 
3-4 роки тому показник коливався на рівні 25%. 3) Високі процентні ставки за 
банківськими кредитами для бізнесу. 4)  Зниження частки стріт-рітейлу і перехід покупців 
в великі ТРЦ. Відкривати і розвивати окремо розташовані магазини вдається або 
найбільшим гравцям рітейл-ринку України, або ж виробникам нішевих товарів. Серед 
позитивних моментів рітейлери відзначають, що велика конкуренція на ринку змушує їх 
допрацьовувати і покращувати діючі ТРЦ і магазини. Високий потік покупців в першу чергу 
вдається генерувати завдяки впровадженню концепції light entertainment - наявність розваг 
в безпосередній близькості від точок продажу. Прихід Ikea і відкриття вже другого 
магазину мережі H & M керівники компаній вважають «позитивним сигналом» для великих 
міжнародних гравців, які в майбутньому можуть вийти на український ринок.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 100realty.ua 
 
 

 

 
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 
 

 
 

У Луцьку в гіпермаркеті «Там Там»  
запрацювали «Розумні каси» 

16.10.2018 
У гіпермаркеті «Там Там» працює «розумна каса» 

самообслуговування. Відтепер, лучани та гості міста можуть самостійно 
оплачувати свої покупки без допомоги касира.  

Керуюча гіпермаркету «Там Там» Олена Іванова зазначила: «Ця інновація чудово 
зарекомендувала себе у розвинених країнах, де безготівковий розрахунок у супермаркетах 
та маленьких продуктових магазинах — вважається нормою. Ця послуга не тільки сприяє 
пришвидшенню здійснення покупки, а і демонструє головні наші принципи роботи із 
покупцями що засновані на довірі та лояльності. «До кінця жовтня 2018 року в 
торгівельному залі буде встановлено 6 «розумних кас» задля вдосконалення гіпермаркету 
та підвищення рівня комфорту обслуговування наших покупців. «Розумна каса» 
забезпечить продуктивність касових ліній, адже розрахунок за покупки можна проводити 
карткою будь-якого банку, — кажуть в «Там Тамі».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lutsk.rayon.in.ua 
 

Мережа «Наш Край» відкрила два нових  
магазини на умовах франчайзингу 

23.10.2018 
У жовтні 2018 року торговельна мережа «Наш Край» відкрила два 

магазини на умовах франчайзингу. Нові торгові об’єкти з’явилися у 
Київській та Волинській областях. 

У Луцьку торговий заклад працює по вулиці Рівненська, 25б у форматі «біля дому». 
Торгова площа - 160 м кв. Для покупців є відділ випічки та працює дві каси. У Київській 
області магазин відкрився теж у форматі «біля дому» за адресою: м. Рокитне, вул. 
Вокзальна, 19. Торгова площа закладу становить 114 м кв., є відділ свіжої випічки та дві 
каси для обслуговування покупців. У нових торгових закладах «Наш Край» діє програма 
лояльності, що дозволяє покупцям накопичувати бонуси й економити на наступних 
покупках. Мережа супермаркетів «Наш Край» - це національний оператор, представлений у 
трьох форматах: супермаркет, магазин біля дому та експрес. Мережа є лідером ринку 
франчайзингу продуктового ритейлу в Україні та належить Volwest Group. Перший магазин 
розпочав свою роботу в 2001 р. Мережа розвиває франчайзинг з 2004 року. 

 

Читати повністю >>> 
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Сеть «Сільпо» открыла очередной концептуальный  
супермаркет в стиле… железной дороги 

30.10.2018 
Лидер продуктового ритейла Украины сеть «Сільпо» продолжает 

внедрять необычные решения в дизайн своих торговых точек. Об этом 
сообщает портал allretail.ua 

Так, 18 октября компания открыла новый магазин площадью 700 кв. метров в 
стиле… «Железная дорога». Объект расположен в городе Фастов, который является 
крупным железнодорожным центром Украины. Данный факт и предопределил концепцию 
нового магазина. Напомним, «Сільпо» уже неоднократно удивлял клиентов дизайнерскими 
решениями своих торговых точек. Ранее компания открыла в Киеве супермаркеты в стиле 
«Иллюзия» и «Арт-Деко», а также магазины в стиле «Средневековый замок» в Луцке, 
«Алиса в стране чудес» во Львове, «Ямайский супермаркет» в Броварах, торговую точку в 
стиле «Немецкая деревня» в Одессе и «Японские комиксы» в г. Мукачево. Теперь же, 
уникальный покупательский опыт смогут получить жители Фастова и гости города. В 
новом супермаркете работают отдел кулинарии, мясной и рыбный отделы, гастрономия, 
собственная пекарня и пиццерия. Любопытно, что названия некоторых отделов магазина 
сделаны в виде указателей на вымышленные железнодорожные станции - «Рибопіль», 
«Алкоголіївка», «Гастрономберг» и т.п. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

В Кривом Роге открылся новый  
фрешмаркет Брусничка 

30.10.2018 
Брусничка, региональная сеть фрешмаркетов, продолжает свое 

расширение. Еще один магазин открыт в Днепропетровской области – г. 
Кривой Рог, ул. Ивана Авраменко, 21 В.  

В Кривом Роге это 9-й по счету маркет Брусничка с удобным расположением возле 
жилого района, благодаря чему его покупатели экономят время на покупки. Фрешмаркет – 
это всегда свежие мясо, молочные продукты, овощи и фрукты, а также выпечка 
собственного производства. Праздничное открытие нового фрешмаркета Брусничка 
состоялось 27 октября. Для гостей магазина работала развлекательная программа. В день 
открытия все покупатели магазина Брусничка имели возможность получить подарки за 
покупки от фрешмаркетов Брусничка и спонсоров праздника: сладкие подарки, чаи, 
бакалейные товары, напитки и средства по уходу за внешностью. А в конце мероприятия 
были разыграны главные подарки от торговой сети Брусничка – сертификаты на покупки в 
фрешмаркетах Брусничка различного номинала. Новый фрешмаркет Брусничка на Ивана 
Авраменко, 21 В – это традиционный магазин «у дома», в котором представлены все товары 
для ежедневной покупки – хлеб, мясная и колбасная продукция, молочные продукты, 
свежие фрукты и овощи. В магазине работает отдел собственной выпечки. «Компания 
Украинский Ритейл набирает обороты в своем развитии. С началом осени это уже второе по 
счету открытие. В сентябре мы запустили новый фрешмаркет в Харьковской области, на 
этот раз – в Днепропетровской. На этом мы не собираемся останавливаться: уже в 
ближайшее время запланировано открытие еще одного фрешмаркета Брусничка в г. Днепр. 
Уверен, что активное расширение торговой сети станет залогом совершенствования наших 
магазинов и их сервиса», – говорит директор компании Украинский Ритейл Сергей Беляев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Заміна на «полі»: замість Ашану у столичному 
SkyMall буде Novus 

31.10.2018 
Novus планує відкрити супермаркет в столичному ТРЦ SkyMall, де 

зараз працює торговий об’єкт французької мережі «Ашан» (Auchan), 
повідомляє Асоціація рітейлерів України. 

Як уточнили в прес-службі Novus, компанія досягла домовленості з менеджментом 
SkyMall про відкриття в ТРЦ свого супермаркету. Договір оренди підписаний на 10 років. 
Загальна площа орендованого приміщення – близько 12 000 кв м. Відкриття попередньо 
заплановано на початок 2020 року. Як зазначається, причина виходу Ашан зі SkyMall – 
завершення терміну дії орендної угоди. Так, Ашан буде змушений закрити один зі своїх 
магазинів вперше за час роботи компанії в Україні, якщо не враховувати вимушене 
припинення діяльності в окупованому Донецьку. У свою чергу, у самому Ашан тему 
можливого закриття гіпермаркету коментують досить стримано. «Договір оренди з ТРЦ 
SkyMall все ще діє, наш магазин працює в звичайному режимі і мова про його закриття в 
найближчі місяці не йде. Ближче до терміну завершення договору оренди будемо приймати 
рішення про його продовження», – прокоментували в прес-службі компанії. Нагадаємо, ще у 
вересні 2018 року Девелоперський підрозділ французької групи «Ашан» (Auchan) – 
компанія Ceetrus анонсував плани щодо запуску в Україні маркетплейсу. Крім того, 
міжнародний девелопер Ceetrus (ТОВ «Сітрас Україна», раніше Immochan), що входить до 
французького холдингу Auchan, здійснює будівництво нового ТЦ «Ашан» по пр. Чорновола 
у Львові. ТОВ «Сітрас Україна» є міжнародним девелопером торгових центрів і ритейл-
парків в Україні. Компанія за станом на вересень 2018 року управляє 5 діючими торговими 
галереями в складі ТЦ «Ашан» у Києві і Львові, ТЦ «Ашан Rive Gauche» і «Рітейл Парк 
Петрівка» (обидва – Київ). Три великі проекти (2 черга ТРЦ Rive Gauche (Київ), ТРЦ OVI 
(Одеса) і «Рітейл Парк Петрівка-2» (Київ) знаходяться на стадії розробки, реалізації із 
загальним GLA більше 200 кв. м. Як писав Mind, в минулому році Ашан Рітейл Україна продав 
свою долю в українській мережі Фуршет, а саме 20% акцій, якими володів з 2007 р. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mind.ua 
 

Varus открыл еще один супермаркет  
в Кривом Роге 

02.11.2018 
Торговый объект, начавший работу 1 ноября, стал 68-м для 

всеукраинской сети продуктовых супермаркетов. Новый Varus находится по 
адресу Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16 В.  

Торговая точка в новом современном дизайне заняла площадь 744 кв. м. В 
ассортименте — более 10 000 наименований продукции, в том числе сезонные овощи, 
фрукты, широкий выбор бакалейных товаров и молочные продукты. Также в магазине 
работают собственный мясной цех, пекарня и отдел кулинарии. Обслуживать посетителей 
супермаркета будет шесть касс, а для удобства гостей рядом с торговой точкой оборудован 
большой паркинг. Время работы магазина – с 7:00 до 22:00. Varus — национальная сеть 
супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы Украины компанией 
«Омега». Первый супермаркет сети открылся в 2003 году в Днепропетровске. Сейчас сеть 
насчитывает 68 магазинов в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде, 
Каменском, Никополе, Новомосковске, Марганце, Долинской, Першотравенске, Вышгороде 
и Броварах. Общая торговая площадь сети составляет 76 151 кв. м, а количество 
сотрудников достигает 5 000 человек. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.ua 
 
 

Пакко Холдинг открыл обновленный «Вопак экспресс» 
во Владимире-Волынском 

02.11.2018 
Во Владимире-Волынском (Волынская область) открылся 

обновленный «Вопак экспресс» в современном удобном формате. Торговое 
заведение работает по адресу: ул. Князя Василька, 2. 

Полностью обновленный дизайн, удобное расположение товаров, тщательно 
подобранный ассортимент, комфортное обслуживание, food-зона и кофеварка островок - 
основные акценты нового «Вопак экспресс». Торговая площадь экспресс-маркета 180 м.кв. 
Для покупателей работает три кассы. Для удобства покупателей в прикассовой части 
расположена фуд-зона, где можно приобрести популярные хот-доги, гамбургеры, панини, 
Роллин и пиццу, которые можно взять с собой или же попробовать на месте с вкусной кофе. 
В традиционных отделах «Вопак экспресс» покупатели найдут широкий ассортимент 
продуктов питания и товаров для дома - свежие овощи и фрукты, молочную и мясную 
продукцию, бакалею, крупы, конфеты и печенье, различные напитки. По словам 
генерального директора ПАККО Холдинга Сергея Дружука, в ближайших планах компании - 
обновление ряда малоформатных магазинов в «экспресс-маркеты». Напомним, что недавно 
ритейлер начал продажу франшизы «Вопак экспресс».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Hi-tech в советских интерьерах: как выглядит  
магазин Rozetka на Крещатике 

03.11.2018 
Фоторепортаж с открытия магазина Rozetka в помещении столичного 

Главпочтамта: как ритейлеру удалось вписать современные стеллажи в 
советские интерьеры. Об этом сообщает rau.ua 

Мраморные полы, лепнина, тяжеловесные люстры, мозаики на окнах, присущие 
Главпочтамту с его долгой историей — все это осталось. Однако ритейлер обновил все 
помещения, выделив тематические зоны в залах с высокими потолками, а также наполнил 
торговое пространство светом, визуально добавив пространства там, где потолки 
недостаточно высокие. Как рассказывает Николай Чумак, основатель компании IDNT, 
которая участвовала в создании концепции, помещение имеет площадь около 1500 кв. м и 
представляет из себя несколько отдельных залов. Команда ритейлера работала над тем, 
чтобы объединить в магазине процессы выдачи, склада и торгового зала. В свою очередь 
IDNT занималась концепцией магазина: зонированием, размещением категорий и сервисов. 
Магазин, как и предыдущий торговый объект ритейлера, оснащен экспресс-кассами в 
каждом из залов, имеет несколько стоек информации, две линии точек выдачи, а также 
электронный Check in в каждом из залов, который помогает получить заказ или талон в 
сервисный центр. Из-за меньшей площади и сложной планировки помещения, навигация и 
расположение зон в торговой точке существенно отличается от магазина на проспекте 
Степана Бандеры. «Сложность также представляло то, что здание постройки 1954 года 
имеет множество архитектурных особенностей и ограничений – колонны, перепады уровня 
пола и потолка, лифтовые шахты, коммуникации, лестницы, балконы и т.д. Мы же 
стремились создать единое для потребителя пространство, с понятной системой 
ориентирования. С первым магазином на Петровке такой проблемы не было, там 
прямоугольное помещение, в котором раньше размещался продуктовый супермаркет»,- 
отмечает Николай Чумак. 

 

Читать полностью (фоторепортаж) >>>  

 

По материалам rau.ua 
 

На производстве сети «Копейка» внедрена международная  
система безопасности пищевых продуктов HACCP 

05.11.2018 
Торговая сеть «Копейка» внедрила на собственном производстве 

международную систему HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) и 
получила Сертификат на систему управления безопасностью пищевых 
продуктов №UA.OD.FM.0010-18.  

Производство сети «Копейка» соответствует требованиям ДСТУ ISO 22000:2007. 
Сертификат выдан государственным предприятием «Одессстандартметрология». В основе 
системы НАССР лежит внедрение механизмов контроля безопасности и выявления 
потенциальных опасностей (биологических, химических, физических). Управление 
производством организуется таким образом, чтобы исключить влияние негативных 
факторов и иметь полную информацию о состоянии продукта на всех этапах производства. 
Елена Бровченко, директор производства: «Преимущество системы НАССР в том, что она 
нацелена на предотвращение производственных ошибок, которые могут привести к порче 
или загрязнению продуктов. Иными словами, она позволяет вовремя найти 
производственную ошибку и приостановить процесс прежде, чем продукт попадёт к 
потребителю». В документах системы HACCP прописаны все возможные риски 
(контрольные точки и критические контрольные точки), которые необходимо 
контролировать на всех этапах производства продуктов питания – от приемки сырья до 
упаковки готовых блюд. Например, приём продуктов от поставщика – это критическая 
контрольная точка (ККТ). На этом этапе контролируются внешний вид продукта, 
состояние упаковки, условия транспортировки, органолептические показатели, наличие 
документации у поставщика, сроки годности. На каждую ККТ составляется рабочий лист 
НАССР. В нём записываются данные о продукте, фамилия и имя того, кто контролировал, а 
также порядок действий сотрудника, если выявлены несоответствия. Собственное 
производство торговой сети «Копейка» состоит из пяти цехов – кулинарного, 
кондитерского, мясного, фасовочного, хлебобулочного. Сертификация НАССР стала 
возможной благодаря переезду в новое помещение и покупке нового оборудования, 
которое соответствует самым высоким техническим стандартам и позволяет обеспечить 
эффективные рабочие процессы. Общая площадь производственных помещений 
составляет 3,3 тысячи квадратных метров.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

"ЭКО маркет" открылся в новом  
ТРЦ на Ровенщине 

06.11.2018 
В г. Вараш (Ровенская обл.) 3 ноября текущего года состоялось 

торжественное открытие первого магазина национальной сети "ЭКО 
маркет". Об этом сообщает портал allretail.ua 

Он входит в состав нововозведенного торгового центра Orange Plaza, 
расположенного по адресу: ул. Независимости, 10. "ЭКО маркет" в Вараше стал третьим 
объектом этого ритейлера в Ровенском регионе (еще по 1 одному супермаркету 
функционируют в Ровно и Остроге). Торговая площадь нового "ЭКО" в Вараше составляет 
670 кв.м. Таким образом, по состоянию на начало ноября общее число торговых объектов, 
входящих в состав ООО "ЭКО", достигло 115 единиц. 

 

Читать полностью >>>  
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Сеть «Червоный маркет» хочет полностью  
заменить персонал на автоматы 

07.11.2018 
В сети "Червоный маркет" планируют заменить работу людей на 

систему самообслуживания. Об этом сообщает издание TradeMaster.UA со 
ссылкой на ЛигаБизнес.  

Совладелец "Червоного маркета" Сергей Евтушенко заявил, что все необходимые 
разработки и системы уже запатентованы.  Так, предусматривается, что будет установлена 
витрина, сканер или мобильное приложение, а также склад с автоматизированной 
системой из конвейеров, корзин и толкателей. Для получения товара, покупателю 
необходимо просканировать штрих-код с образца. После этого система на складе должна 
положить покупку в корзину и отправить покупателю. Далее необходимо оплатить покупку 
и забрать ее. Сергей Евтушенко рассказал: “Мы хотели проверить, как клиенты воспримут 
такой формат. Особенно люди старшего поколения. Оказалось, им нравится, они 
возвращаются и советуют магазин знакомым. Сейчас мы дорабатываем формат, 
разрабатываем новую концепцию и будем запускать полностью автоматизированный 
магазин с новым ассортиментом и под новым брендом”.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Новый Мегамаркет" откроется 
в ТРЦ Нивки  

07.11.2018 
Якорными арендаторами ТРЦ Нивки, возводимого на ул. Салютная, 3, 

станут продуктовый супермаркет МегаМаркет и 4-зальный кинотеатр. Об 
этом сообщает allretail.ua 

ТРЦ Нивки начнет свою работу 10 ноября на территории бывшего кинотеатра 
Нивки рядом с «ЭкспоЦентром» и рынком «Нивки». Общая площадь торгово-
развлекательного центра составит 19 129 кв. м. Минус 1-й этаж объекта займут магазины 
бытовой техники, одежды, обуви, а также арендаторы сферы услуг. На первом этаже 
расположится супермаркет МегаМаркет, а также несколько кафе, аптека Белая Ромашка и 
торговые островки, на втором — 4-зальный кинотеатр Баттерфляй на 180 мест. Третий 
уровень торгово-развлекательного центра предназначен для паркинга. О строительстве 
нового ТРЦ на месте неработающего кинотеатра Нивки было объявлено в 2016 году. Сам 
кинотеатр был сооружен в 1969 году по типовому проекту для спальных массивов. Снести 
здание КГГА предложили инвесторам в 2009-м и лишь спустя несколько лет новый 
собственник приступил к реализации. Отметим, что объект принадлежит Виктору 
Юшковскому — собственнику как супермаркета МегаМаркет, так и сети кинотеатров 
Баттерфляй, заявленных якорными арендаторами ТРЦ Нивки. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 FOOD 

Как GoodWine за четыре дня запустил программу  
лояльности в приложении 

01.11.2018 
В компании использовали сервис-дизайн и персонализацию при 

создании программы лояльности в мобильном приложении. Результаты 
превзошли ожидания, пишет rau.ua 

Программа лояльности в мобильном приложении GoodWine появилась три месяца 
назад и стала доступной для клиентов в сентябре. Идея появилась еще два года назад, но 
реализация затянулась. Как ритейлер провел рестарт концепта мобильного приложения за 
четыре дня, используя дизайн-спринт, —  на форуме «Лояльный покупатель: где у него 
кнопка»рассказала Customer Experience Strategist сети Good Wine Анна Зотова. ...  

 

Спринт в четыре дня >>>  

 

По материалам rau.ua 
 

Виктория Гнаток, Море Пива (HOP HEY): 89% своих  
клиентов мы знаем «в лицо» 

05.11.2018 
Директор департамента стратегического маркетинга сети Море Пива 

Виктория Гнаток о программе лояльности компании, как компания 
вовлекает в нее покупателей. 

В 2016 году сеть Море Пива, также развивающая бренд HOP HEY, перезапустила 
программу лояльности. На форуме «Лояльный покупатель: где у него кнопка?» Виктория 
Гнаток поделилась результатами перезапуска: процент покупок через программу 
лояльности до внедрения комплекса изменений, в 2015 году, был 23%, а на текущий 
момент он достиг уровня 89%. И это не предел. Такого результата удалось достигнуть даже 
несмотря на то, что компания сократила темпы развития вследствие реформата и 
ребрендинга. В компании пришли к выводу, что бонусы, push товаров, рассылка 
предложений, подарки к Дню рождения и так далее — хорошо, но не рождает лояльность. 
Нужно предлагать клиентам другое. 

 

Неловкий старт >>>  

 

По материалам rau.ua 
 
 

 NOT-FOOD  
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Интервью заместитель гендиректора "Эпицентр К"  
Владимир Гончаров 

30.10.2018 
Сеть "Эпицентр К" из-за кризиса сократила темпы развития. 

Гендиректор компании заявлял, что появившееся в кризис аграрное 
направление, развивалось, в том числе, за счет розничного бизнеса.  

В блиц-интервью Retailers заместитель гендиректора "Эпицентр К" Владимир 
Гончаров рассказал, повлияло ли это на развитие сети гипермаркетов, о планах открывать 
малоформатные магазины, возможно, под другим брендом, а таккже  о том, почему 
компания расстроилась с уходом конкурента - немецкой сети OBI. «Мы развиваемся 
постоянно. Это сложилось объективно – по мере того, как открывается новый ТЦ, 
появляются новые тенденции, новый ассортимент, новое видение. Никакие события не 
влияют на процессы, которые должны происходить в наших торговых центрах.  Мы 
торговыми центрами называем "Эпицентры", потому что они уже давно не просто 
магазины стройматериалов, так как под их крышей работают магазины различных групп 
товаров – Intersport, "Деко", "Центр мебели", "Эпик" и другие. Зачастую инициаторами 
изменений выступают директора центров, когда видят, что главный офис расширяет 
ассортимент или появляются новые направления. Это может быть как изменения внутри 
самого торгового центра, так и его расширение. Решение об изменениях принимает 
главный офис.», - говорит Владимир Гончаров, отвечая на вопрос почему компания делала 
упор на увеличение площадей уже работающих магазинов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retailers.ua  

 B&H (BEAUTY. HEALTH) 
 

 
 

На Майдане открылся новый косметический  
магазин «Космо» 

29.10.2018 
В центре Киева – возле ст.м. «Майдан Незалежності» открылась новая 

точка сети парфюмерно-косметических магазинов «Космо». Об этом 
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на All Retail.  

Маркетинг директор компании Надия Ганулич-Манукян рассказала: «В современном 
мире для людей самое главное - это время и удобство с одной стороны и желание получать 
интересный опыт и новые впечатления с другой. Мы старались открыть действительно 
хороший магазин, ведь это Майдан, самое сердце столицы. А КОСМО на Майдане - это 
сердце нашей сети. Как видите, нам это удалось». Напомним, Днепропетровский ритейлер 
Prostor, которым руководит компания Стиль Д может купить сеть Космо. Предварительный 
расчет суммы сделки около $15 млн. Если стороны придут к окончательному соглашению, 
Prostor станет вторым ритейлером парфюмерно-косметической продукции в Украине, 
после сети Еvа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Watsons будет развивать пять  
новых форматов 

01.11.2018 
Помимо нового формата-beauty, сеть парфюмерии и косметики 

Watsons планирует развивать еще около пяти форматов, рассказал в 
интервью liga.net генеральный директор сети Томаш Вроблевски. 

Напомним, первая торговая точка в формата-beauty открылась на прошлой неделе в 
Киеве. "Весь следующий году планируем менять формат. Из 400 магазинов около 50 в 
ближайшие два года начнут работать в формате beauty.... Будут и другие форматы, о 
которых я не могу пока говорить. Мы их представим в следующем году. Новых форматов 
будет около пяти", – говорит Вроблевски. Отметим, что в начале года Томаш Вроблевски в 
интервью Retailers отмечал, что главный фокус компании –это сегментация магазинов по 
локации. "Во всех магазинах сети будет базовый ассортимент, а остальной будет 
варьироваться в зависимости от покупательской потребности. Существуют клиентские 
путешествия – в разный момент времени у клиента разные потребности в зависимости от 
того, идет ли он домой, находится в торговом центре и т. д.", – отмечал Вроблевский. ... 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Блиц-интервью LIGA.net 
Томаша Вроблевски >>>  

По материалам retailers.ua 
BROCARD открыл новый  

магазин в Киеве 
02.11.2018 

На днях компания  «Брокард-Украина» открыла новый магазин в 
киевском ТЦ Gorodok Gallery по адресу просп. С .Бандеры, 23. Об этом 
сообщает служба новостей портала uamarket.info 

Новый магазин стал 16-м объектор комании и занял площадь  в 250 м?. Оформлен в 
черно-белом корпоративном стиле. Формат магазина предполагает четкое зонирование в 
соответствии с товарными группами, разделение зон женской и мужской парфюмерии и 
средств по уходу, продуманная конфигурация по брендам. «Наш новый магазин в ТЦ 
Gorodok Gallery – это традиционно стильное, просторное и светлое пространство красоты, 
квалифицированные консультации и большой выбор ароматов, декоративной косметики и 
средств по уходу за кожей. Мы надеемся, что посетители торгового центра оценят 
возможность приобретать здесь любимые бренды и открывать новые», — отмечает 
директор по стратегическому развитию «Брокард-Украина» Елена Лада. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uamarket.info 
 

 

 
 

 С&S (CLOSED. SHOES) 
 

 
 

Мережа «Епіцентр К» відкрила мультибрендовий  
аутлет-магазин Intersport в Україні 

29.10.2018 
ТОВ «Епіцентр К» (Київ) відкрив перший мультибрендовий аутлет-

магазин Intersport в Україні. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає 
служба новин порталу mind.ua 

Магазин площею 2800 кв. м розташований на вулиці Берковецькій у Києві. Ритейлер 
розширив мережу в Україні до 23 торгових точок. «В аутлеті Intersport на Берковецькій 
будуть представлені брендові речі та власні торгові марки Intersport», – повідомила 
директор «Intersport Україна» Юлія Максименко.«Епіцентр К» розвиває в Україні мережу 
однойменних будівельних гіпермаркетів у форматі DIY, а також виступає ексклюзивним 
представником міжнародного бренду товарів для спорту Intersport. У 2015 році компанія 
підписала договір про партнерство зі швейцарською IIC-Intersport International Corporation 
GMBH. Група компаній Intersport створена в 1968 р. Мережа налічує понад 5500 магазинів у 
44 країнах світу. Раніше повідомлялось, що до кінця цього року група компаній «Епіцентр 
К» планує розширити однойменну мережу до 53 торговельних центрів, відкривши п'ять 
нових об'єктів: у Хмельницькій, Львівській, Закарпатській та Донецькій обл. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mind.ua 
 

Самая большая Zara в Украине и другие бренды Inditex  
откроются в ТРЦ River Mall 

31.10.2018 
Inditex откроет в ТРЦ River Mall магазины семи брендов общей 

площадью свыше 7400 кв. м. Около половины этой площади придется на 
двухэтажный магазин самого популярного бренда в мире — Zara.  

Магазин Zara займет площадь 3511 кв. м, что делает его самым большим объектом 
сети в Украине, Massimo Dutti — 678 кв. м, Zara Home —  529 кв. м, Pull&Bear — 798 кв. м, 
Oysho — 408 кв. м, Bershka — 932 кв. м, Stradivarius — 557 кв. м. «Магазины группы Inditex 
будут расположены на двух уровнях ТРЦ, при этом Zara будет двухэтажной, что полностью 
соответствует концепции проекта и самого бренда», — прокомментировал коммерческий 
директор ТРЦ River Mall Михаил Нечипорчук. Все магазины Inditex Group в River Mall 
откроются в новых форматах европейских концепций, имеющих две отдельные линии как 
для мужчин, так и для женщин. Приверженность Inditex Group инновациям была удостоена 
сертификации LEED за выполнение ряда экологических факторов, включая высокую 
энергоэффективность и использование материалов с низким уровнем воздействия. 
Специалисты Colliers International ведут переговоры с ведущими игроками на рынке и 
открыты к обсуждению новых уникальных концепций.  

 

Читать полностью >>>  
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 H&O (HOUSEHOLD) 
 

 
 

Взрослые игры: рейтинг интернет-магазинов  
детских игрушек по версии УАИИ 

02.11.2018 
Исследование Украинской ассоциации индустрии игрушек: чаще 

всего украинцы покупают игрушки для детей на маркетплейсе Rozetka.ua, а 
также в онлайн-магазинах Panama и BabyPlus. 

На прошедшей 1 ноября в Киеве Третьей конференции «Рынок игрушек в Украине. 
На шаг впереди» президент Украинкой ассоциации индустрии игрушек (УАИИ) Павел 
Овчинников презентовал итоги года для данного сегмента украинского рынка розничной 
торговли. Пока что основную часть товаров украинские ритейлеры детских игрушек 
продолжают продавать через традиционные розничные сети. По данным УАИИ, почти 70% 
товаров продаются в фирменных сетевых и специализированных магазинах. Причем по 
сравнению с 2017-м доля «кирпичной» розницы даже выросла. Второй по популярности 
канал продаж – интернет. Всемирная паутина обеспечивает ритейлерам детских игрушек 
12,31% продаж. Примерно равное количество товара компании продают и через два других 
канала: альтернативные рынки (8,96%) и супермаркеты (9,04%). Часть доклада Павла 
Овчинникова была посвящена продаже игрушек через интернет. Что и не удивительно: 
рынок e-commerce Украины ежегодно растет на 30% и более, и все больше 
платежеспособных потребителей предпочитают отправляться за презентами ребенку не в 
традиционный магазин, а во Всемирную паутину. Чтобы выяснить: где именно при всем 
разнообразии предложений в интернете украинские потребители предпочитают покупать 
подарки своим чадам, специалисты Украинской ассоциации индустрии игрушек провели 
масштабное исследование. Пользователям задавали вопрос: «В каком интернет-магазине 
вы покупаете игрушки чаще всего?» При этом респонденты отвечали на вопрос 
самостоятельно, и могли давать неограниченное количество ответов. Результаты 
оказались неожиданными. Выяснилось, что заботливые родители чаще всего покупают 
подарки на маркетплейсе Rozetka.ua – его упомянули 16,4% опрошенных. Лидер 
украинского сегмента товаров для детей (не только игрушек) – Panama – оказался на 
втором месте с результатом в 13,1%. Замыкает тройку лидеров интернет-магазин BabyPlus 
– о нем вспомнил примерно каждый десятый респондент – 9,2%. Из мультиканальных 
ритейлеров в топ списка попали Антошка и Будинок іграшок. 

 

Читать полностью >>>  
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Новый магазин "Фокстрот" в столичном  
ТРЦ Lavina Mall 

01.11.2018 
Раз в неделю Retailers выбирает интересный магазин и делает 

фоторепортаж из него. Сегодня представляем новый магазин "Фокстрот", 
который открылся в столичном ТРЦ Lavina mall. 

Обновленный магазин сети "Фокстрот" официально открылся 12 октября в 
столичном ТРЦ Lavina mall, по ул. Берковецька, 6д. Торговая площадь нового магазина 
составляет 1340 кв.м. Обновление формата – это командная работа специалистов всех 
управлений компании под руководством Вячеслава Поврозника, исполнительного 
директора сети "Фокстрот. Техника для дома". Магазин имеет стилистику старой доброй 
Англии как символа совершенства в стиле, ценностях и обслуживании. Это обновленная 
версия нового формата сети, в концепции которой объединились лучшие решения – как 
максимально представить огромный ассортимент товара и эффективно управлять 
торговой полкой. У специалистов магазина получилось выделить каждую товарную группу 
благодаря специальным навигационным элементам на полке, сфокусировать покупателя 
на простой и понятной выкладке, тем самым сократив время выбора и совершения 
покупки. Количество SKU в "Фокстроте" ТРЦ Lavina mall более 3 500 наименований, а 
количество товара на торговых полках – больше 12 500 шт. Одно из преимуществ магазина 
в ТРЦ Lavina mall – широкая представленность товаров крупнобытовой техники. Ведь 
выбору товаров этой категории покупатель в магазине уделяет большее количество 
времени. В данной категории "Фокстрот" предлагает покупателю нестандартные решения 
выкладки плит, встроенной техники и стиральных машин. ...  

 

Читать полностью (фоторепортаж) >>>  
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Leroy Merlin планирует открыть первый  
гипермаркет в Одессе 

31.10.2018 
ООО «Леруа Мерлен Украина», развивающее в стране сеть DIY-

гипермаркетов Leroy Merlin, весной 2019 года планирует открыть первый 
гипермаркет за пределами Киева - в одесском ТРЦ Riviera. 

Компания ищет сотрудников для работы в гипермаркете Leroy Merlin в Одессе, 
открытие которого планируется в ближайшее время. Пятый гипермаркет сети Leroy Merlin 
в Украине (четыре работают в Киеве) разместится в одесском ТРЦ Riviera, сообщил 
агентству «Интерфакс-Украина» старший консультант по маркетингу ТРЦ Riviera Ян 
Шкуро. «Открытие Leroy Merlin планируется в начале весны, точной даты пока нет. 
Совокупная площадь помещения - 10,5 тыс. кв. м, без оранжереи. Вокруг ТРЦ Riviera едет 
массовая застройка, насчитывается более 60 жилых комплексов, поэтому спрос на 
продукцию строительного гипер маркета высок», - отметил Я.Шкуро. Напомним, осенью 
2017 г. «Леруа Мерлен Украина» открыла четвертый гипермаркет Leroy Merlin по 
ул.Кольцевая дорога, 12 - на месте магазина Prakriker, ранее принявшего решение о полном 
уходе с Украины. ООО «Леруа Мерлен Украина» зарегистрировано в 2008 г. По состоянию на 
31 ноября 2018 года компания владеет четырьмя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве. 
Leroy Merlin является международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле 
товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья. Leroy Merlin входит в 
международную холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 
12 странах Азии, Европы и Южной Америки. 

 

Читать полностью >>>  
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Недвижимость Украины: чего  
хотят инвесторы 

26.10.2018 
Весь мир конкурирует за привлечение прямых иностранных 

инвестиций — это важный драйвер роста экономики и технологий, важный 
макроэкономический показатель.  

Инвестиции в мировой рынок недвижимости выросли на 18%, такие цифры 
приводит одна из ведущих консалтинговых компаний Cushman&Wakefield в своем 
ежегодном отчете Winning in Growth Cities. У нас же с этим дело обстоит не столь радужно, 
как хотелось бы, отмечает глава правления — президент «ХК «Киевгорстрой» Игорь 
Кушнир. «Капитальные инвестиции в строительство за первое полугодие составили около 
11% от общего объема — 22,4 млрд грн. Учитывая многокилометровую очередь на жилье и 
мощности рынка, может быть больше. Мировой опыт доказывает, что инвестирование в 
строительство именно жилья дает рост экономике. Иными словами, надо дать людям 
возможность покупать», — говорит он. Аналогично видит ситуацию и Алексей Чернышов, 
владелец инвестиционной компании VI2 Partners, глава наблюдательного совета URE Club: 
«Острая нехватка капитала — главная проблема на текущий момент в Украине. Мы уже 
знаем, как создавать грамотные и эффективные концепты, знаем, как проектировать и как 
управлять. Но, к сожалению, это не приводит в страну достаточных инвестиционных 
вливаний». Украина в этой борьбе не просто отстает, а ужасно отстает. Объем прямых 
иностранных инвестиций в 2018 году (6 месяцев) составил $40,7 млрд. При этом, при 
ближайшем рассмотрении окажется, что львиная доля этих инвестиций — украинский 
капитал, который заходит через оффшоры и российские банки, дотирующие своих 
украинских дочек. Если же разбирать по сегментам экономики, то иностранных 
инвестиций больше всего приходится на долю аграриев и IT. К сожалению, в сегмент 
недвижимости инвестируется ничтожно мало, при том, что в мире именно недвижимость и 
технологии привлекают инвесторов. На сегодня практически единственным инвестором в 
недвижимость Украины является фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukrainе 
Fund (DCNUF), созданный совместно компаниями Томаша Фиалы и Джорджа Сороса. За 
последние два года фонд приобрел 350 000 кв. м коммерческой недвижимости, потратив на 
это, по оценкам экспертов, примерно 200 млн долл. По мнению Владимира Мысака, 
руководителя департамента рынков капитала, Cushman & Wakefield в Украине, в первом 
полугодии 2018 года в коммерческую недвижимость в Украине было инвестировано около 
170 млн долларов США. На основании информации о сделках, о которых уже известно на 
рынке, ожидается, что до конца этого года объем инвестиций составит от 250 до 300 млн 
долларов США. Ситуацию с иностранными инвестициями, а точнее — формальность того, 
что эти инвестиции — иностранные, отмечает и наш эксперт Владимир Мысак: 
«Большинство сделок на рынке коммерческой недвижимости в Украине происходит с 
участием компаний-нерезидентов, где покупателями украинских компаний, которые 
владеют недвижимостью, выступают компании-нерезиденты (Кипр, Голландия и т.п.). 
Формально это можно рассматривать как иностранные инвестиции, но очень часто за 
компаниями-нерезидентами стоят украинские инвесторы». В этом контексте чистыми 
иностранными инвестициями можно назвать международных ритейлеров таких, как 
Auchan, Metro C&C, Leroy Merlin, а также активную девелоперскую деятельность компании 
Ceetrus Ukraine (ранее Immochan, входит в одну группу с Auchan). «Что касается 
инвестиционной стратегии, то компания продолжила расширять свою экспертизу в 
офисной (78 000 кв. м в 2017 г.) и жилой недвижимости (63 000 кв. м в 2017 г.). Большое 
количество проектов находится на стадии разработки для того, чтобы максимально 
соответствовать потребностям сообщества, в частности, проекты жилой недвижимости, 
офисов, коворкингов, железнодорожных вокзалов, а также развлекательной 
инфраструктуры», — говорит коммерческий директор Ceetrus Ukraine Анна Корягина. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Стоит ли ждать появления Amazon на украинском  
рынке: мнение эксперта 

31.10.2018 
Константин Яковчук-Бесараб, эксперт компании Astound Commerce 

Украина, рассуждает в том, насколько вероятен выход международного 
гиганта на украинский рынок, и интересна ли ему наша страна. 

 
 

Да здравствует украинский e-commerce. Поглощение EVO Company стало топ-
событием рынка электронной коммерции Украины. Rozetka не только получила 
наибольшую долю украинского e-commerce (по данным Gemius), но и пропуск на внешние 
рынки Prom.ua — Беларусь, Казахстан и Россию. Такое решение не только расширяет базу 
клиентов, но и поможет бизнесу технически, благодаря IТ-экспертизе EVO - пишет эксперт 
в колонке на Delo.ua Но главная цель решения остается неизвестной. Учитывая 
долгосрочную перспективу, Rozetka может готовиться к глобальному рынку или к приходу 
агрессивного e-commerce игрока из Штатов. Для украинцев уже работает доставка товаров 
с Amazon. И только вопрос времени, когда наш рынок начнет устраивать мировых игроков 
по уровню соблюдения законов, стабильности экономики, покупательной способностью и 
прогнозируемости. Amazon является сильным игроком на мировом рынке. Компания 
пытается расти в нескольких направлениях одновременно (Amazon Maritime, Amazon Fresh, 
Amazon Go, Amazon Echo, Alexa, AmazonBasics и другие), поглощая объекты с нужными 
технологиями. Так, в 2017 году Amazon приобрел 11 компаний, в 2018-м — еще четыре. E-
commerce платформа Amazon позволяет продавать все и всем. Но, несмотря на массивность, 
Amazon — достаточно гибкий ритейлер и быстро приспосабливается к новым условиям. 
Свежий пример победы интернета над традиционным ритейлом — банкротство сети 
супермаркетов Sears и Kmart. Именно благодаря новым форматам торговли, Amazon 
избавляется от конкурентов. И Sears был далеко не слабым соперником.  

 
 

Интернет — точка отсчета для современного бизнеса. В 2017 году 53,6% 
мировых хозяйств имели доступ к сети. А уже сейчас около 70% молодежи — онлайн. Это 
именно то цифровое поколение, которое определяет будущее e-commerce. Сопоставив 
динамику проникновения интернета с развитием Amazon, легко проследить зависимость 
последнего от роста онлайн-пользователей. Наибольший рост бизнеса компании 
демонстрируют развитые страны с хорошим интернет-проникновением. Четверть всех 
продаж в 2016 году обеспечивали Германия, Великобритания и Япония (67% — США, 
остальной мир — 8%). В таком случае, есть ли смысл Amazon выходить на другие рынки, 
если их совокупный доход будет меньше четверки лидеров? Реализуя свои планы, Amazon 
сначала обращает внимание на будущую перспективу e-commerce, а затем — на 
возможности закрепиться в новой стране. И проникновение интернета играет не 
последнюю роль. … 
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Vegano Hooligano: от веганских кафе  
к веган-сегменту в ритейле 

28.10.2018 
Vegano Hooligano Family - флагман украинского веган-движения. Два 

ресторана в Киеве, франшиза в Ивано-Франковске и Одессе, гастрономи-
ческий фестиваль Kyiv Vegan Boom, онлайн-магазин, доставка и кейтеринг. 

 Рудольф Краевский стал веганом в 31 год - перестал есть мясо и животный белок - и 
решил, что эту философию нужно донести до окружающих. Сначала начал вести блог, где 
рассказывал не только о веганстве, но и об осознанном потреблении в целом: сортировке 
отходов, бережном отношении к природным ресурсам. Со временем у блога сложилась своя 
аудитория, и вслед запросу на информацию появился запрос на веганскую еду. "Тогда спрос 
даже опередил предложение: многие знакомые и друзья стали интересоваться, когда же я 
сделаю доставку веганской еды", - вспоминает Рудольф. Готовить, упаковывать и 
доставлять веганские блюда стали втроем - Рудольф и двое друзей. Все делалось в 
маленькой домашней кухне на левом берегу, все заказы принимались через Facebook. 
Параллельно Рудольф запустил онлайн-магазин, где продавал веганскую еду, напитки и 
даже бытовые предметы - экологичные товары для дома и личной гигиены. "Аудитория 
росла, и мы поняли, что нужно расширяться - одной кухни стало не хватать. Я арендовал 
помещение на Печерске, поближе к центру. Там мы уже смогли выйти за рамки доставки и 
открыли беседку - сезонное мини-кафе", - говорит Рудольф. … 

 

Читать полностью >>>  
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Україна бере участь в одній із найбільших туристичних  
виставок Європи - World Travel Market 

05.11.2018 
Українська делегація бере участь в одній із наймасштабніших 

туристичних виставок Європи та світу – World Travel Market (WTM) 2018 в 
Лондоні. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

Цей щорічний захід є провідною світовою подією туристичної індустрії, яка об’єднує 
близько 5000 учасників, що представляють свої туристичні дестинації (географічні 
території, які є привабливими для туристів завдяки наявності унікальних або специфічних 
туристсько-рекреаційних ресурсів та відповідної інфраструктури), продукти і послуги. 
Очікується, що у заході візьмуть участь більше 51 тис відвідувачів з усього світу. 
Національний стенд “UKRAINE”, забудований на замовлення Мінекономрозвитку, презентує 
туристичний потенціал України та об’єднує різні регіони країни, що запрошені представити 
свої дестинації на безоплатній основі. Крім того, у виставці передбачена участь 
представників туристичного бізнесу, що має забезпечити комплексне просування на 
світовому туристичному ринку українського туристичного продукту. Національний 
об’єднаний стенд та представлена промоційна продукція брендовані новим офіційним 
логотипом України - «UKRAINE NOW UA»….      

 

Читати повністю >>> 
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Услугами украинских туроператоров воспользовались  
2,56 млн человек в 2017 г. 

07.11.2018 
Услугами украинских туроператоров воспользовались 2,56 млн 

человек в 2017 году, а общий доход туристических компаний составил 
13,14 млрд грн, сообщает портал fixygen.ua 

Наибольшее количество туристов в 2017 году пользовались услугами компаний Join 
UP! (703,4 тыс. человек, из них 678 тыс. – украинцы, путешествующие за границу), ANEX 
Tour (453,8 тыс.), Travel Professional Group (240,7 тыс.). В то же время наибольшую прибыль 
получили компании ANEX Tour (5,53 млрд грн), Travel Professional Group (3,27 млрд грн) и 
TUI Ukraine (1,95 млрд грн). Среди лидеров по количеству туристов также находятся 
компании TEZ Tour (233,7 тыс.), Coral Travel (199,8 тыс.) и TUI Ukraine (136,2 тыс.); по 
количеству полученной прибыли – "Киевский спутник" (237 млн грн), "Сиеста" (173 млн 
грн), Yana Luxury Travel (123,3 млн грн), "Кий Авиа" (11,1,2 млн грн), "Новый стандарт" 
(100,3 млн грн), "Орбита" (57,3 млн грн), Club Med (57,2 млн грн). Туроператоры 
реализовали в 2017 г. 1,26 млн путевок общей стоимостью около 27,9 млрд грн. 
Непосредственно населению реализовали 790,7 тыс. путевок, из них 742,1 тыс. путевок 
украинцам для путешествий за границу, 38,6 тыс. – украинцам для путешествий внутри 
страны, 10 тыс. – иностранцам для путешествий по Украине. 

 

Читать полностью >>>  
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Количество украинских туристов  
за рубежом выросло на 3,3% 

08.11.2018 
Количество выехавших за рубеж украинских туристов в І полугодии 

2018 г. выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 
12,9 млн чел, сообщило Минэкономразвития. 

Согласно им, в первом квартале текущего года украинцы на 15,5% реже ездили за 
рубеж, чем в первом квартале-2017, – 5,84 млн чел., однако во втором квартале количество 
зарубежных путешествий возросло сразу на 26,7% – до 7,06 млн чел. Согласно статистике, 
лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года по-прежнему с большим 
отрывом осталась Польша – 4,81 млн чел., что на 10,9% выше показателя первого 
полугодии 2017 года. На втором месте пока остается Россия – 1,85 млн чел., однако поток 
туда сократился на 30,9%. Замыкает тройку наиболее популярных среди украинцев 
направлений Венгрия – 1,54 млн чел. с приростом в 6,4%. В первой пятерке также соседние 
Молдова и Беларусь - 793,4 тыс. и 627,8 тыс., что соответственно на 5,2% и 10% выше 
показателя первого полугодии 2017 года. Заметно участились поездки в Румынию – на 
22,5%, до 564 тыс. чел. Однако еще лучший результат показал Египет – 43,7%, что при 
снижении путешествующих в Турцию на 1,9% позволило Египту обойти своего конкурента 
по популярности среди украинских туристов – соответственно 503 тыс. и 500,4 тыс. чел. 
Замыкают десятку основных зарубежных направлений украинцев Словакия – 485,7 тыс. 
чел. и Германия – 205,56 тыс. чел., что соответственно на 26,2% и 35,5% выше показателей 
первого полугодии 2017 года. Во второй десятке наилучшие показатели роста у Италии, 
Испании и Чехии – соответственно 94%, 50,5% и 25%, куда поехало соответственно 138,5 
тыс., 70 тыс. и 37,1 тыс. украинцев. Выросла также популярность Греции и Франции – 
соответственно на 20,4% и 15%, до 49,1 тыс. и 55,9 тыс. чел. … 
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CBRE представила обзор рынка гостиничной  
недвижимости 

31.10.2018 
Согласно данным компании CBRE Ukraine в 3 кв. 2018 на рынке 

сохранялась тенденция последних двух лет, а именно рост 
привлекательности Киева, как туристического города на карте Европы.  

Благодаря улучшению экономического и геополитического климата страны, 
динамику роста, как внутренних, так и внешних туристических потоков, можно проследить 
с 2016 года, когда общее количество туристов увеличилось на 72% с дальнейшим ростом в 
35% в 2017 году (данные —Киевская городская государственная администрация, 2018). 
Важным трендом 1П 2018 года стало увеличение группового туризма на 33,7 п.п. до 49,5% в 
структуре внешнего туристического потока, это объясняется продвижением Киева среди 
туристических операторов и введением новых low cost авиалиний, а также выход новых 
рейсов компаний, таких как Air Malta, Buta Airways, Brussels Airlines, Ernest Airlines, Ryanair, 
SkyUp и SWISS. Проведение Финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018, а также других 
культурных и спортивных мероприятий меньшего масштаба, стало катализатором 
прироста внешнего туризма, который достиг показателя в 850 000 иностранных туристов, 
что на 25% превышает прошлогодний показатель. Так, на конец 3 кв. 2018 средняя 
заполняемость составила 52,4% (+2,1 п.п.). Несмотря на стремительный рост спроса, в связи 
с колебаниями в национальной валюте с начала года было зафиксировано незначительное 
увеличение показателей ADR (средняя цена номера) и RevPAR (средняя доходность номера) 
в USD по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Таким образом, средний 
показатель ADR качественного номерного фонда Киева достиг $106 с начала года (+0,3%), а 
показатель RevPAR составил $55,5 с начала года (+4,6%). В сравнении с показателями в 
UAH, средняя цена номера качественного номерного фонда Киева увеличилась на 7% до 3 
000 грн с начала года, в тоже время как средняя доходность номера выросла на 11% до 1 
579 грн с начала года, что подчеркивает зависимость от колебаний курса UAH к USD. 
Улучшение показателя RevPAR деноминированного в долларах США в отелях сегментов 
luxury, upscale и upper midscale состоялось за счет роста ADR, в тоже время как рост в отелях 
сегмента эконом и midscale был результатом высокого показателя заполняемости отелей. 
Общий объем предложения качественного номерного фонда Киева увеличился 
приблизительно на 7% с начала года (на 757 номеров) и составил почти 10 800 номеров в 
110 объектах, где в структуре сегмента преобладали отели класса эконом, что составили 
50% от общего предложения. Запуск новых объектов был особенно активным в 1П 2018 
года, на киевском рынке было введено в эксплуатацию два отеля под управлением 
международных брендов: Aloft Kiev (310 номеров сегмента upscale компании Marriott 
International) и Ibis Kiev Railway Station (281 номер сегмента midscale компании Accor 
Hotels), а также два отеля под управлением локальных операторов — отель BURSA (33 
номера) на ул. Константиновской, 11 и Favor Park (133 номера) на ул. Маршала Конева, 6. 
Стоит отметить, что экономическая и туристическая деятельность Украины имеет 
тенденцию к восстановлению, поэтому ожидается дальнейшая стабилизация и рост 
экономических показателей. Так, по прогнозам WTTС к концу года вклад делового туризма 
(в гривневом эквиваленте) в ВВП прямой туристической деятельности увеличится на 
10,4%, а вклад туризма с целью отдыха вырастет на 7,1%. Ожидается, что вклад внешнего 
туризма (в гривневом эквиваленте) в ВВП прямой туристической деятельности в 2018 году 
увеличится на 9,8%, в то время как вклад внутреннего — вырастет на 6,3%. Благодаря 
активизации внешней деятельности и продвижению украинского гостиничного рынка, 
международные гостиничные сети начинают рассматривать гостиничный рынок Киева как 
потенциальную платформу для выхода, а национальные сети, такие как Reikartz Hotel 
Group продолжают его освоение. В данный момент 2 объекта на просп. Победы, 55 отель 
Ibis (150 номеров) и Adagio City Aparthotel (100 номеров) известной сети AccorHotels, 
которая также активно развивается на украинском ринке, находятся на стадии 
строительства и запланированы к введению в эксплуатацию в 2020-2021 гг. 
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Куяльнику - статус курорту державного  
значення 

06.11.2018 
Ініціатива голови Одеської ОДА Максима Степанова щодо присвоєння 

Куяльнику статусу курорту державного значення знайшла підтримку у 
Комітеті Верховної Ради України з питань туризму.  

Під час засідання члени профільного комітету одноголосно рекомендували 
Верховній Раді прийняти відповідний проект закону за основу та в цілому. «Мені дуже 
приємно, що цей законопроект було схвалено на засіданні Комітету Верховної Ради України 
одноголосно. Наступна дія – це винесення проекту в сесійну залу ВРУ і вже прийняття 
закону. Я і надалі наполегливо цим займатимусь, адже моя мета – аби Куяльник якомога 
швидше отримав статус курорту державного значення. Для нас важливим є збереження 
цього курорту та його розвиток. Адже він є унікальним на території нашої держави і нічим 
не поступається Мертвому морю», — наголосив голова Одеської обласної державної 
адміністрації Максим Степанов під час засідання Комітету Верховної Ради. На думку 
очільника регіону Максима Степанова, прийняття проекту закону допоможе захистити 
унікальні лікувальні ресурси цієї здравниці. Завдяки новому статусу законом будуть 
захищені й інтереси потенційних інвесторів. Представники малого та середнього бізнесу 
матимуть нагоду вкладати кошти у розвиток туристичної інфраструктури на цій території. 
Це надасть поштовх розвитку оздоровчого туризму в регіоні. «Без статусу курорту 
державного значення природні властивості Куяльнику недостатньо захищені. Скажімо, на 
цій території може бути збудовано все, що завгодно, що почне шкодити його властивостям. 
По-друге, не існує контролю за унікальними лікувальними ресурсами Куяльницького 
лиману. Аби їх не втратити, потрібне жорстке регулювання з боку держави», — підкреслив 
Максим Степанов. Нагадаємо, у квітні голова Одеської ОДА Максим Степанов звернувся до 
керівників фракцій Верховної Ради щодо прийняття законопроекту «Про оголошення 
природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного 
значення». У червні проект було зареєстровано у ВРУ. Довідка. Куяльницький лиман — 
унікальне родовище мулових грязей та ропи. Його властивості порівнюють з Мертвим 
морем. До категорії лікувальних віднесено і Куяльницьке родовище мінеральних вод. 
Природні ресурси дозволяють проводити лікування та профілактику широкого спектру 
захворювань, від травм опорно-рухового апарату до хвороб кишково-шлункового тракту. 
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Такса для Коломойского. Кто арендует  
Буковель у ПриватБанка 

08.11.2018 

Спор за горнолыжный курорт Буковель между государством и 
компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова близится к 
завершению.  

Верховный суд подтвердил ответственность основателя курорта компании 
Скорзонера, которая была поручителем по кредиту рефинансирования НБУ для 
ПриватБанка. В качестве обеспечения компания заложила часть имущества Буковеля. 
Теперь де-юре государство может претендовать на весь комплекс: две трети уже 
принадлежат ПриватБанку, который принял их на баланс после национализации в счет 
погашения кредита на 15 млрд грн. Еще треть НБУ может взыскать как залог по кредиту 
рефинанса. Де-факто Буковель сих пор контролируют компании, близкие к экс-владельцам 
Привата - Коломойскому и Боголюбову. В октябре Приватбанк объявил конкурс по поиску 
советников для его продажи. Есть ли у банка шансы найти покупателя?  

 

Кто владеет Буковелем. ПриватБанку принадлежит большая часть земли и 
недвижимости Буковеля. Госбанк контролирует две трети комплекса – имущество было 
принято на баланс в 2017 году в счет погашения кредита, связанных с прежними 
акционерами компаний на сумму 15 млрд грн, рассказала на встрече с журналистами 
замглавы Приватбанка Галина Пахачук. Еще треть комплекса находится в залоге Нацбанка 
по кредиту рефинансирования, выданному банку еще до национализации. ПриватБанк 
должен НБУ 2,6 млрд грн, имущественным поручителем выступила компания Скорзонера. 
В середине октября Верховный суд подтвердил обязательства Скорзонеры по долгу 
Привата – теперь регулятор может взыскать залоговое имущество, которое, по данным 
издания Finclub, оценили в 822 млн грн. Сам банк оценил свою часть Буковеля в 2,2 млрд 
грн, отель Radisson (им владеет еще одна компания из орбиты прежних акционеров - 
Звезда Буковеля) – в 1,1 млрд. Банк уже ищет советников, которые помогли бы продать эти 
объекты. Кроме отеля, на продажу отдельным лотом выставлены 34 участка горнолыжных 
трасс со снегогенераторами, 14 канатных дорог, технические объекты, коммерческая 
недвижимость. Всего в собственности банка находится 100,86 га земли и здания площадью 
5650 кв.м. Площадь всего курорта – 220 га. 

 

Коломойский не ушей. Несмотря на то, что экс-бенефициары банка владеют только 
частью земли, а также отдельными подъемниками, фактически они распоряжаются всем 
комплексом, говорит Пахачук. Приватбанку удалось юридически оформить аренду 
комплекса лишь в декабре 2017-го, уточнила Пахачук. По словам собеседника LIGA.net в 
Приватбанке, курортом и отелем управляет компания Парктур. По информации издания 
Наші Гроші, она же занимается и другими крупными отелями на территории курорта: 
Шелтер, Тавель, VIP-резиденция, Эдельвейс. На сайте Radisson Blu указаны контакты 
Парктур для бронирования номеров, но фактически по номеру телефона можно связаться с 
инфоцентром отеля. Парктур, как и сам Буковель, зарегистрирован в поселке Паляница 
Ивано-Франковской области. Его руководитель Виталий Ковальчук ранее работал 
директором Ивано-Франковского аэропорта, которым на правах концессии управляет 
Скорзонера. По данным системы ContrAgent, среди бенефициаров Парктур значились 
менеджер Игоря Коломойского Александр Лазорко, а также нынешний директор 
Скорзонеры Роман Родзоняк, который руководил Парктур до июля 2014 года. Арендатор 
согласился заплатить только в декабре прошлого года – спустя год после национализации, 
говорит Пахачук. По ее данным, финансовые потоки курорта распределяются между 6000 
физлиц-предпринимателей, из-за чего банку было сложно оценить стоимость аренды. "Мы 
заключили этот договор с большим скрипом: из-за огромного количества ФОПов 
невозможно было составить даже приблизительную финансовую отчетность", – 
рассказывает она. По данным собеседника LIGA.net в ПриватБанке, стороны сошлись на 
сумме 70 млн грн в год. Также Парктур заплатила банку за эксплуатацию Буковеля в конце 
2016 и 2017 году. Всего к началу ноября банк получил 114 млн грн: 64 млн грн – за сам 
курорт, 50 млн – за отель. В декабре договор аренды продлят еще на год: Приватбанк 
планирует повысить арендную плату минимум на 30-40%, говорит Пахачук. Ключевое 
условие договора: его можно разорвать, если банк получит предложение о покупке части 
комплекса. 

 

Сколько стоит Буковель. По информации собеседника в руководстве Привата, 
банк хотел бы получать от арендатора около 140 млн грн в год. Если исходить из оценки 
самого курорта в 2 млрд грн, арендатор должен возмещать владельцу около 200-300 млн 
грн в год, считает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов. "Рыночные 
условия в Украине – 7 лет срока окупаемости и норма капитализации 14%, – говорит 
Непоседов. – Если оценка верна, арендатор, управляя за 3% от годовой величины арендной 
платы должен в год возмещать владельцу не менее 1/7 стоимости объекта". Будучи 
единственным курортом такого уровня в Украине, Буковель способен вернуть сумму 
аренды в 70 млн грн за один зимний сезон, отмечает управляющий партнер 
консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. Чтобы понять, сколько 
конкретно зарабатывает курорт, банку придется провести комплексный аудит его бизнеса, 
отмечает он. В районе Буковеля и окрестностях ежегодно отдыхает около 1 млн человек, 
оценивает директор Центра развития туризма Сергей Шевчук. По его словам, самые 
прибыльные объекты курорта – подъемники, парковка и несколько зданий, которые сейчас 
принадлежат ПриватБанку. Кто может стать претендентом на покупку курорта? "Буковель 
претендует на звание одного из самых лучших горнолыжных курортов Восточной Европы, 
– говорит Шевчук. – Я не представляю, какая компания, кроме существующей, могла бы 
взять в управление курорт такого уровня".  

 

Читать полностью >>>                                    © Сергей Шевчук, Александра Некращук 

 

По материалам finance.liga.net 
 

 WELLNESS & HEALTH (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)  
 

 
 

В Киеве построят больницу скорой медицинской  
помощи «Правобережная» 

30.10.2018 
На правом берегу столицы построят больницу скорой медицинской 

помощи. Она появится на базе Киевской городской клинической больницы 
№ 6. Об этом заявил первый зам председателя КГГА Николай Поворозник. 

По его словам, архитектурный проект больницы «Правобережная» будет готов уже к 
концу года. Медучреждение будет обслуживать жителей Соломенского, Святошинского и 
Голосеевского районов, а это - более миллиона киевлян. «За два года в больнице № 6 был 
осуществлен капитальный ремонт помещений реанимации, открыто отделение 
неотложной экстренной помощи, закуплено современное медицинское оборудование. 
Кроме того, в августе этого года больница получила современное оборудование для 
отделения травматологии. В общем, в больнице функционирует девять клинических 
отделений на 460 коек, девять параклинических отделений и травмпункт», - добавил 
Поворозник. Отмечается, что больница «Правобережная» единственная в столице будет 
оказывать экстренную медицинскую помощь и взрослым, и детям. В этом году на 
здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9 млрд грн, что на 600 млн грн 
больше, чем в прошлом году. За четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 
30 отделений в разных больницах города. … 

 

Читать полностью >>>  
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Глава набсовета Multiplex Антон Пугач  
покинул компанию 

02.11.2018 
Пост главы наблюдательного совета Multiplex занял совладелец 

компании Владимир Трофименко. В состав набсовета также вошли 
управляющий партнер UNIT.City Максим Бахматов и управляющий партнер 
Baker Tilly в Украине Александр Почкун. 

«С 1-го ноября 2018 года я ухожу с должности председателя наблюдательного совета 
и выхожу из состава акционеров компании Мультиплекс холдинг. Эта компания была 
основана ровно 15 лет назад — в 2003 году. Восемь лет я проработал в МХ в качестве 
управляющего партнера и еще семь — на вышеуказанной должности», — написал Пугач на 
своей странице в социальной сети Facebook. При этом топ-менеджер отметил, что сейчас 
Multiplex занимает лидирующее место на кинотеатральном рынке страны: компания 
эксплуатирует свыше 130 кинозалов и контролирует 35% рынка страны с доходом свыше 
1,2 млрд грн (прогноз на 2018 год). «Кинотеатры МХ гораздо лучше, чем, в среднем, 
кинотеатры в Европе или даже в Америке. В конструктивных, технологических и 
эстетических решениях мы делали с 2003 года то, что, на первый взгляд, выглядело 
авантюрным или даже утопичным. На рынке, который, казалось, не предрасполагал к 
таким дерзким решениям, эта идея оказалась успешной», — добавил топ-менеджер. Он 
также уточнил, что обо всех подробностях, связанных с дальнейшей профессиональной 
деятельностью, он рассказал в интервью для «Детектор медиа», которое в ближайшие дни 
появится на сайте этого издания. Также стало известно, что новым главой набсовета 
Мультиплекс-Холдинг был избран совладелец компании Владимир Трофименко. На 
последних сборах акционеров компании также было принято решение прекратить 
полномочия членов набсовета Игоря Князева и Игоря Марненко. Вместо них в состав совета 
вошли основатель и управляющий партнер компании Baker Tilly в Украине Александр 
Почкун и управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Максим Бахматов. 
Напомним, сейчас Multiplex управляет более чем двумя десятками многозальных 
кинотеатров в Киеве, Львове, Кривом Роге, Николаеве, Черкассах, Хмельницком, Житомире, 
Херсоне, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Чернигове, Харькове и Полтаве. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Multiplex открывает первый 
в Украине кинотеатр-лоукостер >>>  

По материалам rau.ua 
 

 
 СПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА. КОМАНДИ. ЗМАГАННЯ  
 

 
 

У Львові оголосили міжнародний тендер на будівництво  
Палацу спорту за 960 млн грн 

11.11.2018 

У Львові оголосили міжнародний тендер на будівництво Палацу 
ігрових видів спорту на Сихові за понад 96о млн грн. Закупівля з'явилась у 
системі Prozorro у п'ятницю, 9 листопада. 

Згідно з тендерною документацією, збудувати спорткомплекс на Сихові мають до 1 
грудня 2023 року. Загальну вартість проекту оцінили у 961,7 млн грн. Аукціон 
розпочнеться 15 січня 2019 року. При цьому мінімальний крок пониження ціни для 
учасників тендеру складатиме 0,5% від оголошеної вартості проекту, а це понад 4,8 млн 
грн. У майбутньому приміщенні має бути кафе, підйомник на лижний спуск, який буде на 
даху, телескопічні трибуни на майже 3 тис. місць, скалодром площею 500 м2, кілька ліфтів. 
Також підрядник повинен облаштувати територію навколо Палацу спорту, де має бути 
велопарковка, автостоянки, гойдалки та дитячий майданчик, прогулянкова зона з лавками 
та сміттєвими урнами, з'являться нові газони та зелені насадження. Замовником проекту є 
ЛКП «Палац ігрових видів спорту», створене рішенням депутатів Львівської міськради 11 
жовтня. Ескізний проект та містобудівний розрахунок для Палацу спорту коштували понад 
1,9 млн грн, а робоча документація – у розмірі понад 7,7 млн грн. Документи розробляло 
ТзОВ «Творча архітектурна майстерня "Кудін"». Це підприємство працювало над рекон-
струкцією будинку, я яком у зараз функціонує елітний BANKHOTEL, а також проектувала 
новий міський архів, який планують збудувати на розі вул. Трускавецької та Пулюя. 

 

Читати повністю >>> 
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У "Готово" перестали оформляти  
закордонні паспорти 

29.10.2018 
Документ-сервіс "Готово" перестав оформляти закордонні паспорти, 

ID-картки та довідки про відсутність судимостей. Про це повідомляється на 
сайті "Готово", передає epravda.com.ua 

Найпопулярніші послуги більше не доступні у зв’язку з припиненням орендних 
відносин з ДП "Документ". У той же час, на сайті ДП "Документ" повідомляється, що у Києві, 
Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступною послуга 
виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки. Документ-сервіс "Готово" є 
комунальним підприємством, що було створене для комфортного та швидкого доступу 
українців до адміністративних послуг. Ініціатором створення проекту "Готово" був Лев 
Парцхаладзе, тодішній перший заступник голови Київської обласної адміністрації і 
нинішній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства. Нагадаємо, державна аудиторська служба виявила фінансові 
порушення під час перевірки цільового використання коштів на будівництво офісу "Готово" 
на 3,536 мільйона гривень. Зокрема, компанія "ТММ-Вікна" завищила вартість робіт з 
оздоблення фасаду та цоколю будівлі на 118, 75 тис. грн. Компанія "Сіті-Строй Груп" 
завищила обсяги та вартість електромонтажних робіт на 21,18 тис. грн. Будівельна 
компанія "Каупер" завищила обсяги виконання робіт з облаштування підвісних стель на 
41,37 тис. грн, "БК "Акме Буд" - на 18 тис. грн. 

 

Читати повністю >>> 
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Бывшая пресс-секретарь Кучмы расскажет  
украинцам о НАТО за 2,5 млн грн 

05.11.2018 
Алена Громницкая, бывшая пресс-секретарь экс-президента Леонида 

Кучмы, проинформирует украинцев о НАТО за 2,5 млн гривен. Об этом 
редакция 368.media узнала из ProZorro. 

Государственный комитет телевидения и радиовещания 12 октября по результатам 
тендера заказал «Украинский институт развития медиа» образовательную кампанию за 2,5 
млн гривен. В этом году организуют и проведут образовательную кампанию на тему 
«Почему НАТО? Основы и принципы деятельности НАТО и его роль в поддержании 
международной безопасности». Целью кампании является информирование населения о 
возможностях и перспективах, которые открывает евроатлантическая интеграция и 
утверждение поддержки членства Украины в НАТО. В частности создадут и разместят на 
региональных телеканалах и радиостанциях 12 областей восемь телепередач по 980 тыс. 
гривен и 8 радиопередач по 56,2 тыс. гривен. Также в общественных местах и учебных 
заведениях раздадут информационно-разъяснительные материалы в виде плакатов, 
листовок, буклетов и рекламно-сувенирной продукции. Цена сделки на треть ниже 
ожидаемой стоимости закупки в 4,12 млн гривен. Фирма «Украинский институт развития 
медиа» принадлежит основателю интернет-издания «Реалист» Алене Громницкой, которая 
была пресс-секретарем президента Леонида Кучмы. Конкурентами на торгах были 
«Д.Ж.Е.М.», «Стратком», «И’Комм», «Евромедиа Компани» и «Спецекспотрейд».  

 

Читать полностью >>>  
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В Украину пришла рекламная сеть InMobi - доступны 22 000  
приложений и аудитория в 7,3 млн 

05.11.2018 
Охват InMobi в Украине составляет 7,3 млн пользователей 

пользователей смартфонов, это - около 50% всех мобильных интернет-
юзеров. Из них 40% пользуются iOS, оставшиеся 60% - Android-устройствами.  

При этом, по данным Admixer, общая интернет-аудитория в Украине насчитывает 
21,4 млн человек, или 70% от населения страны. Из них мобильными устройствами 
пользуются 16,7 млн - за год показатель вырос на 40%. По текущим результатам 2018 года, 
для 74% активных в сети украинцев устройством для выхода в интернет стал смартфон. В 
рекламном инвентаре доступны 22 000 популярных приложений (в том числе более 750 
нативных). Рекламодатели смогут настраивать рекламу как на глобальный охват, так и 
точечно таргетировать материалы. Им доступны мультимедийные форматы: горизонталь-
ные и вертикальные видео на весь экран, ролики со статическими заставками, 360°-
материалы. Варианты оплаты: за просмотр, клик или установку. Сообщается, что данные по 
кампании интегрированы с панелью Gemius, а стандартные функции InMobi можно купить 
через Admixer.TradeDesk. InMobi - международная компания, основанная в 2007 году в 
Индии. За время работы проект получил финансирования на $320 млн. В числе инвесторов 
числится конгломерат SoftBank. Сейчас компания имеет представительства в 12 странах.  

 

Читать полностью >>>  
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Відкрита реєстрація на Best Marketing Practices 
в рамках Effie 2018 

06.11.2018 
Effie Awards Ukraine 2018 відкриває реєстрацію на конференцію 

кращих маркетингових практик Best Marketing Practices, що відбудеться 12 
грудня у Mercure Congress Centre. 

Програма конференції Best Marketing Practices містить виключно ексклюзивний та 
унікальний контент та складається з кейсів, які увійшли до фіналу премії золотого 
стандарту ефективності Effie Awards Ukraine 2018. Свої проекти презентують представники 
від рекламодавця та агентства. Тільки на Best Marketing Practices ви матимете можливість 
почути про розробку, втілення у життя та результати понад 30 найбільш ефективних 
кейсів-фіналістів Effie Awards Ukraine 2018, що відображають найбільш вражаючі 
результати проведених кампаній на національному ринку.  З програмою Конфенеції ви 
зможете ознайомитися на початку грудня уже після результатів суддівства, що робить 
подію іще більш інтригуючою та довгоочікуваною.  Конференція Best Marketing Practices – 
це платформа, що популяризує кращі практики та ідеї ефективних маркетингових 
комунікацій України. Конференція покликана сприяти розвитку якісного маркетингу, 
виявляти нові можливості, вчити і вчитись один в одного, розвивати 
конкурентоспроможність на ринку, а також встановлювати професійні зв’язки.  

 

Читати повністю >>> 
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У жовтні в Києві демонтовано 1835 незаконних  
рекламних засобів 

06.11.2018 

Протягом жовтня у столиці демонтовано 1835 незаконних рекламних 
засобів (РЗ), серед яких 959 одиниць демонтували їхні власники. Про це 
повідомляє прес-служба КМДА. 

Демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 476; вивіска – 428; електронне 
табло – 15; конструкція на даху – 13; кронштейн – 164; лайтпостер, що стоїть окремо, – 105; 
лайпостер на фасаді – 3; прапор, прапорець – 14; телевізійний екран на фасаді – 1; 
телевізійний екран, що стоїть окремо, – 2; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 205; 
транспорт – 13; тумба, що стоїть окремо, – 58; холдер – 181; щит на фасаді – 16; щит, що 
стоїть окремо, – 141. Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, 
протягом 10 місяців 2018 року у Києві було демонтовано 13 187 рекламних засобыв, у тому 
числі 8115 вивісок. Окрім того, за його словами, завдяки реалізації Схеми розміщення 
наземної реклами до кінця року у Києві має лишитися не більше 4390 наземних рекламних 
засобів із близько 6000 існуючих наразі (на початок 2016 року в Києві налічувалось близько 
12000 наземних рекламних засобів). Відзначимо, протягом листопада на вул. Ярославів Вал 
будуть демонтовані 322 незаконні вивіски. «Вже незабаром ще одна вулиця історичного 
Києва буде звільнена від засилля незаконних вивісок. Історична частина нашого міста та 
прекрасні будівлі, розташовані тут, активно очищуються від вивісок, які спотворюють 
фасади будівель. На сьогодні вже завершені роботи на вул. Сагайдачного (демонтовано 183 
вивіски), на Нижньому та Верхньому Валах (демонтована 621 вивіска). Наразі триває 
робота на Ярославому Валу», – повідомив Валентин Мондриївський. 

 

Читати повністю >>> 
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Рынок конференц-услуг Украины:  

обзор 2018 г. 
06.11.2018 

Рынок конференц-услуг можно считать индикатором деловой 
активности в стране. Украина постепенно оправляется от последствий 
кризиса 2014 года, оживает отечественная бизнес-среда.  

Это проявляется и в росте количества всевозможных конференций, тренингов, 
других корпоративных мероприятий. Кроме того, увеличению денежного объема рынка 
конференц-сервиса способствует рост ставок на аренду недвижимости и повышение 
стоимости услуг по организации мероприятий. Флагманом деловой активности в Украине 
является наша столица. Здесь большой выбор вариантов проведения деловых 
мероприятий и мест для них. Это могут быть конференц-залы, гостиницы, бизнес-центры, 
загородные комплексы, рестораны и другие. Самыми приспособленными для конференц-
мероприятий являются киевские выставочные центры, различные учебно-консалтинговые 
и офисные центры, а также некоторые отели. Они в состоянии предоставить наибольшее 
количество залов для мероприятий. Для столичных 4-х и 5-ти звездных гостиниц прием 
бизнес-туристов является одним из основных направлений деятельности. Оно 
обеспечивает им около 60% загрузки и приносит 40-50% от общего объема доходов. 
Поэтому отели Киева уделяют большое внимание оборудованию мест для конференций, 
симпозиумов, тренингов для персонала, банкетов и других масштабных мероприятий. 
Самым большим количеством таких конференц-залов обладают: Президент Отель, Fairmont 
Grand Hotel, Hyatt Regency Kiev и Конгресс-отель «Пуща». Участники рынка конференц-
сервиса в столице вынуждены совершенствовать свою деятельность вслед за ростом 
требований к качеству их услуг со стороны клиентов. Наценка с аренды помещения уже 
перестала быть основным источником дохода на рынке. Сегодня, при выборе оператора 
проведения мероприятия, клиенты рассматривают уровень технологичности, который он 
может предоставить, расположение места проведения и его интерьер, транспортную 
доступность, возможность организации досуга и питания. Поэтому компании - участники 
рынка активно структурно развиваются, совершенствуя деятельность бизнес-
консалтинговых, информационных, технических отделов, включают в перечень услуг 
организацию выездного питания, печать рекламных материалов, возможность аренды 
оборудования. Дальнейшая динамика спроса на конференц-услуги в Украине будет 
зависеть от параметров экономического развития страны. Чем более успешным будет 
украинский бизнес, тем больше денег отечественные компании смогут выделять на 
различные мероприятия, а значит будет увеличиваться объем конференц-рынка. 

 

Читать полностью >>>  
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АСТЕРС посилює команду практики альтернативного вирішення  
спорів новим партнером Олексієм Резніковим 

01.11.2018 
Астерс рада повідомити про  приєднання Олексія Резнікова до 

команди фірми у якості партнера практики альтернативного вирішення 
спорів з 1 листопада 2018 року. 

Олексій Резніков має значний досвід роботи в юридичному консалтингу. Понад 20 
років він працював на посаді партнера у провідних юридичних фірмах України. У 2014 році 
Олексій призупинив юридичну практику на час перебування на державній службі на 
посадах секретаря Київської міської ради та заступника голови Київської міської державної 
адміністрації. Олексій Резніков здобув ступінь магістра права у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка, а також був удостоєний звання Заслуженого юриста України. У 
якості партнера Астерс Олексій буде  спеціалізуватися на альтернативному вирішенні 
спорів, включаючи винесення експертних висновків, переговори, фасилітацію, примирення, 
медіацію, встановлення фактів, попередню незалежну оцінку, досудові наради щодо 
врегулювання спору та підготовку мирових угод. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами АСТЕРС 
 

EQUITY отримала відзнаку IFLR 1000 у сфері банківського  
та фінансового права 

02.11.2018 
Команда EQUITY отримала відзнаку міжнародного рейтингу IFLR 

1000 2019 у сфері банківського та фінансового права! Про це повідомляє 
прес-служба юридичної компанії на своєму сайті. 

Відмінністю цього спеціального дослідження від інших є те, що IFLR 1000 аналізує 
лише провідні світові фінансові юридичні компанії і тому ми в черговий раз вдячні за дану 
номінацію та можливість бути серед кращих. Нагадаємо, партнерів EQUITY відзначено 
Всеукраїнським дослідженням видання Юридична газета «ТОП-100 найкращих юристів 
України 2018». Два партнери EQUITY - старший партнер Віктор Барсук та партнер Олег 
Маліневський увійшли до списку ТОП-100 найкращих юристів України 2018! Крім того, 
партнерів компанії визнано лідерами в своїх галузях практики: Судова практика - старший 
партнер Віктор Барсук та партнер Олег Маліневський. Кримінальне право та процес - 
партнер Тарас Пошиванюк та Олександр Лисак. Банкрутство - партнер Олег Маліневський. 
Банківське та фінансове право - партнер Андрій Нікітін. Аграрне та земельне право - 
партнер В'ячеслав Краглевич. 

 

Читати повністю >>> 
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Кредиторы выставили каналу Фирташа  
счет на 282 млн грн 

07.11.2018 
После того как провайдер цифрового ТВ Зеонбуд добился через суд 

начала процедуры банкротства телеканала Мега, к вещателю уже начала 
выстраиваться очередь кредиторов. 

Мега - один из каналов группы Интер, которая принадлежит Дмитрию Фирташу, 
Валерию Хорошковскому и Сергею Левочкину. Через суд кредиторы заявили о 
задолженности перед ними у Мега на общую сумму в 282 млн грн. Основным кредитором с 
претензией на сумму в 252,9 млн грн оказалась Компания по управлению активов 
Промышленные инвестиции. Ранее в прессе эта компания уже фигурировала как владелец 
Киевгорстрой-Инвест, которую СМИ связывали с Дмитрием Фирташем и его бизнес-
партнерами. Напомним, судебное разбирательство началось с того, что Мега задолжала 
Зеонбуду 33,9 млн грн. Хозсуд Киева решил, что будет детально рассматривать требования 
кредиторов после рассмотрения апелляции Мега на решение о старте банкротства.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tech.liga.net 
 

Комитет свободы слова рекомендует парламенту принять  
проект о прозрачности имущества "Зеонбуда" 

07.11.2018 
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и 

информационной политики рекомендует парламенту принять проект 
относительно прозрачности собственности "Зеонбуда". 

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги 
многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием» 
(№9161). Сначала члены комитета этот проект не хотели рассматривать, так как на 
заседание не пришел автор Юрий Береза, но позже все же он был рассмотрен и принято 
решение. В заключении Главного научно-экспертного управления ВР к законопроекту 
сказано, что им предусмотрено ввести ряд требований учредителей, участников, 
владельцев провайдеров программной услуги в целом и провайдеров программной услуги 
многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в 
частности, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры 
собственности провайдеров программной услуги и предотвратить потенциальное 
противоправное воздействие государства-агрессора на телерадиоинформационное 
пространство Украины. Кроме этого, законопроектом предусмотрено установить аналогич-
ные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по 
предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных 
цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием. При 
этом отмечается, что законопроект заслуживает поддержки, но к нему есть ряд замечаний. 
Проектом закона предлагается запретить юридическим лицам и физическим лицам - 
предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых 
утвержден Кабинетом министров Украины, а также лицам без гражданства участвовать в 
провайдере программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с 
общенациональным покрытием на всех уровнях цепочки владения корпоративными 
правами. Также предлагается запретить создание и деятельность телерадиоорганизации, 
учредителем (соучредителями), собственником (сособственниками) которого является 
нерезидент (нерезиденты), зарегистрированный в одной из оффшорных зон, перечень 
которых определен Кабинетом министров Украины. Как говорится в пояснительной 
записке к законопроекту, на официальном сайте ООО «ЗЕОНБУД» сказано, что 100% долей в 
уставном капитале принадлежат кипрской компании Planbridge Limited, которая, в свою 
очередь, принадлежит трем другим компаниям, зарегистрированным в Белизе (Burgerville 
Holdings Limited и Adisson Trading Limited) и на Британских Виргинских островах (Follberg 
Investments Limited). Конечными бенефициарными собственниками ООО «ЗЕОНБУД» трое 
граждан Республики Кипр и один гражданин Великобритании. При этом сказано, что, 
начиная с 31 июля 2018 года, «все общенациональное цифровое наземное эфирное 
вещание будет зависеть от частной компании с непрозрачной структурой собственности, 
реальные конечные бенефициарные владельцы которой, как свидетельствуют 
многочисленные публикации в СМИ, не установлены». 

 

Читать полностью >>>  
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Для підйому української економіки щорічно потрібно  
10 млрд. дол. іноземних інвестицій 

07.11.2018 
Перспективи зростання української економіки напряму пов’язані із 

залученням значних обсягів іноземних інвестицій, що потребує покращення 
інвестиційного клімату в Україні.  

Водночас в останні роки виконавча та законодавча гілки влади не спромоглися 
покращити умови залучення іноземного капіталу, що не дозволяє забезпечити реальну 
модернізацію реального сектора економіки. На думку відомого українського економіста 
Олександра Гончарова, пора чесно визнати, ми ґрунтовно в'їхали в економічну кризу. А 
інститутів розвитку немає, зокрема, Кабмін так до сих пір і не створив Українську 
корпорацію розвитку. Ну, і за даними Нацбанку за січень-вересень цього 2018 року чистий 
приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) склав всього лише 1,5 млрд. дол. США, з яких 
28% – це операції переоформлення боргу в статутний капітал, а для реального і стійкого 
підйому української економіки нам щорічно треба не менше 10 млрд. дол. ПІІ. Більш того, 
останні роки держбюджет затиснутий, капіталовкладення не ростуть. Правда, трохи росло 
особисте споживання (але воно в основному росло за рахунок ренти). Кошти бюджету не 
інвестуються в реальний сектор економіки як і довгі гроші фактично вбитого українського 
фондового ринку і внутрішнього ринку спільного інвестування. Та й на зовнішніх ринках 
зникають джерела інвестицій в економіку України. Але найгірше тут те, що політика Уряду і 
НБУ не вирішує, а, навпаки, загострює величезну проблему, коли гривня не є інвестиційною 
валютою. По-моєму, міністри і законодавці щиро переконані, що інвестиції можуть бути 
тільки в доларах США і євро. Тому п'ятий рік поспіль народні депутати за мовчазної згоди 
Кабміну категорично відмовляються приймати у Верховній Раді законопроект «Про ринки 
капіталу». Через що не можна створити в Києві Міжнародний інвестиційний хаб. Зазначимо, 
що парламенту нинішньої каденції залишилось менше року і забезпечити проривні зміни в 
частині покращення інвестиційного клімату він не зможе, що не зробить 2019 рік роком 
інвестиційного буму. Тому рівень спрацьованості основного капіталу буде збільшуватися і 
відповідно буде знижуватися конкурентоспроможність української продукції. 
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За матеріалами ua-ekonomist.com 
 

 

 БЛОГ 
 

 
 

 
 

 

Украинцы в рейтингах и цифрах: Богатые богатеют,  
бедные беднеют 

07.11.2018 
Сто богатейших украинцев богатеют в 12 раз быстрее, чем растет 

ВВП, в то время как Украина оказалась на 123 месте по благосостоянию 
жителей. Об этом свидетельствуют рейтинги. Эксперты называют нашу 
страну беднейшей в Европе и винят в этом политику властей. 

 
Президент на 6 месте в сотне богатейших. Сто самых богатых украинцев 

богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Об этом свидетельствует ежегодный 
рейтинг, представленный журналом «Новое Время» совместно с компанией Dragon Capital. 
Рейтинг показывает, что 100 самых богатых украинцев увеличили скорость, с которой 
прирастает их суммарное состояние, – с прошлогодних 33 % до нынешних 43 %. Теперь 
сотня богатейших сконцентрировала в своих руках 37,5 млрд долларов, и способна 
погасить половину всего госдолга. В то же время, аналитики Credit Suisse обнародовали 
рейтинг личного богатства землян в зависимости от страны обитания.  В нем Украина 
оказалась на 123-м месте (из 140 стран).  Уровень личного богатства оценен в 1,5 тыс. 
долларов на каждого жителя страны. По личному благосостоянию украинцев опережают 
жители Непала (более 2 тыс. долларов), Бангладеш (2,3 тыс. долларов), Лесото (2,6 тыс. 
долларов). За Украиной следует Беларусь (1,5 тыс. долларов), Таджикистан (1,3 тыс. 
долларов), Замбия (1,1 тыс. долларов), Сирия (1,1 тыс. долларов). В конце рейтинга: 
Эфиопия (0,16 тыс. долларов) и Малави (0,14 тыс. долларов). «Соседство с Беларусью 
обнадеживает, но отставание от Лесото – не очень», - отмечает в своем блоге экономист 
Алексей Кущ. «С точки зрения так называемой ликвидности экономики, каждый взрослый 
украинец в пиковом случае может рассчитывать на 1,5 тыс. долларов. Обидно? Да, хотелось 
бы жить по-другому, в ликвидной экономической системе. К сожалению, с нынешним 
уровнем «элит» и действующей моделью экономики –  это невозможно. Это как в 
известном анекдоте: «украинцы будут жить лучше; список украинцев прилагается», - 
иронизирует экономист. Такой список действительно есть. Лидирует в нем Ринат Ахметов, 
состояние которого выросло сразу на 76 %.  За год олигарх стал богаче на 5,3 млрд 
долларов. Теперь у него 12,2 млрд долларов. Вторым в рейтинге 100 богатейших числится 
Виктор Пинчук. Он разбогател на 87% и владеет 2,7 млрд долларов. За ним следует Вадим 
Новинский. Тот разбогател на 94% до 2,3 млрд долларов. Четвертое и пятое место 
занимают представители группы «Приват» Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. 
Они разбогатели, соответственно на 113% и на 60%, и теперь имеют по 1,6 млрд долларов 
на каждого. За ними следует Президент Украины Петр Порошенко. По оценке Dragon 
Capital, глава государства увеличил свое благосостояние на 10% и обладает капиталом в 1,1 
млрд долларов.  Аналитики подробно не останавливаются на этом пункте рейтинга (хотя 
широко известно, что Липецкая фабрика «Рошен» не работает). В Dragon Capital считают, 
что увеличивать капитал отечественным олигархам помогает благоприятная ситуация на 
мировых сырьевых биржах, отражающая рост потребления металлургической и 
железорудной продукции. Также выигрывают те, кто имеют нефтегазовые активы, ведь 
цены на энергоносители в мире тоже растут. В качестве примера приводят бывшего 
министра экологии Николая Злочевского, который в 2017 году был на 14 месте с 
состоянием 535 млн долларов, а теперь оказался  на 11, а с 636 млн долларов. 
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стран, лидирующих по темпам депопуляции. К 2050 году население Украины может 
сократиться на 18%. Такие данные приводит ООН. Политолог Руслан Бортник винит в этом 
политику властей.  «Были не реформы, а «деформы». Изменений было очень много. Эти 
изменения дали в социально-политическом и правовом ключе катастрофические 
результаты.  Состоялся захват власти со стороны Президента, который узурпировал и 
судебную, и законодательную систему, произошло разрушение индустриального блока и 
социальное обнищание граждан, а также разрушение социальной инфраструктуры, 
медицины и образования», - говорит он. По мнению ООН, одним из основных факторов 
сокращения населения стала трудовая миграция населения. Директор Международного 
фонда Блейзера Олег Устенко отметил в СМИ, что количество уехавших, которое, по 
некоторым подсчетам, достигло 5 миллионов человек, составляет треть трудовых ресурсов 
Украины (из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из 
которых половина – домохозяйки. Имеют официальную работу лишь около 16 миллионов 
человек. – прим. Авт.). «Если треть трудовых ресурсов находится за пределами страны, то 
это огромный показатель, который моментально будет рушить сразу много всего, Первое 
незамедлительное последствие оттока трудовых ресурсов — замедление темпов 
экономического роста, а потом на этом фоне, если не удается привлекать инвестиции и не 
удается остановить отток рабочей силы, то в конце экономика будет падать», - заявил 
экономист. Отметим, что согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 77% 
украинцев считают, что у украинской молодежи нет хорошего будущего на родине. 
Пессимизм демонстрировали все возрастные категории: 75% молодых украинцев (от 18 до 
35 лет), 78% граждан среднего возраста (36-50 лет) и столько же представителей старшего 
поколения (старше 51 года). А по данным опроса фонда «Демократические инициативы» и 
Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным 24 октября, 
самой большой угрозой украинцы считают экономический упадок и кризис (57,6%). 
Обнищание населения и значительное имущественное расслоение считают серьезной 
угрозой 41,5% опрошенных, а девальвацию гривны — 35,6%. Согласно данным из нового 
отчета МВФ, Украина – самая бедная страна Европы.  Об этом на своей странице в Facebook 
сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке 
США Владимир Компаниец. «В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения 
нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею», - написал Компаниец. Он 
отметил, что в новом отчете Фонд не только увеличил показатель ВВП Украины, но был 
пересмотрен ВВП и других стран. В частности, были изменены показатели Молдовы. Теперь 
Молдова занимает 133 место в мире с 2 694 долларами ВВП на душу населения, а Украина - 
134 место в мире с 2656 долларами ВВП на душу населения. Официальная зарплата в 
Молдове также оказалась существенно выше, чем в Украине. Так, средняя официальная 
зарплата во втором квартале 2018 года в Молдове составила 375,82 доллара, в Украине – 
325,53 доллара.  «По размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает 
последнее место в Европе», - заключил Компаниец. 
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