
 

 

 
Бюджетная ночь: как принимали главный финансовый  
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23.11.2018 

Верховная Рада в 6 часов утра 23 ноября 240 голосами таки приняла 
закон о государственном бюджете Украины на 2019 год. Пленарное 
заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, 
продолжалось в общей сложности 20 часов. 

 
Еще утром Парламент проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение 

главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят 
бюджет. Но интрига – примут или не смогут? – сохранялась до последней минуты. Вернее, 
непонятно было, удастся ли депутатам "сторговаться" по поводу изменений к Бюджетному 
и Налоговому кодексам, которые нужно было принять перед тем, как голосовать за бюджет 
и которые традиционно вызывали наиболее ожесточенные споры. 

 
"Научные" и "медицинские" споры о поправках к Бюджетному кодексу. Насколь-

ко остры разногласия между депутатами разных фракций, стало ясно еще во время 
рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс, которые традиционно голосуются перед 
самим бюджетом. И, хотя в первом чтении закон об изменениях в Бюджетный кодекс 
удалось проголосовать (законопроект №9084), ко второму чтению в него было подано 185 
правок, которые предстояло голосовать по отдельности. Одной из наиболее дискуссионных 
новаций стало разрешение облсоветам и обладминистрациям самостоятельно делать 
внешние заимствования под собственные, местные гарантии. Если сторонники считали это 
новшество расширением самоуправления, то противники называли "фактической 
федерализацией" и опасались, как бы из-за такой вольности государство не оказалось в 
еще большей зависимости от внешних долгов. Другим вопросом, из-за которого 
голосование едва не сорвалось, оказался вопрос о зачислении части рентной платы за 
пользование недрами в местные бюджеты. После бурных обсуждений было решено-таки 
принять правку о том, что часть рентной платы (со слов – 37%) будет поступать в местные 
бюджеты. Еще одним камнем преткновения оказался вопрос о государственных гарантиях 
в медицине. Первоначально предполагалось в вопросах о повышении зарплат работников 
медицины и о бесплатных услугах продлить действие формулировки: вводить в действие 
"исходя из имеющихся финансовых ресурсов", то есть фактически отложить на 
неопределенное время. Однако в год выборов многие депутаты сочли этот вопрос важным. 
И эта правка оказалась одной из тех, от которых зависело принятие всего закона о 
поправках к Бюджетному кодексу. Ломались копья и по вопросу финансирования Академии 
наук. Предложение "децентрализовать" финансирование науки, в частности, перенеся 
финансирование на уровень университетов, не нашло поддержки у многих. В результате 
новацию отменили, НАНУ удалось сохранить финансирование как минимум до 2023 года. В 
общем, пойдя на уступки и согласовав компромиссные формулировки по ряду вопросов, 
депутатам таки удалось проголосовать за поправки в Бюджетный кодекс. С четвертой 
попытки, но еще в рабочее время. А вот к рассмотрению второго "добюджетного" кодекса – 
Налогового – депутаты приступили только после полуночи, т. е. уже 23 ноября. 

 
Налоговый кодекс-2019: что вышло – станет понятно только после публика-

ции документа. Дискуссии вокруг Бюджетного кодекса померкли на фоне тех баталий, что 
разгорелись вокруг изменений к Налоговому кодексу. Между первым и вторым чтениями 
законопроекта к нему было подано более 500 поправок. Какие из них учитывать, а какие 
нет – уже в день голосования согласовывали сначала до часу ночи в комитетах и кулуарах, а 
затем еще до 5 утра – в сессионном зале. При этом во время обсуждения и голосования по 
многим пунктам принимались т. наз. компромиссные формулировки, которые подавались с 
голоса и которые после ночной сессии только предстоит упорядочить и понять. Изменения 
к Налоговому кодексу приняли с шестой попытки. Пока со слов депутатов, принимавших 
участие в ночной сессии, удалось понять, что, например, стоимость посылок, которые 
можно получать из-за рубежа без уплаты налогов, снижена до 100 евро. В 70 раз вырос 
экологический сбор для ряда предприятий (в несколько этапов). Сохранено и даже 
увеличено бюджетное финансирование для техникумов и колледжей, которые являются 
структурными подразделениями вузов. Выделен 1 млрд грн на безопасность военных 
арсеналов и складов. Сохраняется нулевой НДС на электромобили (до 2022 
года).Предусмотрено финансирование для 147 новосозданных объединенных громад. Это 
лишь некоторые вопросы из числа тех, вокруг которых велись наиболее горячие споры.  
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Как изменился бюджет после первого чтения. В законопроекте, который был 

обнародован на сайте парламента как вариант ко второму чтению, доходная часть 
госбюджета увеличилась почти на 18 млрд грн – с 1,008 до 1,026 трлн грн. На столько же 
выросла и расходная часть. При этом ожидается, что дефицит бюджета составит 90 млрд 
грн. Доходная часть бюджета ко второму чтению увеличилась в основном за счет увеличе-
ния плана по налоговым поступлениям (+12 млрд грн). В частности, план по рентной плате 
за пользования недрами увеличен более чем на 10 млрд грн, план по налогам на прибыль 
предприятий – на 3 млрд грн. Более чем на 1,5 млрд грн увеличился план по экологичес-
кому налогу. А вот сумма доходов от внутренних налогов на товары и услуги уменьшилась 
на 2,5 млрд грн (в т. ч. за счет акцизов на спиртные напитки и табачные изделия). С 93,5 до 
95,5 млрд увеличен план по доходам от собственности и предпринимательской деятель-
ности. С 45,6 до 47,6 млрд увеличен план по перечислению средств Нацбанком. Расходная 
часть госбюджета ко второму чтению выросла на те же 18 млрд грн. В частности, более 300 
млн грн добавили Аппарату Верховной Рады, свыше 170 млн – Госуправлению делами 
президента, почти 230 млн – Кабинету министров. Не обделили и суды. Почти на 500 млн 
больше получит Государственная судебная администрация. Верховному суду добавили 85 
млн, Конституционному – 56 млн, Высшему антикоррупционному – 31 млн. Получили до-
полнительные деньги также Генпрокуратура (+100 млн грн). Наверное, неудивительно, что 
в бюджете на год двойных выборов больше всего "добавочных" денег досталось "социаль-
ным" министерствам: собственно, Минсоцполитики, Минобразования и Минздраву. Самые 
большие прибавки из министерств получило Минсоцполитики – 56 млрд добавочных 
денег. Из них 20 млрд расписано на новую бюджетную статью: "Выплата льгот и жилищных 
субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме". Кроме 
того, сумма субвенции местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий 
увеличена с 2,2 до 37,5 млрд ггрн. Правда, при этом забрали субвенцию на льготы и 
жилищные субсидии у Министерства финансов (55 млрд грн). Итого на субсидии в 
бюджете-2019 оказалось заложено 63 млрд грн. Министерству образования добавили 4,3 
млрд. грн. Один млрд из этой суммы добавлен по новой бюджетной строке – "Фонд 
Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи", 
которой не было в предыдущие годы. Такое нововведение вызвало горячие дискуссии в 
парламенте. Противники посчитали создание этого фонда с грядущими выборами.  При 
этом на 1,3 млрд грн была урезана образовательная субвенция. Зато появились две новые 
субвенции из госбюджета – местным: "на реализацию мер, направленных на повышение 
качества образования" (1,5 млрд грн) и "на создание и ремонт существующих строитель-
ных комплексов при общеобразовательных учебных заведениях всех уровней (150 млн 
грн). Остальные "добавочные" деньги расписали на отдельные проекты. Например, на 
создание Международного центра подготовки пилотов при НАУ (90 млн), на реконструк-
цию Черкасского нацуниверситета (45 млн), реставрацию одного из корпусов Киево-
Могилянской академии (10 млн) и т.п. Минздрав получил свыше 2 млрд дополнительных 
денег, которые в основном расписали на отдельные проекты. Так, 636 млн добавили по 
статье с замысловатым названием "обеспечение медицинских мер отдельных государ-
ственных программ и комплексных мер программного характера", доведя общую сумму 
расходов по этой статье до 6,5 млрд грн. Почти в 2 раза увеличили сумму на лечение 
граждан за границей, добавив 300 млн грн. 600 млн выделили на достройку лечебно-
диагностиеского комплекса в "Охматдете" и т.д. Другие министерства получили прибавки 
поменьше. Например, Минобороны – 1 млрд, МВД – 795 млн, Минагрополитики – 300 млн, 
Минкультуры – 165 млн, Минмолодежи и спорта – 110 млн. А некоторым министерствам 
суммы урезали. Например, из бюджета Минэкономразвития и торговли полностью исчезла 
строка "Государственные капвложения на разработку и реализацию государственных 
инвестиционных проектов". А вместе с ней – 2,1 млрд грн. Свыше 800 млн забрали у 
Госкомтелерадиовещания, сократив бюджет ведомства почти вдвое. Минэкономразвития 
обеднело более чем на 3 млрд. На такую сумму сократили расходы по статье "государствен-
ный фонд регаонального развития". Еще 426 млн забрали по статье "финансовое 
обеспечение мер по безопасности дорожного движения".   Зато на 300 млн увеличили суб-
венцию местным бюджетам на инфраструктуру объединенных территориальных громад. 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 

 
 

20.11.2018 

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

21.11.2018 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

22.11.2018 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

23.11.2018 

 Відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Верховна Рада ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2019 р.". докладніше 
 Година запитань до Уряду (відео). докладніше 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
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Голова ВРУ звернувся до учасників Форуму транс-
національної мережі членів парламентів PGA 

 

 
16.11.2018 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій звернувся до 
учасників ювілейного 40-ого щорічного Форуму транснаціональної 
мережі членів парламентів "Парламентарі за глобальні дії" 
(Parliamentarians for Global Action, PGA) та 10-тої Консультативної 
Асамблеї Парламентарів за Міжнародний кримінальний суд та 
верховенство права, які проходять 16-17 листопада у Києві. 

«Проведення вашого поважного міжнародного форуму у Києві - столиці держави, яка 
зараз у жорстокій боротьбі з російським агресором захищає своє прагнення бути 
невід‘ємною частиною вільного цивілізованого світу, свідчить про визнання досягнень 
України на шляху розвитку демократії, утвердження високих ідеалів гуманізму та 
принципів верховенства права. Народні депутати України з 2003 року активно 
співпрацюють з впливовою міжнародною організацією «Парламентарі за глобальні дії», 
підтримуючи внутрішні реформи щодо зміцнення правосуддя, захисту прав людини та 
покращення міжнародного співробітництва у цій сфері, та побажав учасникам Форуму 
продуктивної дискусії і напрацювання нових перспективних ідей для найефективнішого 
захисту фундаментальних цивілізаційних цінностей. Україна послідовно відстоює 
зміцнення міжнародного і внутрішнього кримінального правосуддя та попередження 
найсерйозніших злочинів, які турбують міжнародну спільноту, таких як геноцид, злочини 
проти людяності, воєнні злочини та агресія», - йдеться у зверненні. А.Парубій побажав 
учасникам Форуму продуктивних дискусій та напрацювання нових перспективних ідей для 
найефективнішого захисту фундаментальних цивілізаційних цінностей. Відзначимо, 16-17 
листопада у Києві проходить ювілейний 40-вий щорічний форум транснаціональної 
мережи членів парламентів "Парламентарі за глобальні дії" та 10-та Консультативна 
Асамблея Парламентарів за Міжнародний кримінальний суд та верховенство права. У заході 
беруть участь народні депутати України, іноземні парламентарії, представники 
центральних органів виконавчої влади та громадських організацій України. Перший 
сесійний день (16 листопада) Форуму відбувається у Верховній Раді України. Відкрив 
Форум Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини національних 
меншин і міжнаціональних відносин, Голова Оргкомітету Щорічного форуму ПГД; член 
ради ПГД Григорій Немиря. До учасників Форуму звернулася Президент Парламентарів за 
глобальні дії; Віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфельт 
(Швеція). Вона зокрема, зазначила: «Парламентарі за глобальні дії (ПГД) є найбільшою 
організацією парламентів, які просувають роботу у сфері забезпечення відповідальності за 
міжнародні злочини і за верховенство права. В Канаді в 2002 році був введений в дію 
Римський статут і його ратифікували 66 держав. Зараз уже 123 країни є підписантами 
статуту, а ратифікували статут 77 держав». Вона висловила сподівання, що Україна 
найближчим часом також ратифікує даний статут. Доповідачка також відзначила, що ПГД 
об’єднує приблизно 1300 членів, які представляють 142 парламенти, і забезпечує 
інформування та мобілізацію парламентарів у всьому світі для того, щоб забезпечувати 
просування і відстоювання прав людини, зокрема верховенства права і гендерну рівність. 
М.Седерфельт поінформувала, що сьогодні на форумі присутні понад 100 парламентарів і це 
одна з найбільших асамблей, які ми проводили досі. «ПГД – це індивідуальна мережа 
парламентарів, однак вони підтримують структури ПГД у своїх парламентах, що забезпечує 
сталість і роботу над проблемними питаннями на національному, державному рівні», - 
сказала президент ПГД. Вона поінформувала, що Парламентарі за глобальні дії впроваджує 
кампанії за універсальність і ефективність Римського статуту в межах системи 
Міжнародного кримінального суду (МКС) та Конвенції щодо біологічної та токсичної зброї 
згідно з рішенням Ради Безпеки ООН. «Кампанія ПГД за універсальність і ефективність 
Римського статуту націлена на забезпечення ефективної співпраці з МКС усіх національних 
юрисдикцій для того, щоб уникнути безкарності для тих, хто вчинив тяжкі міжнародні 
злочини», - сказала доповідач, наголосивши: «Це суд останньої ланки для того, щоб 
боротися з безкарністю». Водночас, за її словами, робота МКС на території тієї чи іншої 
країни залежить від згоди цієї країни, яка надається шляхом підписання Римського статуту. 
«Тому ми прагнемо до розширення юрисдикції МКС», - сказала М.Седерфельт. Вона 
наголосила: «Якщо МКС видає ордер на арешт, то він здійснюється державою, яка дала 
згоду на юрисдикцію суду, і ніхто не може сховатись від відповідальності, навіть ті, хто 
захищені імунітетом». «Держави-учасниці ПГД мають великі переваги, оскільки організація 
робить значний внесок у забезпечення верховенства права і ми будемо продовжувати цю 
роботу, поки всі країни не ратифікують Римський статут МКС», - зазначила президент ПГД. 

Читати повністю >>> 
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Україна, йдучи своїм шляхом, обов’язково стане повноправним 
членом НАТО і повноправним членом Європейського Союзу. Про це 
заявив Президент Петро Порошенко у Верховній Раді під час 
розгляду змін до Конституції щодо закріплення євроінтеграційного 
вибору України. 

 

Глава держави зауважив, що останні роки були і все ще залишаються для України 
часом великих випробувань. «Країна пережила глибоку економічну кризу, а рівень життя, 
на жаль, відновлюється надто повільно. Деякі неминучі реформи виявилися надто 
болісними, але їх не можна було не починати, бо наслідки відсутності цих реформ були би 
набагато важчими. Через напад Росії ми втратили тисячі й тисячі людських життів – 
українських героїв, воїнів і цивільних осіб. Глибока рана від цих втрат залишається 
відкритою і аж ніяк не гоїться. Обіцянка швидко завершити війну не справдилася, і я за це 
публічно вибачився перед усіма і кожним», - сказав Петро Порошенко. «Але при всьому 
цьому ми стали могутніші як нація, впевненішими у своїх силах, твердішими у своїх 
намірах. Ми зміцнили нашу єдність і укріпилися у вірі в наше європейське майбутнє. Цю 
віру і впевненість ми сьогодні цементуємо в Конституції», - звернувся Президент до 
народних депутатів. «Сьогоднішнє голосування це не випадковий епізод. Це, шановні 
депутати, частина нашої з вами спільної стратегії, яку  ми послідовно впроваджуємо 
протягом останніх чотирьох з половиною років.  Лише інтеграція України до 
євроатлантичного простору гарантує нам з вами і мир, і безпеку, і незалежність, і 
подолання бідності», - підкреслив Петро Порошенко. «Від цієї стратегії ми точно не 
відступимо», - наголосив Глава держави, додавши, що ні у нього, ні у більшості українців з 
цього приводу немає жодних сумнівів. «Питання Євросоюзу та НАТО дуже тісно між собою 
пов’язані. У цих двох організацій дещо різні цілі, але точно спільні цінності. І критерії 
членства, яких нам ще треба досягти, дуже й дуже подібні. Приєднання до ЄС та 
Північноатлантичного альянсу насправді є дуже амбітним завданням і виконати його дуже 
непросто», - наголосив Президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді. Глава 
держави зауважив, що зараз неправильним було б обіцяти конкретні строки. «Але кожен 
день наполегливої нашої з вами праці, праці дипломатів, військових і всієї країни наближає 
нас до цієї мети, бо єдина Європа – то є наша земля обітована. Земля, яка захищена 
безпековою парасолькою, бо НАТО є найефективнішою, найсильнішою та найбільш 
організованою колективною системою безпеки та оборони. За майже сім десятиліть 
функціонування НАТО жодна країна не наважилася атакувати жодного, навіть найменшого 
члена Альянсу», - особливо підкреслив Петро Порошенко. «Я вже неодноразово говорив, що 
до НАТО ми прямуємо не з порожніми руками. Протягом останніх років створили сильну, 
боєздатну армію, яка має колосальний досвід відбиття російської агресії. Наші Збройні 
Сили, вся Україна суттєво посилить східний фланг Альянсу», - зазначив Президент. Він 
додав, що Україна реалізує амбітну програму переходу від радянських до натовських 
стандартів в усіх сферах військового будівництва – шляхом безпрецедентної кількості 
спільних навчань, виконання річних національних програм, досягнення сумісності всього 
сектору безпеки та оборони. «Той же факт, що на сході ми боронимо точно не лише себе, а 
всю європейську цивілізацію, істотно посилює наше моральне право претендувати на вступ 
до Європейського Союзу в якості повноправного члена», - переконаний Глава держави. 
Петро Порошенко зазначив, що нині Україна зосереджена на виконанні Угоди про асоціацію 
та зону вільної торгівлі. «Бачимо як постійно зростає експорт української продукції до 
Євросоюзу. Минулого року він підскочив на 30 %, а цього року – ще на 16 %.  І дуже 
важливо, що поступово змінюється і структура експорту», - сказав Президент, додавши, що 
позавчора на його зустрічі з бізнесом представник Європейського Союзу Хюг Мінгареллі 
наголосив, що в 2013 році частка Європейського Союзу складала лише 25%, а зараз – 42%. «І 
це є абсолютно чітка позиція на кого ми можемо розраховувати у важку годину. Наскільки 
руйнівним очікувала Росія запровадження ембарго, а не тільки агресії. І на сьогоднішній 
день ми демонструємо – Україна за ці чотири роки кардинально змінила напрямки роботи 
промисловості. Переорієнтувала експорт. І наша співпраця і поглиблена та всеохоплююча 
зона вільної торгівлі з Європейським Союзом повністю себе виправдала. Бо ми зараз 
переходимо від продажу сировини до продажу обробленої промислової та агропродукції з 
високою доданою вартістю. Європейські компанії з огляду на відсутність митних бар’єрів 
нарешті стали переносити до нас своє  виробництво і створювати тут в Україні нові робочі 
місця», - сказав Глава держави. За словами Президента, окрім того, що Угода є способом 
реалізації нашого спільного цивілізаційного вибору, переорієнтація економіки на 
європейський та інші ринки допомогла подолати глибоку соціально-економічну кризу, 
спричинену війною і економічним шантажем з боку Росії. «Росія закрила свій ринок, який 
був традиційним для збуту українських товарів, який колись поглинав  більше третини 
українського експорту. Вона хотіла задушити Україну економічно, а зробила (нас- ред.) 
сильнішими і впевненішими у своєму цивілізаційному виборі», - констатував він. 
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Наступний рік має стати роком нових можливостей і 
посилення тих позитивних тенденцій, які Україна фіксує 10 
кварталів поспіль. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман під час роботи Ради регіонального розвитку, яка зібрала 
представників регіональної влади з усієї країни. 

«Сьогодні всі сфери національної економіки мають потенціал для зростання. Ми на 
правильному шляху. Але треба доводити реформи до завершення, відкриття можливостей. 
Нам потрібно зробити економіку сильною, побудувати систему – від громади до центру – 
доброзичливу до інвестування», - сказав Прем’єр-міністр. Він додав, що більшість змін – 
фундаментальні. Вони вимагають часу і ускладнюються необхідністю виплачувати борги і 
долати виклики популізму. «Що потрібно зараз? Продовжити змінюватися. 2019 рік – це рік 
можливостей. Саме в 2019 році ми будемо мати перші успіхи в реформі медицини, в освіті, 
будемо будувати більше доріг, зможемо підвищити соціальні стандарти. Ми відкриваємо 
можливості для збільшення видобутку газу – заради енергонезалежності, - сказав Прем’єр. 
– Нам треба не просто проводити реформи, а й захищати їх. Весь позитив – це не здобуток 
окремого політика, це кожен з вас робить свій внесок кожного дня». У цьому контексті 
Глава Уряду наголосив на важливості вчасного ухвалення проекту Державного бюджету на 
2019 рік, де закладені можливості продовження соціальних реформ, автоматичного 
перерахунку пенсій, забезпечення субсидій. «Зараз всі політикани, хто критикує зміни, 
бояться єдиного – а якщо Уряду вдасться? Якщо вдасться, тоді риторика популізму буде 
знівельована, - зазначив Володимир Гройсман. – А у нас уже є чим пишатися. Працюємо на 
Україну, і Україна стане незалежною, економічно сильною країною». 
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Уряд завершує реорганізацію пілотних міністерств,  

- Олександр Саєнко 

15.11.2018 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про завершен-

ня реформування структури апарату деяких міністерств», яка 
продовжує реформу державного управління і передбачає трансфор-
мацію пілотних міністерств, розпочату в рамках цієї реформи.  

Відтепер робота міністерств буде зосереджена на формуванні політики, що 
дозволить підвищити якість урядових рішень та забезпечити ефективну реалізацію 
реформ. Нова структура апарату міністерств, розроблена Урядом, передбачає: чітке 
розмежування функцій формування та реалізації політики; поступове позбавлення 
міністерств від невластивих функцій, зокрема надання адмінпослуг, здійснення контролю 
та управління об’єктами державної власності; оптимізацію структури міністерств та 
усунення дублювання між підрозділами, зокрема, функції з організаційного забезпечення 
роботи міністерств будуть тепер уніфіковані та зосереджені в секретаріатах міністерств. 
Відповідно до постанови, міністерства мають завершити утворення директоратів в усіх 
сферах своєї відповідальності, протягом двох місяців підготувати пропозиції щодо 
позбавлення та передачі надлишкових і невластивих функцій з реалізації державної 
політики, протягом трьох місяців забезпечити оголошення та проведення конкурсів на 
посади фахівців з питань реформ з метою завершення формування директоратів. 
«Фокусування міністерств на формуванні політики, відокремлення та поступове 
позбавлення від невластивих повноважень дозволять усунути корупцію та уникнути 
конфлікту інтересів, коли міністерства самі формують правила, впроваджують та 
контролюють їх виконання», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів, голова Офісу реформ 
КМУ Олександр Саєнко, який виступив ініціатором прийняття цього рішення. Він 
підкреслив, що міністерства мають стати сучасними та потужними аналітичними 
центрами, які формують державну політику, що відповідає потребам громадян, сучасним 
викликам і забезпечує розвиток держави. ... 

Читати повністю >>> 
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Володимир Бондаренко: Уряд змінює підходи,  

багато чого робить вперше 

22.11.2018 
Уряд впроваджує реформи, змінює підходи в управлінні 

державною службою та втілює нові відкриті механізми взаємодії з 
громадськістю та бізнесом. На цьому наголосив Державний 
секретар Кабінету Міністрів України Володимир Бондаренко. 

«Ми змінюємо підходи, багато чого робимо вперше», - сказав Володимир Бондаренко 
під час спілкування з учасниками Міжнародної акції «Українська політика та ЗМІ очима 
молоді» та підкреслив, що головне в роботі Уряду – відкритість, прозорість, креативність, 
результативність. Він акцентував, що в Україні успішно впроваджуються освітня, медична, 
пенсійна реформи та реформи децентралізації і державної служби. Крім того, ухвалено 
чимало рішень з дерегуляції, створюються центри надання адміністративних послуг, 
електронні сервіси, найуспішнішим серед яких є ProZorro, що отримав світове визнання. 
Державний секретар підкреслив, що, реформуючи державну службу, в «державних 
інституціях вдалося змінити філософію сприйняття в першу чергу себе». Тому, за його 
словами, під час формування нової державної служби важливо, щоб приходили люди, готові 
змінюватися самі і втілювати сміливі ідеї. Володимир Бондаренко закликав молодь 
приходити на стажування у Кабінет Міністрів та продовжувати свій професійний шлях на 
державній службі. Нагадаємо, Державний секретар Кабінету Міністрів України Володимир 
Бондаренко зустрівся з молоддю, яка проходить стажування у Секретаріаті, та обговорив 
за чашкою чаю нові ідеї реформування держслужби. Знаково, що зустріч зі студентами-
стажерами, серед яких і ті, які здобувають фах комунікаційників, відбулася сьогодні, в День 
працівників радіо, телебачення та зв’язку, а також напередодні Дня студента. «Сьогодні я 
почав ранок за чашкою чаю з нашими стажерами. Знаєте, це досить-таки цікавий досвід. Бо 
я почув нові ідеї, що варто змінити у Секретаріаті Кабінету Міністрів, з чим стикнулися 
стажери під час проходження практики, куди вони далі планують піти», - повідомив 
Володимир Бондаренко. За його словами, приємно, що частина студентів висловлює 
бажання працевлаштуватися на державній службі. «Багато хто з них вірить у нову державну 
службу. Напевне, це і є найкращим визнанням з боку суспільства даної реформи, коли сюди 
хоче іти молодь. Значить, працюємо недаремно і робимо щось правильно», - наголосив  
Держсекретар. Зустріч Володимира Бондаренка зі стажерами відбулася на одній з локацій 
BookCrossing у Будинку Уряду, де  вони долучилися до книгообміну, та напрацювали нові 
цікаві ідеї, які незабаром будуть презентовані. Державний секретар закликав всіх бути 
активними, долучатися до «Книгообміну на Грушевського» та обміну хорошими цікавими 
ідеями. Володимир Бондаренко також привітав молодь з Днем студента, а всіх працівників 
радіо, телебачення та зв’язку – з професійним святом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Комісія ООН проінспектувала український  

миротворчий контингент в ДР Конго 
13.11.2018 

Український базовий табір Місії Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
зі стабілізації в ДР Конго проінспектувала комісія з перевірки майна. Про це 
повідомив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ Андрій Остапюк. 

Враховуючи те, що ООН здійснює відшкодування за використання майна, наданого 
країнами-контрибюторами, представники ООН регулярно здійснюють перевірки наявності 
та справності матеріальних засобів, задекларованих як таких, що використовуються 
національними контингентами для виконання завдань миротворчих місій. Так, за 
виконання завдань 18 окремим вертолітним загоном в ДР Конго, ООН сплачує до бюджету 
України мільйони доларів на місяць. Для прикладу, за використання в інтересах Місії ланки 
українських Мі-24, відшкодування здійснюється на основі фіксованої орендної ставки у 
розмірі 1млн дол. США на місяць. Використання Мі-8 відшкодовується з розрахунку 3900 
дол. США за годину нальоту (довідково: за період виконання завдань 8 ротацією 18 овз на 
вертольотах Мі-8 було виконано близько 1200 годин нальоту). Відповідні відшкодування 
здійснюються за весь спектр матеріальних засобів, залучених Україною для виконання 
завдань Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, починаючи від автомобільної та спеціальної 
техніки, кожного використаного боєприпасу, і закінчуючи вогнегасниками та меблями. 
Таким чином у 2018 р. за рахунок участі в миротворчих операціях державний бюджет 
України поповнився на понад півмільярда гривень. Велика частина цих коштів буде 
закладена до бюджету Міністерства оборони України і витратиться на потреби фронту. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

 
Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты».  

Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове 
14.11.2018 

За последние несколько месяцев понемногу вырисовывается и новый 
контур реорганизации вооруженных сил. Причем явно "заточенный" на 
противостояние с Россией на азовско-черноморском направлении. 

Так, уже заявлено о заключительной фазе формирования новой бригады морской 
пехоты ВМСУ на базе 137-го отдельного батальона морской пехоты с базированием в 
поселке Дачное (примерно в 30 км от Одессы). Специально для морских пехотинцев тут 
создается военный городок современного образца - с общежитиями улучшенного типа для 
военнослужащих-контрактников, общежитием для офицерского состава, спортивно-
оздоровительным комплексом, медицинской частью. Для того чтобы усилить бригады, в ее 
состав из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады передают 88-й отдельный 
аэромобильный батальон, который базируется в городе Болград все той же Одесской 
области. Пока совершенно неясно, чем именно будет вооружена новая бригада - пока на 
редких кадрах мелькают все те же старенькие БТР-60ПБ, хотя не так давно командующий 
Корпуса морской пехоты заявлял о том, что основным БТРом станет БТР-70Ді. Не совсем 
ясна и штатная структура, которая, по всей видимости, будет подобна уже существующей 
36-й бригаде. Создание новой бригады вызвано крайней необходимостью, так как сейчас 
зона ответственности морской пехоты Украины - от Мариуполя до Болграда в Одесской 
области. А это около тысячи километров побережья Азовского и более 1700 км Черного 
морей. А его прикрывают всего одна бригада (36-я), состоящая из трех отдельных батальо-
нов, а также одна отдельная артиллерийская бригада (с отдельными дивизионами реак-
тивной и ствольной артиллерии в Очакове, Дачном, Белгороде-Днестровском и Алтестово). 
Еще одной не менее важной новостью последнего времени стало формирование на 
Житомирщине отдельного танкового батальона Десантно-штурмовой войск. Пока 
непонятно, будет ли это просто еще одно танковое подразделение и уже распределенные 
танки останутся в составе отдельных бригад. Однако отметим, что практика формирования 
танковых частей внутри каждой бригады изначально была не совсем правильной в плане 
технического и кадрового обеспечения. Хотя в целом уровень подготовки "крылатых 
танкистов" был достаточно высокий - они занимали призовые места на соревнованиях на 
лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины. Создание единого подразделение на 
едином типе танков - а есть данные, что кроме Т-80 сюда будут переданы и шесть Т-84У - 
станет важным элементом общей стратегии развития Десантно-штурмовых войск. ... 

Читать полностью >>>                                                                          © Михаил ЖИРОХОВ 

По материалам dsnews.ua  
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Зустріч Генерального прокурора України з керівниками 
дипломатичних представництв країн ЄС 

21.11.2018 

В приміщенні Представництва Європейського Союзу в Україні 
відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з 
керівниками дипломатичних представництв країн ЄС. 

На заході європейських колег поінформовано про стан досудового розслідування в 
актуальних кримінальних провадженнях стосовно переслідувань та нападів на 
громадських активістів, у тому числі вбивства Катерини Гандзюк. «Катерина Гандзюк була 
однією з небагатьох активістів для громади, а не для особистого збагачення. Виконавці 
разом з організатором встановлені та затримані», – зазначив Генеральний прокурор 
України. Юрій Луценко наголосив, що у більшості кримінальних проваджень стосовно 
переслідувань та нападів на громадських активістів правоохоронні органи мають успіхи у 
розслідуваннях, втім окремі діячі надмірно політизують питання, що є неприпустимим. 
Іноземною стороною висловлено підтримку відомства у розслідуванні злочинів вказаної 
категорії. Відзначимо, Перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук взяв 
участь у 10 Консультативній Асамблеї Парламентарів за Міжнародний кримінальний суд 
та верховенство права, яка проходить в Києві. Під час свого виступу перший заступник 
Генпрокурора наголосив на необхідності ратифікації Римського статуту. «Необхідність 
ратифікації підтверджується взятими Україною міжнародними зобов’язаннями. Цей крок 
дасть можливість Генеральній прокуратурі України повноцінно співпрацювати з 
Міжнародним кримінальним судом та дозволить розширити можливості МКС для 
покарання винних за воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені вищими 
посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій на 
території Донецької, Луганської областей та в Криму», - зазначив він. Ще у 2015 році 
Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів 
проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та 
керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких 
наслідків та масового вбивства українських громадян. З того часу Генпрокуратурою 
забезпечено невідкладний збір і передачу до Міжнародного кримінального суду 
документальних доказів російської агресії та фінансування тероризму, порушення РФ, а 
також її окупаційною адміністрацією норм міжнародного гуманітарного права. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби ГПУ 
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Фахівці НАБУ у Японії обмінялися досвідом із представниками 
27 іноземних юрисдикцій 

22.11.2018 
Двоє працівників Національного антикорупційного бюро України 

(НАБУ) впродовж 8 жовтня – 16 листопада 2018 року взяли участь у 
програмі «Кримінальне правосуддя проти корупції» у Японії. 

Упродовж навчання іноземні експерти з різних країн світу ділилися практичним 
досвідом у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, йшлося про організацію роботи Євроюсту 
у напрямку протидії корупції та створення спільних слідчих груп. Представники японської 
сторони ознайомили учасників програми з системою органів прокуратури, судових органів 
та поліції Японії, висвітлили особливості діяльності японської фінансової розвідки та 
розслідування випадків корупції. Представники Незалежної антикорупційної комісії 
Гонконгу (ICAC) презентували ефективні приклади застосування превентивних заходів у 
сфері боротьби із корупцією. Для кращого засвоєння отриманих знань учасники програми 
ділилися на три робочі групи: з питань досудового розслідування корупційних злочинів, 
міжнародного правового співробітництва під час розслідування корупційних злочинів та 
проведення навчальних заходів з питань протидії і боротьби з корупцією. У підсумку робочі 
групи підготували письмові доповіді та презентації, які увійдуть до збірки матеріалів, що 
наразі готується до видання. Нагадаємо, працівники Національного антикорупційного 
бюро України (НАБУ) взяли участь у дев’ятій сесії Групи з моніторингу реалізації Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй (ООН) проти корупції. Захід відбувся 12-14 листопада у м. 
Відні та зібрав представників із понад 180 країн світу.Учасники сесії розглянули успішні 
види практик реалізації положень Конвенції, труднощі, з якими стикаються країни, а також 
озвучили потреби у технічній допомозі. Інформацію було зібрано на основі моніторингу 41 
країни з реалізації глав III (Криміналізація та правоохоронна діяльність) та IV (Міжнародне 
співробітництво) Конвенції в рамках першого циклу оцінки. 

Читати повністю >>> 
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Державне бюро розслідувань 27 листопада  
відкриє перші провадження 

22.11.2018 

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) 27 листопада складуть 
присягу та розпочнуть перші кримінальні провадження. Про це повідомляє 
прес-служба відомства на своєму сайті. 

На цю дату планується призначення 295 слідчих Державного бюро розслідувань, 
якщо вони матимуть позитивні висновки за результатами спеціальних перевірок та 
психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфу. Серед них: 102 слідчих 
центрального апарату та 193 слідчих територіальних управлінь Бюро. У центральному 
апараті та територіальних управліннях Бюро сформовано слідчі підрозділи за трьома 
напрямками: розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; 
розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері 
правосуддя; розслідування військових злочинів. Одночасно вже тривають конкурси на 73 
посади слідчих, з них: 38 посад у центральному апараті та 35 – в територіальних 
управліннях. Усього станом на 27 листопада у Державному бюро розслідувань має бути 
призначено 520 працівників. Серед них:  177 – у центральному апараті та 343 – в 
територіальних управліннях. Водночас, Державне бюро розслідувань розпочне роботу без 
оперативних працівників, а під час досудових розслідувань будуть залучатися оперативні 
підрозділи інших правоохоронних органів. Нагадаємо, що у Законі України «Про Державне 
бюро розслідувань» відсутня посада оперуповноваженого серед переліку посад Бюро, через 
що неможливо оголосити відповідні конкурси. Верховна Рада з травня 2017 року не 
повертається до розгляду законопроекту, яким вносяться необхідні зміни. Територіальні 
управління Бюро розпочнуть роботу одночасно з центральним апаратом. Створено 7 
територіальних управлінь, які розташовані у містах: Київ (охоплює Київ, Київську, 
Черкаську та Чернігівська області). Виконувач обов’язків Директора територіального 
управління – Олександр Мельников; Краматорськ (охоплює Донецьку та Луганську 
області). Виконувач обов’язків Директора територіального управління – Володимир 
Помилуйко; Львів (охоплює Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, 
Тернопільську області). Виконувач обов’язків Директора територіального управління – 
Віталій Стець; Мелітополь (охоплює Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську 
області, місто Севастополь). Виконувач обов’язків Директора територіального управління – 
Богдан Чегіль; Миколаїв (охоплює Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області). 
Виконувач обов’язків Директора територіального управління – Вікторія Басалаєва; Полтава 
(охоплює Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області). Виконувач 
обов’язків Директора територіального управління – Світлана Савченко; Хмельницький: 
поширює діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку 
області. Виконувач обов’язків Директора територіального управління – Олександр Лисий. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДБР 
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Новим Президентом Інтерполу обрано Кім Чон Яна  
з Республіки Корея 

21.11.2018 
За результатами виборів новим президентом Інтерполу став 

кандидат з Республіки Корея. Представник Республіки Корея Кім Чон Ян 
обраний новим президентом Інтерполу строком на два роки.  

За результатами голосування Кім Чон Ян набрав 62,3% голосів, в той час як 
представник Росії отримав 37,7%. Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен 
Аваков перебуваючи на  87-й Генеральній асамблеї Міжнародної організації кримінальної 
поліції перед голосуванням звернувся до делегатів Генасамблеї Інтерполу з заявою, в якій 
зазначив, що Україна підтримує Кім Чон Яна з Республіки Корея та виступає проти 
кандидатури представника Росії Олександра Прокопчука. «Країна, яка лише впродовж 
останніх років виявилася причетними до цілої низки кримінальних скандалів у всьому світі 
- не може бути представлена в керівництві Інтерполу на рівні державної організації! Мова 
про Росію. Від комп’ютерного вірусу Petya , що вразив тисячі користувачів, від кібератак на 
органи влади близько сотні країн у всьому світі - до отруєння людей в Солсбері і військових 
та гуманітарних злочинів у Криму та на сході України: ця тенденція дає чітке уявлення про 
істину державну політику Росії. Немає необхідності витрачати енергію, демонструючи, що 
Росія зловживає системою Інтерполу. Прошу всі країни не робити авторитетну та шановану 
професійну організацію, створену заради спільної боротьби зі злочинністю, заручником 
агресивної та злочинної Росії. Україна виступає проти кандидатури Прокропчука та 
підтримує пана Кіма з Південної Кореї», - сказав міністр внутрішніх справ України … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МВС України  

 СУДОВА СИСТЕМА 
 

 
 

Україна значно піднялася в рейтингу Doing Business  
за якістю судочинства 

13.11.2018 
За індексом якості судових процесів українські суди оцінюються в 

11,5 бала з 18, що відповідає високим показникам серед країн-членів 
Організації економічного співробітництва і розвитку. 

Індекс якості системи судочинства визначає час і вартість вирішення комерційної 
суперечки в місцевих судах першої інстанції, а також якість судових процесів, яка залежить 
від впровадження в країні передових методів, що сприяють підвищенню ефективності 
розгляду справ, зокрема автоматизація судів і альтернативне вирішення спорів. Цей індекс 
є основним у визначенні рейтингу в компоненті "Забезпечення виконання контрактів" 
звіту Doing Business 2019. Україна полегшила виконання контрактів, запровадивши 
спрощений порядок розгляду малозначних позовів і досудового врегулювання спорів за 
участю суддів, які діють у всіх господарських судах країни. Це стало можливим завдяки 
судовій реформі. Індекс якості судових процесів України в 11,5 балів трохи відстає від 
Франції (12), Угорщини (12), Греції (12), Латвії (12,5). За цим індексом Україна демонструє 
кращі показники, ніж Польща (11), Болгарія (10,5), Китай (Гонконг) (10), Бельгія (8). В 
цілому по компоненту "Забезпечення виконання контрактів", що включає Індекс якості 
системи судочинства в 2018 році, Україна посіла 57-е місце, піднявшись на 4,63 пункту в 
порівнянні з минулим роком. Нагадаємо, на початку 2018 року повідомлялося, що Україна 
націлилася на ТОП-40 рейтингу Doing Business. Всього за 2014-2018 роки Україна піднялася 
в рейтингу на 24 позиції. У минулому році Україна перемістилася лише на чотири місця 
вгору і була на 76-му місці зі 190 країн. За шість років Україна досягла найбільшого 
прогресу в рейтингу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами segodnya.ua 

Читайте також: Звіт Світового 
банку Doing Business 2019 >>>  

. 

 
 

 ЕКС-ТОП-ЧИНОВНИКИ 
 

 
 

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють  
у відмиванні 10 млрд грн 

19.11.2018 

Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ 
України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у 
відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк.  

 
Зокрема, нещодавно Печерський райсуд Києва надав доступ Генпрокуратурі України 

до документів "Смартбанку", через який проводились фінансову операції Захарченка та 
його оточення. За інформацією ГПУ, слідство виявило підстави вважати, що "Смартбанк" 
створили для прикриття нелегальної діяльності. В тому числі - для ухилення від сплати 
податків. З'ясовано, що 25 травня 2016 р. Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимча-
сову адміністрацію до "Смартбанку", який було віднесено до категорії неплатоспроможних. 
Підставою стала непрозорість структури власності. Зазаначимо, у травні ц.р. Печерський 
райсуд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо екс-міністра 
внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Нагадаємо, у березні 2018 р. стало відомо, що 
Cлужба безпеки спільно з прокуратурою АР Крим блокувала підривну діяльність проти 
України учасників антиукраїнської мережі, причетних до організації провокаційних акцій 
на замовлення Росії. Фінансування здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС 
України Віталія Захарченка. Додамо, що Віталій Захарченко вважається одним із кураторів 
розгону Євромайдану у листопаді 2013 року. Після Революції гідності він виїхав до Росії і 
наразі перебуває у розшуку Служби безпеки України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
Це ще не кінець підозри - Луценко каже, що ГПУ  

має матеріали на Продана 

19.11.2018 
У ГПУ залишилися матеріали кримінальної справи щодо 

колишнього виконуючого обов'язки голови ДФС Мирослава Продана, 
які дадуть змогу інкримінувати йому інше правопорушення. 

"У Генпрокуратури залишилася ще половина справи (відносно Продана - ред.) і, 
впевнений, що це іще не кінець підозри цьому та іншим високопосадовцям чинної влади", - 
сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради генпрокурор Юрій Луценко. Він додав, що 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура нещодавно обгрунтовано повідомила про 
підозру Продану у незаконному збагаченні. "...Мирослав Продан обгрунтовано підозрюється 
у особистому незаконному збагаченні. Йдеться, що він разом зі своєю близькою людиною 
купили за €2,5 млн нерухомість у Туреччині. Фактаж у слідства перфектний. Слідство 
володіє повністю багатомісячною перепискою всіх діючих осіб: хто, звідки, куди і скільки 
коштів і у якому вигляді має перераховувати", - зазначив посадовець. Луценко наголосив, 
що справа відносно Продана хвилює діючих високопосадовців, чиї імена починаються від 
букви "а" і до букви "п". Як повідомлялося, 29 серпня ц.р. Генпрокуратура передала до САП 
частину матеріалів кримінального провадження, що стосуються виконувача обов’язки 
голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Уже 15 листопада прокурори САП 
заочно повідомили про підозру колишньому в.о. голови ДФС Продану. У відомстві 
повідомили, що колишній посадовець підозрюється у набутті за час роботи на посадах в. о. 
заступника та голови ДФС з липня 2016 р. по червень 2018 р. у власність грошових коштів у 
сумі понад 89 млн грн, за які для його особистого користування придбано низку об’єктів 
нерухомого майна і транспортних засобів. Також слідством перевіряється причетність 
особи до придбання інших об’єктів нерухомості в місті Києві та люксових автомобілів. 
Колишньому посадовцю інкримінують порушення ч.3 ст.368-2 КК України (набуття 
службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у 
значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також 
передача нею таких активів будь-якій іншій особі, вчиненими службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне становище). Йому загрожує покарання у вигляді 
позбавлення волі від 5 до 10 років. У свою чергу Продан не визнає своєї вини і заявляє, що 
знаходиться на лікуванні у Німеччині. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Президент України доручив регіональній владі підготувати плани  
перспективного розвитку територій на 2019-2021 рр. 

12.11.2018 
Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку доручив 

представникам  регіональної влади розробити плани перспективного 
розвитку територій на 2019-2021 роки. 

«Необхідно подолати спорадичність і певний хаос в реалізації політики розвитку 
регіонів. Тому ставлю регіональній владі завдання розробити плани перспективного 
розвитку територій на 2019-2021 рр., обговорити їх із суспільством і громадами, і прийняти 
їх на рівні громад. Кожна територія повинна визначити свої переваги і пріоритети, на 
основі яких на ваших дорожніх картах і з’являться першочергові об’єкти, які і будуть 
маркерами розвитку», - наголосив він. Кожен член громади повинен мати можливість воло-
діти інформацією про те, що буде зроблено у 2019, 2020 та 2021 році і куди підуть зароблені 
кошти громади. «Наявність таких перспективних планів із затвердженими громадою 
проектами, механізмами фінансування в рази підвищить інвестиційні перспективи терито-
рій. І виграє той, хто буде першим», - сказав він. Президент зауважив, що і держава знайде 
можливість співфінансувати багато із цих проектів. «Тому, закликаючи вас до ухвалення 
планів розвитку, ми не зазіхаємо на кошти місцевого самоврядування. Це кошти, які ви 
будете самі визначати як використовувати. Навпаки – пропонуємо фінансову допомогу в 
реалізації особливо значимих проектів. Підставимо державне плече», - сказав Президент…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 

Читайте також: Децентралізація має 
стати незворотною – Президент >>> 

 
Київ має високий потенціал для створення  

навколо себе Агломерації 
20.11.2018 

Київ має високий потенціал для створення навколо себе Агломерації. 
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у 
звіті за результатами відрядження до міста Париж. 

Основними пріоритетами у проведенні переговорного процесу із прилеглими до 
столиці територіальними громадами має бути економічно-соціальний розвиток територій 
та транспортне сполучення між ними. «У результаті проведених зустрічей члени делегації 
отримали низку важливих фахових консультацій щодо механізму напрацювання і 
створення Київської Агломерації на прикладі Метрополії Великого Парижу», – зазначив 
Микола Поворозник. За його словами, основними повноваженнями Метрополії Великого 
Парижу є: економічний, соціальний та культурний розвиток; захист та покращення 
навколишнього середовища; розвиток простору метрополії; місцева житлова політика; 
управління водними середовищами та запобігання повеней. «Представники різних рівнів 
влади підтвердили, що створення міських агломерацій сприяло економічному розвитку 
регіонів. Основний висновок, зроблений у процесі зустрічей: об’єднання дає підстави для 
розвитку і залучення інвестицій. Усі експерти підтвердили високий потенціал Києва для 
створення навколо себе Агломерації», – наголосив Микола Поворозник. Він зазначив, що 
наявність законодавчого акту на рівні Французької Республіки з чітким визначенням 
повноважень членів Метрополії, порядку формування керівних органів, їх повноважень та 
порядку фінансування у цілому спростив процес створення Метрополії Великого Парижу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
 

 
 

Президент України взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій  
100-й річниці завершення Першої світової війни 

11.11.2018 

Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом 
з лідерами країн світу у Парижі взяв участь пам’ятній церемонії, 
присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни.  

Заходи почалися зранку в Єлисейському палаці та продовжилися біля Тріумфальної 
арки у Парижі. Участь у церемонії взяли Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною, 
Президент США Дональд Трамп з дружиною, Канцлер Німеччини Ангела Меркель, інші 
лідери країн G7 та понад 70 Глав держав та урядів країн світу, лідери міжнародних 
організацій. Пам'ятні урочистості розпочалися з військової церемонії та виконання 
національного гімну Франції. Під час урочистого вшанування пам’яті загиблих у Першій 
світовій війні було запалено Вічний вогонь біля Тріумфальної арки. Молоді люди з різних 
країн зачитали спогади свідків – відомих письменників, які на власні очі бачили жахіття тієї 
війни. Церемонія завершилася проходженням військових у формі часів Першої світової 
війни. Президент України візьме участь у відкритті «Паризького форуму заради миру», 
який ініційований Президентом Франції. Ключовим завданням Форуму є зміцнення справи 
миру шляхом покращення глобального управління та підтримки дій, які сприяють знижен-
ню міжнародної напруги, співпраці між державами для вирішення проблем. … 

Читати повністю (фотозвіт) >>> 
За матеріалами president.gov.ua 

 
Роксолана Стадник закликала молодь діаспори та  

регіонів стати амбасадорами Ukraine NOW 
22.11.2018 

Керівник Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю 
закликала учасників Міжнародної акції «Українська політика та ЗМІ очима 
молоді» стати амбасадорами бренда Ukraine NOW у своїх країнах та регіонах. 

«Ми вас запрошуємо бути амбасадорами Ukraine NOW у світі, у країнах та регіонах, з 
яких ви приїхали. Ukraine NOW – це Україна саме сьогодні – не вчора, не завтра. Сьогодні в 
Україні відбувається дуже багато змін, з’являється чимало стартапів, є потужна ІТ-галузь, 
аграрна галузь, змінюється управління державної служби, втілюються реформи. Тому про-
симо вас бути тими молодими амбасадорами Ukraine NOW, щоб у світі знали, які в Україні 
відбуваються хороші зміни», - сказала Керівник Департаменту інформації та комунікацій з 
громадськістю Роксолана Стадник. Іміджева кампанія Ukraine NOW є найбільш масштабною 
маркетинговою кампанію Уряду за всі роки незалежності, народилася ця креативна 
платформа саме у стінах українського Уряду за підтримки експертів Британського уряду. 
«Саме цей слоган став нашою іміджевою політикою, яка популяризує Україну у світі», - 
наголосила вона. Роксолана Стадник нагадала, що 26 жовтня у Берліні відбулася офіційна 
церемонія нагородження за бренд Ukraine NOW, де вручено одну з найбільш престижних 
премій у сфері дизайну Red Dot Design Award 2018. Єдиний стиль презентації країни в світі 
Ukraine NOW обрано перемож-цем в категорії Corporate Identity. Лого запропонувала 
українська креативна агенція Вanda, яка стала Агенцією року Red Dot Design Award 2018, а 
розробка та створення відбувалися в рамках роботи Комісії з питань популяризації України 
при Міністерстві інформаційної політики, за участю українських та зарубіжних експертів, 
Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.  

Читати повністю (фотозвіт) >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ) 
 

Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про  
нову кримську резолюцію в ООН 

 

15.11.2018 

Вже третій рік поспіль – починаючи з 2016-го – Генасамблея ООН 
схвалює резолюцію з ідентичною назвою "Ситуація з правами людини в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". 

Цей рік не стане винятком. Наша держава у співавторстві з кількома десятками 
інших країн знову внесла на розгляд кримське рішення. Його назва знову та сама, але зміст 
цього разу – дещо інший. Рік, що минув, не обійшовся без змін в окупованому Криму, на які 
ООН просто зобов’язана звернути увагу. За цей рік стало зрозуміло, як Росія прагне досягти 
"непрямого визнання" анексії – і ми розраховуємо, що ООН зупинить ці спроби. Та головне 
інше. Минулий рік підкреслив проблему політв’язнів, зробив її наднагальною. Не лише 
Україна, а й світ прагне врятувати бранців Кремля, тому ця резолюція також – про конкрет-
них людей із конкретними історіями, і в цьому її унікальність навіть для ООН. У четвер, в 
обідню пору у Нью-Йорку та ввечері за київським часом, резолюцію розглядатиме профіль-
ний Третій комітет Генасамблеї ООН. І хоча її остаточне затвердження відбудеться в грудні 
на пленарному засіданні Генасамблеї, саме нинішнє голосування є визначальним. Ми ще не 
знаємо, скільки держав проголосує за цьогорічний проект, та віримо, що світ підтримає нас.  
А наразі є сенс детальніше пояснити, у чому полягає новизна цьогорічного документа. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами eurointegration.com.ua 

© Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ 
України; з Нью-Йорка, для "Європейської правди" 

 
Представники Мінекономрозвитку зустрілися з керівником департаменту  

з питань країн Євразії ОЕСР Вільямом Томпсоном 

19.11.2018 
Делегація Мінекономрозвитку і України провела зустріч з керівником 

департаменту з питань країн Євразії Організації економічного співробітниц-
тва та розвитку (ОЕСР) Вільямом Томпсоном у Парижі.  

На зустрічі був вручений лист від Уряду України до ОЕСР стосовно приєднання до 
Рекомендації ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування. 
Приєднання до Рекомендації ОЕСР дозволить розширити заходи з реформування системи 
управління публічними інвестиціями; забезпечити її стабільність, прозорість, ефективність,  
зменшити корупційний вплив на процес відбору, забезпечити оцінку стану підготовки та 
реалізації інвестиційних проектів за бюджетні кошти (державних та місцевих бюджетів) 
або кредити під державні/муніципальні гарантії, дозволить реагувати на виклики з 
реалізації проектів, а також мати вплив на їх ефективність на різних рівнях державного 
управління (центральному та регіональному, місцевому/муніципалітетів, громад). Також 
обговорені основі спільні проекти, які започатковані у 2018 р. та будуть реалізовуватися 
протягом 2019-2020 рр.: підтримка реформування державної служби, формування 
урядових політик, децентралізації, корпоративного управління державними підприємства-
ми,  зокрема в енергетиці, попередження  корупції,  приєднання до BEPS, покращення адмі-
ністрування податків, управління державними фінансами, розвитку МСП, гендерної 
рівності і розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері. А також, досягнуті 
домовленості провести засідання Координаційної ради у зв’язках з ОЕСР у лютому 2019 р. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 

 
Україна – ЮНЕСКО: взаємозбагачення,  

підтримка та співпраця 
20.11.2018 

Свою 73-ю річницю 16 листопада відзначає ЮНЕСКО – спеціалізована 
установа ООН з питань освіти, науки і культури, найбільш представницька 
організація, до складу якої входять 195 країн, включаючи Україну. 

З 1954 року, коли наша держава стала членом ЮНЕСКО, Україна бере активну участь 
в її діяльності. Україна 4 рази обиралася до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО, виступала 
ініціатором багатьох міжнародних програм та проектів. До списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО включено 7 українських об’єктів: «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра», ансамбль історичного центру Львова, 
стародавнє місто Херсонес Таврійський, дерев’яні церкви карпатського регіону, резиденція 
митрополитів Буковини і Далмації, дуга Струве, давні та букові праліси Карпат та інших 
регіонів Європи. Цього року виповнюється 5 років включення петриківського розпису як 
складової українського народного декоративного мистецтва до Репрезентативного списку 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У 2016 р. до списку нематеріальної 
культурної спадщини, яка потребує невідкладної охорони, було включено козацькі пісні 
Дніпропетровщини. В Україні функціонує Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО, що 
складається з 78 початкових, середніх та професійно-технічних навчальних закладів. 
Україна також є активним учасником програми ЮНЕСКО UNITWIN, що створює можливості 
для міжнародної наукової співпраці кафедр ЮНЕСКО, які діють в 10 українських вищих 
навчальних закладах. У 2017 році на базі Малої академії наук України створено центр 
категорії 2 під егідою ЮНЕСКО, що сприяє популяризації науки серед української молоді. 

 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Постійного представництва України при ЮНЕСКО 
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Петро Порошенко затвердив угоду з ЄС  
про €1 мільярд допомоги 

16.11.2018 

Президент України схвалив ратифікацію меморандуму і кредитної 
угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського 
Союзу в розмірі 1 млрд євро. Про це повідомляє прес-служба глави держави.  

“Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію 
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським 
Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним 
банком України як фінансовим агентом позичальника та Євросоюзом як кредитором (щодо 
отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро)”, що 
був схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2018 р.”, - ідеться в повідомленні. В 
АП нагадали, що ці угоди були підписані 14 вересня ц.р. у Києві у розвиток домовленостей 
глави держави з лідерами інституцій ЄС за результатами саміту “Східне партнерство” 23 
листопада 2017 р. у Брюсселі та 20-го саміту Україна-ЄС 9 липня ц.р. у Києві. Зазначається, 
що реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні 
залучити додаткові фінансові ресурси ЄС у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого 
спрямування до державного бюджету. “Передумовою отримання кожного з двох траншів 
макрофінансової допомоги ЄС у сумі до €500 млн кожен є виконання низки узгоджених 
сторонами заходів щодо реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, 
здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного 
управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах 
енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту”, - підкреслили в АП. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-regionalnij-vladi-pidgotuvati-plani-persp-51014
https://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-maye-stati-nezvorotnoyu-prezident-51002
https://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-maye-stati-nezvorotnoyu-prezident-51002
https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_maye_visokiy_potentsial_dlya_stvorennya_navkolo_sebe_aglomeratsi__mikola_povoroznik.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-razom-iz-liderami-krayin-svitu-vzyav-ucha-50962
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/roksolana-stadnik-zaklikala-molod-diaspori-ta-regioniv-stati-ambasadorami-ukraine-now
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/11/15/7089406/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fdf23a25-43f9-4e05-b63a-451075d32dbf&title=PredstavnikiMinekonomrozvitkuZustrilisiaZKerivnikomDepartamentuZPitanKrainvraziiOesrViliamomTompsonom
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68682-ukrajina--junesko-vzajemozbagachennya-pidtrimka-ta-spivpracya
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2581434-porosenko-zatverdiv-ugodu-z-es-pro-1-milard-dopomogi.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://kievcity.gov.ua
http://www.oecd.org/fr/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/resources/publications/unesdoc-database/


 

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

 

 

 
Уряд оновлює підходи до реформування державного  

управління в діалозі з ЄС 

19.11.2018 
Представники ЄС, громадського сектору та держорганів обговорили 

прогрес виконання Стратегії реформування державного управління на 
2016-2020 роки на черговій зустрічі Стратегічного діалогу Україна – ЄС. 

Зустріч, яку організував Директорат публічної адміністрації Секретаріату Кабінету 
Міністрів, відбулась під головуванням Тетяни Ковтун, заступника Державного секретаря 
Кабінету Міністрів та Штефана Шльойнінга, керівника Сектору з питань співпраці Групи 
підтримки України в Єврокомісії. В заході взяли участь й інші європейські партнери, 
зокрема Мартін Клауке, Перший радник Представництва ЄС в Україні, а також 
представники Програми SIGMA, громадські експерти, зокрема  Сергій Сорока та Ігор 
Коліушко, представники Секретаріату Кабінету Міністрів, Офісу реформ КМУ, міністерств, 
Національного агентства з питань державної служби та Державного агентства з питань 
електронного урядування України. Під час зустрічі  експерти ЄС відзначили значний 
прогрес у реалізації реформи держуправління. Українська сторона презентувала прогрес 
виконання індикаторів, передбачених Угодою про фінансування, та бачення змін, які 
планується внести до Стратегії в рамках запланованого оновлення. Пропоновані зміни 
базуються на пріоритетах, визначених Оцінкою системи державного управління України, 
проведеної експертами Програми SIGMA. Учасники зустрічі окреслили пріоритети 
подальшої роботи, а саме: завершення реорганізації міністерств, реформи державної 
служби, реформування системи надання адміністративних послуг, оновлення процедур 
прийняття урядових рішень та посилення фінансового планування заходів реформи. 
Нагадаємо, Стратегічний діалог між Україною та ЄС відбувається регулярно в рамках 
оцінювання прогресу України щодо виконання Стратегії реформування державного 
управління та Угоди про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування 
державного управління в Україні». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Міністра Кабінету Міністрі 

 
Дипломати Євросоюзу позитивно оцінили  

процес реформ в Україні 
22.11.2018 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з групою послів 
держав-членів ЄС, які опікуються питаннями Східного партнерства. 

На зустрічі дипломати Євросоюзу схвально оцінили процес реформи в Україні. 
«Попри війну та безпекові виклики, Україна демонструє значний прогрес у здійсненні 
реформ. Маю надію, що виборчий період не вплине на темп розпочатих реформ», – 
підкреслив Посол з особливих доручень з питань Східного партнерства Федерального 
міністерства Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Томас Бухсбаум. «Я вдячна за 
високу оцінку нашої роботи і переконана, що більший успіх ще попереду. Ми віримо в те, що 
робимо, і нині це спільний результат злагодженої роботи Президента, Уряду, Парламенту, 
бізнесу та громадянського суспільства», – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе. Також 
сторони обговорили майбутні формати співпраці у рамках Східного партнерства, процес 
імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, питання підготовки до засідання Ради 
асоціації, гендерну політику України, секторальну співпрацю України з Європейським 
Союзом, зокрема, інтеграцію до енергетичного та цифрового ринку ЄС, поглиблення 
співпраці у сфері митниці, юстиції, свободи та безпеки; оцінили стан реалізації 20 ключових 
завдань до 2020 р. та поділилися планами щодо відзначення 10-ї річниці заснування 
ініціативи ЄС «Східне партнерство». Віце-прем’єр-міністр зазначила, що 10-річчя Східного 
партнерства - своєрідний шанс надати новий імпульс цій ініціативі. «Маючи позитивний 
досвід формату «міністерства ЄС + 3» з питань торгівлі, на майбутнє можемо застосувати 
його і в інших сферах нашої співпраці, зокрема, це стосується цифрового ринку, енергетики, 
митної сфери», - додала вона. Окрім того, Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що 
Україна зацікавлена в подальшій активізації багатостороннього діалогу з усіма учасниками 
Східного партнерства. «Неформальні Ради ЄС з галузевої співпраці – це додаткова 
платформа для ефективного діалогу між нами, і такий формат був би позитивним для усіх 
сторін», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра 

 
Європейське оборонне агентство зацікавлене у  

розширенні співпраці з Україною 

23.11.2018 
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Виконавчим 
директором Європейського оборонного агентства Хорхе Домеком у Києві. 

Сторони обговорили низку важливих питань у рамках співпраці України з 
Європейським оборонним агентством. Зокрема, йшлося про поглиблення військової та 
технологічної співпраці з ЄС у сфері кібербезпеки та протимінній діяльності, питання участі 
України у спільних військових і цивільних операціях ЄС та перспективи участі у проектах 
Постійного структурованого співробітництва у сфері безпеки і оборони ЄС (PESCO). Хорхе 
Домек висловив готовність розглядати пропозиції української сторони задля активізації 
практичної роботи за окремими напрямами. «Наразі маємо чотири напрями співпраці з 
українською стороною. Враховуючи ваш досвід та нагальну потребу розвивати оборонний 
сектор, пропоную подавати пропозиції та розширювати сфери співпраці, які були б 
взаємовигідними для обох наших сторін», – підкреслив Хорхе Домек. Своєю чергою, Іванна 
Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна зацікавлена продовжувати активну співпрацю з 
ЄС, зокрема, у рамках PESCO. За словами Віце-прем’єр-міністра, попри вже наявний 
позитивний досвід участі підрозділів Збройних Сил України у бойових тактичних групах ЄС 
та інших спільних проектах, українська сторона зацікавлена у розширенні співпраці у 
сферах кібербезпеки, протимінній діяльності та навчальних програмах для 
військовослужбовців тощо. «Європейське оборонне агентство – це перспективна 
платформа для зміцнення наших військових та цивільних потужностей, переконана, що 
успіх і перспективи нашої співпраці залежить від обох сторін», – зазначила Віце-прем’єр-
міністр. Обговорюючи питання кібербезпеки, Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що 
проти України ведеться гібридна війна по всіх напрямах, включаючи і кіберпростір. З 
великою ймовірністю очікуємо на втручання Росії у майбутні президентські та 
парламентські вибори 2019 року. Відтак, питання кібербезпеки набувають особливого 
значення для України», - сказала вона. «Зважаючи на сучасні виклики, нам необхідно 
взаємодіяти в новому інтегрованому форматі з усіма зацікавленими державами-членами 
ЄС. Вітаю інтерес Європейського оборонного агентства і сподіваюся на підтримку», – 
підкреслила Віце-прем’єр-міністр. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (БРИТАНІЯ. ІРЛАНДІЯ. ІСЛАНДІЯ. НОРВЕГІЯ. ФІНЛЯНДІЯ. ШВЕЦІЯ) 
 

Голова Держенергоефектинвості України обговорив розвиток  
Фінсько-українського трастового фонду! 

 

20.11.2018 
Сергій Савчук на зустрічі з Послом із особливих доручень у сфері 

енергетики МЗС Фінляндії Матті Лассілою обговорив ефективність 
співпраці України та Фінляндії у «чистій» енергетиці та сфері енергоефективності. 

Зокрема, С. Савчук висловив подяку МЗС Фінляндії за дійсно плідне партнерство та 
значну підтримку України у рамках виконання двостороннього Меморандуму про 
партнерство, підписаного у січні 2017 р. під час візиту Президента України Петра 
Порошенка до Фінляндії. Для України це взаємовигідна співпраця, адже Фінляндія вже 
перевиконала свій план до 2020 р., досягнувши більше 38 % «чистої» енергії у 2016 році. 
«Так, за два роки тісної роботи спільно з МЗС Фінляндії (http://formin.finland.fi) та НЕФКО 
(https://www.nefco.org) ми заснували Фінсько-український трастовий фонд обсягом 6 млн 
євро. Його основне завдання – фінансування підготовки «зелених» проектів в Україні за 
участю фінських компаній, технологій та інвестицій», - розповів Голова. Серед важливих 
напрямів роботи Фонду – це розробка якісних техніко-економічних обґрунтувань для 
проектів, особливо, за такими напрямами: встановлення когенераційних установок на 
біомасі; виробництво біоетанолу та біодизелю; генерація енергії із сміття; вирощування 
енергокультур. Фонд вже працює та приймає заявки для підготовки проектів ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держенергоефектинвості 

 
Степан Полторак обговорив питання розширення співпраці у військовій сфері з 

начальником Штабу оборони Великої Британії 
22.11.2018 

В рамках офіційного візиту до Великої Британії, Міністр оборони 
України Степан Полторак зустрівся із начальником Штабу оборони Великої 
Британії генералом сером Ніколасом Картером. 

В ході діалогу сторони обговорили сучасні безпекові виклики, шляхи удосконалення 
та розширення системи проведення військових навчань, а також тренувань особового 
складу із залученням британських інструкторів. Міністр оборони України Степан Полторак 
наголосив на важливості допомоги, яку надає британська сторона, та зазначив на 
необхідності розширення програми підготовки особового складу. «Вдячний за особистий 
вклад у операцію «Орбітал», позитивні наслідки якої відчутні вже сьогодні. Залишається 
актуальним питання подовження роботи із британськими радниками, особливо у питаннях 
планування та залучення до цих навчань представників Військово-Морських Сил та 
Повітряних Сил ЗС України, щодо організації штабних процедур планування. Ці навчання 
зараз є актуальними для нас, зважаючи на те, що ми здійснюємо реформу управління ЗС 
України», – зазначив Степан Полторак. По завершенню зустрічі Міністр оборони України 
запросив сера Ніколаса Картера відвідати Україну. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами МОУ 

Читайте також: Спільна заява Міністерств 
оборони України та Великої Британії >>> 

 
Швеція допоможе Україні в  

геологічній реформі 
23.11.2018 

Геологічна служба Швеції надасть Держгеонадрам України методо-
логічну допомогу з реформуваня галузі видобутку надр та проведе навчан-
ня спеціалістів. Про це стало відомо під час візиту українських геологів у Стокгольм. 

 «Оскільки Україна перебуває на шляху реформ та вдосконалення системи 
надрокористування, наші спеціалісти залюбки поділяться власним досвідом з українськими 
колегами у вдосконаленні розвитку геологічної служби України. Наскільки нам відомо, 
Україна має великий потенціал бути провідною видобувною країною не тільки Європи, а й 
світу, адже ваша держава займає одне з топових місць по запасам багатьох видів корисних 
копалин. Сподіваємось, що наші знання будуть корисними для України», - заявив провідний 
геолог Геологічної Служби Швеції Еріка Інгвалд. Підчас зустрічі представники геологічної 
Служби України та представники шведської геологічної Служби обговорили питання 
активізації обміну досвідом в сфері надрокористування. Також шведська сторона заявила, 
що готова прийняти українських фахівців на навчання задля пришвидшення процесів 
впровадження європейських вимог в сфері надрокористування в Україні. «Для мене, як для 
керівника геологічної Служби архіважливо, щоб Держгеонадра була перш за все організа-
цією з висококваліфікованими кадрами міжнародного рівня, які орієнтуються на світовий 
досвід в надрогалузі. Адже наша глобальна ціль реформ в надрокористуванні - це макси-
мальна відкритість та перехід на європейські правила співпраці з надрокористувачами. Ми 
взяли курс на плідну співпрацю з європейськими країнами та урядом США задля сприяння 
вітчизняного розвитку надрогалузі», – розповів т.в.о. голови Державної служби геології та 
надр України Олег Кирилюк. На зустрічі також обговорили стратегію розвитку мінерально-
сировинної бази України та механізми залучення міжнародних інвестицій у видобуток. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами economics.unian.ua 
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Установчі збори українських організацій Данії щодо  
створення Асоціації українців в Данії 

 

18.11.2018 
 У Посольстві України в Данії відбулось установчі збори українських 

організацій Данії щодо створення Ассоціації українців в Данії. Про це 
повідомляє Посольство України в Королівстві Данія. 

У засіданні взяв участь Голова Світового конгресу Українців Євген Чолій та Посол 
України в Данії Михайло Видойник. Нагадаємо, Посол України в Данії Михайло Видойник 
вручив вірчі грамоти Її Величності Королеві Данії Маргрет ІІ. Церемонія вручення відбулась 
5 жовтня ц.р. у королівському палаці Фреденсборг. Раніше, Посол України в Данії зустрівся з 
Міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуелсеном. Нас зустрічі сторони 
обговорили питання українсько-данського співробітництва в політичній, економічній та 
гуманітарній сфері. Як відомо, за підсумками І півріччя 2018 р. загальний обсяг торгівлі 
товарами і послугами між Україною і Данією зріс на 17% та склав 298,1 млн.дол.США. 
Український експорт зріс на 5,6% та склав 163,7 млн.дол.США. Імпорт збільшився на 34,8% 
та склав 134,4 млн.дол.США. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі товарами та 
послугами за цей період склало 29,3 млн.дол.США. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія 
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http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/index_uk.htm
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http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua
http://sweden.mfa.gov.ua/ua
http://denmark.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

Україна – це важливий ринок із величезним  
потенціалом для інвестицій 

19.11.2018 
З нагоди Дня Короля Посольство Бельгії в Україні провело урочистий 

прийом. Ця подія стала першим прийняттям дипломата Алекса Ленартса на 
посаді Надзвичайного і Повноважного Посла Бельгії в Україні. 

“Уже протягом двох місяців я відкриваю для себе цю чарівну країну. Мушу визнати, 
що в Україні є щось особливе, щось таке, що здатне здивувати світ. Україна стільки може 
дати, у вас молода незалежна країна та нова демократія після Революції Гідності”, – 
зауважив посол Ленартс під час вітальної промови. Посол зазначив, що Україна є важливим 
ринком із величезним потенціалом для інвестицій. До того ж, за його словами, найбільшим 
багатством України є її людський потенціал. “Українці – високоосвічені та дружні люди, а 
молоде покоління, яке говорить багатьма мовами, сповнене ентузіазму й толерантності та 
відкрите до нових можливостей”, – наголосив Алекс Ленартс. Посол Бельгії відзначив, що 
Україна вже зробила чіткий геополітичний вибір – співпраця та інтеграція з Європою. 
“Оскільки я з Брюсселю, зі столиці та серця Європейського Союзу, я дійсно сподіваюся, що ці 
прагнення увінчаються успіхом. Адже й Україна, і Бельгія належать до Європейської 
родини”, – резюмував посол Королівства Бельгія в Україні. 

Читати повністю >>>                                                                             © Анна Костюченко 
За матеріалами uatv.ua 

 
Французькі партнери пообіцяли підтримку у подальшій  

розбудові підрозділів Гвардії 
21.11.2018 

Під час візиту представників Посольства Франції у Міжнародний 
центр підготовки підрозділів Нацгвардії були обговорені майбутні 
напрямки співпраці. 

«Налагодження добрих партнерських взаємовідносин із нашими європейськими 
колегами дозволить Міжнародному центру швидко розвинутись у сучасну, потужну 
структуру з підготовки сил правопорядку. Ми сподіваємось, що підтримка французьких 
колег допоможе нам у цьому», - зазначив заступник начальника Міжнародного центру з 
підготовки підрозділів громадської безпеки полковник Андрій Приходько. Учасники 
обговорили проблемні питання у підготовці правоохоронного спрямування та удоскона-
ленні навчальної матеріально-технічної бази. Окрему увагу приділили впровадженню 
психологічного відновлення військовослужбовців після виконання службово-бойових 
завдань в екстремальних (бойових) умовах за програмою декомпресії «SAS» та 
впровадження сучасної системи моделювання двостороннього враження людини з 
вогнепальної зброї «СтресВест». «Це вже третій наш візит до Міжнародного центру і я бачу, 
що ви стрімко розвиваєтесь. Ми маємо беззаперечне прагнення підтримати вас у цьому», - 
запевнив аташе з правоохоронних питань Посольства Франції Жан-Люк Ломон. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mvs.gov.ua 

 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив  

робочий візит до Республіки Австрія 

22.11.2018 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 20 - 21 листопада 

2018 року на запрошення Глави австрійського Уряду перебував з коротким 
робочим візитом у Республіці Австрія. 

У ході візиту Міністр провів зустріч з Федеральним канцлером Австрії Себастьяном 
Курцом, під час якої були обговорені питання політики Євросоюзу щодо РФ внаслідок 
російської агресії проти України, а також двосторонніх українсько-австрійських відносин у 
контексті майбутнього проведення Року української культури в Австрії. Під час зустрічі з 
Віденським Архиєпископом Кардиналом Крістофом Шьонборном Міністр поінформував 
Главу католицької церкви Австрії про ситуацію в Україні напередодні надання автокефалії 
та створення Єдиної Помісної Православної церкви. Сторони обговорили також питання 
вшанування пам’яті Кардинала Інніцера, за ініціативи якого у 1933 р. у Відні був створений 
"Міжконфесійний і міжнародний комітет допомоги територіям Радянського Союзу, що 
постраждали від голоду". В рамках програми візиту до Відня Міністр закордонних справ 
України взяв участь у міжнародній конференції високого рівня з питань протидії 
антисемітизму і антисіонізму, де виступив під час панельної дискусії, та у спільній вечері з 
представниками світових єврейських організацій. Нагадаємо, 14 листопада в Посольстві 
України за ініціативи організації Maple Leaf International Business Club відбулась панельна 
дискусія „Post-Soviet Economic Transition of Central and Eastern Europe“. Відзначимо, наразі є 
зацікавленість з боку одного австрійського інвестора у будівництві заводу з вироблення 
протеїнів в одній з областей України. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол 
України в Республіці Австрія Олександр Щерба.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС 

Читайте також: Читання українських 
письменників на BUCH WIEN 2018 >>> 

 
Відносини України і Німеччини завжди будуть близькими і 

партнерськими, адже засновані на спільних цінностях 

22.11.2018 
Відносини України і Німеччини завжди будуть близькими та 

партнерськими, адже вони засновані на спільних цінностях і реалізації цілої 
низки важливих ініціатив геополітичного та економічного спрямування.  

«Україна сьогодні відіграє важливу роль у відстоюванні демократії в Європі та 
протидії агресії, яку розв'язала Росія практично проти всього світу. Росія напала на нас, бо 
ми бачимо своє майбутнє в Європі», - сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава Уряду наголосив, що сьогодні Україна 
змінюється і Уряд Німеччини активно допомагає нашій державі на цьому шляху. Втім, є і 
сили, які гальмують процеси перетворень. «Коли ви реформуєтеся, ви воюєте проти старої 
системи, проти популізму, проти неефективності», - зазначив Прем’єр-міністр. І так само, за 
його словами, ведеться боротьба із зовнішніми факторами. Серед них – агресивні спроби 
Росії принизити українські транзитні можливості на користь російського проекту 
«Північний потік-2». Відзначимо, Україна наразі переживає найкращий час з огляду на 
розвиток підприємництва, показує покращення в індексі легкості ведення бізнесу Doing 
Business і продовжує реформи, які забезпечують зростання інтересу з боку інвесторів. Про 
це сказав президент Українсько-німецької торговельної палати Андреас Лір, відкриваючи 
зустріч представників німецького бізнесу з Прем’єр-міністром України. Зустріч відбулася 
напередодні візиту Глави Уряду до Німеччини, однією з основних подій якого стане третій 
українсько-німецький діловий форум. В Києві зібралися представники підприємств, які 
оперують загальною долею ринку в понад 200 млрд дол. «Ми бачимо найкращу Україну, - 
сказав Андреас Лір. - Більшість членів нашої палати відзначають, що цей рік був одним з 
найкращих за останні 15 років. Це показує покращання індексу Doing Вusiness. Ми бачимо 
багато змін та реформ – дерегуляція, децентралізація, повернення ПДВ без затримок. Ми 
повинні визнавати той позитив, який відбувається. І для нас важливо, аби Уряд був і надалі 
активним». «Ми поки що не відкрили весь той потенціал, який маємо, - зазначив зі свого 
боку Володимир Гройсман. - Нам потрібно продовжувати реформи та зміни». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Голова Комітету у закордонних справах Г.Гопко провела низку  
зустрічей з італійськими парламентаріями 

 

15.11.2018  

В рамках візиту до Італії Голова Комітету у закордонних справах 
Ганна Гопко 13-14 листопада провела низку зустрічей з італійськими 
парламентаріями. Про це повідомляє rada.gov.ua 

Зокрема з членами Комітету у закордонних справах Палати Депутатів Парламенту 
Італії на чолі з Головою Комітету у закордонних справах Палати депутатів Мартою Гранде 
(«Рух 5 зірок»), з депутатами «Ліги» на чолі з керівником групи у Комітеті у закордонних 
справах Паоло Форментіні та іншими. Під час зустрічей Г.Гопко наголосила на триваючий 
гібридній війні Росії проти України та страшній ціні, яку сплачує українській народ за свою 
відданість європейським цінностям та зазначила, що налагодження контактів з новим 
складом італійського парламенту - запорука ефективної міжпарламентської співпраці в 
рамках імплементації Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою України та 
Палатою Депутатів Італійської Республіки. Сторони також обговорили питання стосовно 
протидії російській агресії на Донбасі та в акваторії Азовського моря і Керчинської протоки, 
а також ситуації, що склалася на території окупованого Криму, зокрема необхідності 
захисту прав людини на його території. Г.Гопко запросила італійських колег відвідати 
Донбас, аби особисто переконатися у тяжких наслідках російської агресії. У ході візиту 
також відбулася зустріч з Директором політичного відділу МЗС Себастіано Карді. Особливу 
увагу було приділено доведенню до італійської сторони меседжів щодо наслідків російської 
агресії на Сході України, невиконанні Росією Мінських домовленостей, очікуваннях 
української сторони від Італійського головування в ОБСЄ, тощо. У свою чергу, С.Карді 
висловив високу оцінку міжпарламентським контактам між двома країнами, які дозволять 
італійським депутатам з проросійських політичних сил краще зрозуміти ситуацію та 
російсько-український конфлікт. Італійський дипломат детально поінформував про 
результати проведеної Італією у м. Палермо Конференції щодо Лівії, що є наразі головним 
італійським зовнішньополітичним пріоритетом. Обговорюючи тісні відносини Рима з 
Москвою С.Карді, тим не менш, наголосив на незмінності італійської позиції щодо 
суверенітету України та обов’язковості виконання МД всіма сторонами, як передумови 
скасування санкцій. У цьому зв’язку італійська сторона зазначила про регулярне доведення 
цієї позиції до російської сторони, а також порушення в МЗС РФ питання щодо Олега 
Сенцова. Було обговорено поточну ситуацію в Україні, культурну реінтеграцію та 
діяльність Українського інституту в Італії з представниками провідних італійських 
експертних кіл, ЗМІ та професором Римського університету «Ла Сап'єнца» О.Пахльовською. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 
 

 БАЛКАНИ (АЛБАНІЯ. БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА. ГРЕЦІЯ. КІПР. КОСОВО. МАКЕДОНІЯ. СЕРБІЯ. СЛОВЕНІЯ. ХОРВАТІЯ. 
ЧОРНОГОРІЯ) 

 

Посол України М.Ф.Бродович провів зустріч з Державним  
секретарем МЗС Словенії Д.Божічем 

 

14.11.2018 
Посол України М.Ф.Бродович провів зустріч з Державним секретарем 

МЗС Словенії Д.Божічем. У рамках переговорів сторони обговорили низку 
питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного. 

Висловлено вдячність за незмінну позицію Словенії у питанні засудження політики 
РФ, направленої на підтримку терористичних організацій на Сході України. Наголошено, що 
остання заява МЗС Словенії у зв’язку із організацією Кремлем т.зв. виборчого процесу в т.зв. 
ДНР та ЛНР є черговим свідченням того, що наші держави є відданими основоположним 
принципам на нормам міжнародного права, а також виступають за верховенство права. 
Посол пробрифінгував про ситуацію на Сході України, навів факти порушення РФ Мінських 
домовленостей, ознайомив зі статистикою втрат нашої держави у військовому 
протистоянні з державою-агресором. Акцентовано увагу на критичній ситуації як з правами 
людини в АР Крим, так й політичними бранцями Кремля. Поінформовано словенську 
сторону про актуальну ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці, зокрема в 
контексті порушення РФ міжнародного морського права. Окрема увага була зосереджена на 
економічній проблематиці, в т.ч. обговорено проведення наступного засідання Спільної 
українсько-словенської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.  Під 
час зустрічі сторони також торкнулися проблематики Голодомору, обговорили 
Міжнародний форум «Україна пам’ятає – світ визнає», який відбудеться у Києві 22-24 
листопада ц.р. Посол наголосив на важливості засудження цього штучно організованого 
злочину сталінським режимом, направленим на знищення української нації. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Республіці Словенія 
 

 
 
 

 БАЛТИКА (ЕСТОНІЯ. ЛАТВІЯ. ЛИТВА) 
 

Товарообіг між Україною та Латвією за 9 місяців  
зріс майже на половину 

 

24.11.2018 

Товарообіг між Україною та Латвією за 9 місяців 2018 року зріс на 
43%. Про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній з 
президентом Латвії Раймондсом Вейонісом прес-конференції у Києві.  

Порошенко окремо підкреслив економічну співпрацю між Україною та Латвією. «Ми 
бачимо, що цифри кажуть самі за себе, – за 9 місяців 2018 року зростання взаємного 
товарообігу відбулося на 43%», - зауважив він. За словами глави Української держави, «це є 
яскравим свідченням того, що в обох країнах створені максимально (сприятливі – УНІАН) 
умови, щоб бізнес відкривав нові ринки, виходив на нові ринки». Президент зазначив, що 
для України надзвичайно важливим є відкриття європейських ринків, оскільки Росія 
застосувала ембарго до українських товарів. Також Порошенко позитивно оцінив 
співпрацю з Латвією у транспортній сфері. «Гарним прикладом може бути спільний проект 
«Потяг чотирьох столиць», який об’єднує, в тому числі, Київ та Ригу. Це також приклад 
нашої ефективної взаємодії», - додав він. «Подальшим розвитком нашої практичної 
взаємодії може слугувати проведення наступного року засідання Міжурядової українсько-
латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. 
Ми домовились про те, що ми зробимо кроки для прискорення проведення засідання цієї 
комісії», - резюмував президент. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами economics.unian.ua 
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 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ) 
 

Посол України в Болгарії зустрівся з Головою Болгарської  
Торгово-Промислової Палати 

 

12.11.2018 
Посол України в Болгарії Віталій Москаленко зустрівся з Головою 

Болгарської Торгово-Промислової Палати Цветаном Сімеоновим. Про це 
повідомляє Посольство України в Республіці Болгарія 

Відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-болгарської 
співпраці в сферах економіки, транспорту, енергетики та туризму. Сторони також 
обговорили перспективи реалізації спільних двосторонніх проектів, зокрема організацію 
Українсько-болгарського Бізнес Форуму у м.Бургас 27 листопада ц.р. Нагадаємо, 5 жовтня 
Президент України у Одесі зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії. Глава держави відзначив 
високий рівень співпраці між двома країнами і виконання домовленостей, досягнутих в 
травні цього року. Зокрема, щодо завершення капітального ремонту школи, модернізації 
дороги Одеса-Рені через Болград і в перспективі продовження цієї дороги як транспортного 
коридору до Варни і Софії.  Глава держави зазначив, що безвізовий режим зробив дві країни 
ближчими і вже цього року на 300 тис. українців більше відвідали Болгарію.  Він зауважив 
також, що на 46% зріс товарообіг між країнами. Глава держави відзначив важливість 
проведення міжурядової комісії, яка в подальшому буде вирішувати питання економічної, 
соціальної, культурної і політичної співпраці між країнами. Президент також подякував за 
рішення ЄС про надання макрофінансової допомоги та продовження санкцій проти РФ під 
час головування Болгарії в ЄС в першій половині 2018 року. Глава держави також відзначив 
запровадження прямого авіасполучення з Одеси до Болгарії та прямого залізничного 
сполучення зі Львова до Болгарії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія 

 
Процес реформ є складним, але Україна рухається вперед  

в напрямку ЄС – Президент Словаччини 
23.11.2018 

Президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з 
Президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою повідомив, що під 
час переговорів обговорювався широкий спектр питань двосторонньої 
співпраці. 

Зокрема, Президент Словаччини відзначив процес реформування у різних сферах в 
Україні. «Процес реформ є складний. Буває дуже болісним і складним. Але дуже важливо 
роз’яснити всім громадянам, що такі процеси не проходять дуже просто, але вони дуже 
необхідні. І повірте мені, що ми в Європейському Союзі дійсно чекаємо того, що в такому 
проекті ми нарешті будемо разом з вами. Бо хочу вам сказати, що для Словаччини цей 
проект приніс великий прогрес», - поділився він під час зустрічі з представниками ЗМІ. 
Андрій Кіска додав, що Словаччина як друг України спостерігає за подіями в українській 
державі, і констатував, що за останні чотири роки в Україні було зроблено набагато більше, 
ніж за останні десятки років. «І багато реформ, що стосуються пенсій, податків, громадських 
проектів… Всі ці дуже непрості реформи все ж таки проводяться і Україна рухається вперед 
в напрямку Європейського Союзу», - зауважив він. У свою чергу, Президент України Петро 
Порошенко наголосив: «Ми сьогодні констатуємо, що у нас нема проблем із Словаччиною». 
Зокрема, він подякував словацькій стороні за допомогу в реабілітації українських воїнів. 
«Лише з початку поточного року 52 українських військовослужбовця знайшли можливість 
пройти реабілітацію у Словаччині за безпосередньої участі шановного пана Президента», - 
додав Петро Порошенко. Глава Української держави констатував також зростання 
товарообігу між двома країнами на 36% в першому півріччі. «Це ще один доказ 
ефективності функціонування Угоди про асоціацію, ефективності функціонування зони 
вільної торгівлі в умовах, коли Росія використовує механізм ембарго як елемент гібридної 
війни і закрила свої ринки. Європейський Союз є на сьогоднішній день надійним ринком 
для українських виробників. Впевнений в тому, що сьогодні це є позиція справжнього друга 
і партнера», - додав Петро Порошенко. Андрей Кіска розповів, що завжди згадує про Україну 
на будь-яких міжнародних заходах. «Для нас, для Словаччини, Україна – не лише наш 
гарний сусід, в нас свої відносини, своя торгівля. Але в першу чергу Україна для нас – це наш 
друг» - сказав він. Андрей Кіска зауважив, що на кожному саміті в Євросоюзі нагадує про те, 
що треба не забувати про Україну, про те, як багато вона робить, про реформи, і її майбутнє. 
Він також відзначив гуманітарну підтримку України з боку Словаччини, зокрема сьогодні 
буде передано ще одну допомогу в розмірі 125 тис. євро. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 

 
Україна і Молдова відзначають прогрес у виконанні  

«Дорожньої карти» співробітництв 
24.11.2018 

Україна і Молдова добре рухаються по «Дорожній карті» у 
прикордонному співробітництві, обговорюють нові інфраструктурні 
ініціативи і планують довести взаємний товарообіг до 1 млрд дол. вже за підсумками 
цього року.  

Про це йшлося під час зустрічі глав урядів України та Молдови Володимира 
Гройсмана та Павла Філіпа. Прем’єр-міністри зустрілися в Києві – Павел Філіп 24 листопада, 
братиме участь у жалобних заходах вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. 
Володимир Гройсман подякував Павлу Філіпу за високу увагу до історії України, особливо її 
трагічних періодів. За його словами, такі кроки сприяють взаєморозумінню, взаємній повазі 
і забезпечують відкритість та конструктив у відносинах між країнами. Під час розмови, 
глави урядів відзначили, що заплановані спільні заходи між Україною та Молдовою 
виконуються. Так, запроваджено спільний контроль на міжнародному пункті пропуску 
«Кучурган – Первомайськ», готуються до цієї процедури ще два контрольні пункти. 
Врегульовано питання перебування водіїв на території наших країн. У найближчих планах – 
початок будівництва нового мосту через Дністер і подальша реалізація проекту об’єднання 
енергосистем двох країн з європейською ENTSO-E. Так само позитивною, на думку 
співрозмовників, є робота спільної Комісії з вирішення екологічних питань. «Хочу 
відзначити позитивні тенденції в нашій взаємній торгівлі. За результатами першого 
півріччя маємо зростання на 40% – до близько 500 млн дол. Можемо вийти на 1 млрд дол. за 
підсумками року», - сказав Володимир Гройсман. Молдова входить у ТОП-30 торгових 
партнерів України і в ТОП-20 перспективних ринків, визначених державною експортною 
стратегією на період до 2021 року. Ключові статті українського експорту – кольорові і чорні 
метали, агропродукція, текстиль. Окрема стаття – електроенергія, автомобільна техніка. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Президент України отримав особисте послання  
від Прем’єр-міністра Японії 

 

16.11.2018 
Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від 

Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України 
у боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами. 

Японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих 
питань регіонального та міжнародного порядку денного. «Маючи близькі відносини з 
Україною, Японія також активно підтримує її зусилля на шляху реформ», -  зазначено у 
листі. Прем’єр-міністр Японії вкотре підтвердив незмінну підтримку Японії суверенітету та 
територіальної цілісності України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 

 
Тайський уряд схвалив рішення про скасування візових  

вимог для громадян України! 
22.11.2018 

Тривалий період переговорів щодо лібералізації візового режиму 
між Україною та Королівством Таїланд приніс важливий результат. Про це 
повідомляє сайт МЗС України. 

Тайський уряд схвалив рішення про скасування візових вимог для громадян України, 
що прибувають до Таїланду з туристичною метою на термін до 30 діб. Протягом 
найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні 
для втілення цього рішення у життя. Про конкретну дату запровадження безвізового 
режиму для українських туристів інформуватимемо додатково. Відзначимо, 2 листопада 
2018 року Посол України в Королівстві Таїланд 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 Королівстві Таїланд 
 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 

В Торгово-промышленной палате Украины состоялся  
украинско-палестинский бизнес-форум 

 

14.11.2018 

В рамках программы выступали Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Палестины в Украине Др. Мохамед Аль-Асаад и представители 
профильных министерств. Об этом пишет economistua.com 

В частности, палестинскую делегацию возглавил председатель ТПП провинции 
Хеброн – Мохаммед-Гази Н.К.Хербави. По словам Мохаммеда, между Украиной и Палестиной 
существует очень хорошая двусторонняя торговля, особенно это касается основных и 
стратегических материалов, таких как: зерно, древесина, железо, подсолнечное масло, 
сладости и многих других продуктов. И подобного рода мероприятия устанавливают 
контакты для двусторонней торговли между Палестиной и Украиной. Ведь на форуме 
выступали эксперты и спикеры больших компаний, имеющих опыт сотрудничества с 
Палестинским государством. Также на мероприятии презентовался первый арабоязычный 
журнал Украины «Украина по-арабски» – Экономический Вестник». 

Читать полностью >>>  
По материалам economistua.com 

 
Завершилося перше засідання спільної Міжурядової комісії  

з економічного співробітництва Україна-Катар 
15.11.2018 

У місті Доха відбулося перше засідання спільної Міжурядової комісії з 
економічного, торговельного та технічного співробітництва між Урядом 
України та Урядом Держави Катар. 

Захід відбувся за співголовуванням Степана Кубіва, Першого віце-прем’єр-міністра – 
Міністра економічного розвитку і торгівлі України, та Алі бін Ахмеда Аль Куварі, Міністра 
торгівлі і промисловості Держави Катар. Під час засідання комісії Степан Кубів наголосив на 
можливостях для інвестицій в Україну, зокрема, шляхом участі в приватизації державних 
підприємств. Учасники засідання зосередили увагу на обговоренні ключових напрямків 
двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній, інвестиційній сфері, 
галузі транспорту та зв’язку, морських перевезень, розвитку підприємництва між бізнесами 
України і Катару, інновацій та інформаційних технологій у містах smart-city, туризму, 
технічного регулювання, стандартизації, метрології та оцінки відповідності, вищої освіти і 
науки. А також у галузі сільського господарства, енергетики та промисловості, новітніх 
технологій, сфері охорони здоров’я. За підсумками проведення першого засідання спільної 
Міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва Україна - 
Катар домовилися провести наступне засідання в Україні у 2020 році, а також підписали 
Протокол, що містить ключові домовленості, які були досягнуті під час засідання. 
Відзначимо, в рамках робочого візиту до Катару Степан Кубів зустрівся з Прем’єр-міністром, 
Міністром внутрішніх справ Держави Катар … 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 

 
Кабмін погодив проект угоди про  

ЗВТ з Ізраїлем 

21.11.2018 
Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про вільну торгівлю 

між Україною та Ізраїлем. Про це повідомляє прес-служба 
Мінекономрозвитку, передає портал ukrinform.ua 

«Кабінет міністрів України ухвалив проект Угоди про вільну торгівлю між Україною 
та Ізраїлем та уповноважив першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Степана Кубіва підписати її», - йдеться в повідомленні. Робота 
над розробкою Угоди розпочалась у 2015 рі. Перед остаточним завершенням переговорного 
процесу 28 березня 2018 р. між двома сторонами було проведено сім раундів переговорів, 
метою яких стало узгодження положень Угоди, які покликані прибрати бар'єри у взаємній 
торгівлі товарами і послугами, сприяти кооперації підприємств, налагодженню міцних 
зв'язків між бізнес-спільнотами. За підрахунками Мінекономрозвитку, у результаті дії 
Угоди вже в найближчій перспективі збільшиться український експорт до Ізраїлю, а також 
покращиться сальдо торгівлі України з Ізраїлем. У Мінекономрозвитку наголошують, що 
дія Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем не буде розповсюджуватись на 
тимчасово окуповані внаслідок збройної агресії Російської Федерації території Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя та окремі території Донецької та Луганської областей 
до повного відновлення конституційного ладу держави Україна на них.    

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

Читайте також: Україна-Ізраїль: Посол 
сказав, коли підпишуть Угоду про ЗВТ >>> 
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Відбулося VI засідання Міжурядової українсько-саудівської  
комісії з питань співробітництва 

23.11.2018 
Під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка 

відбулося шосте засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з 
питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. 

У ході засідання Україна та Саудівська Аравія підписали низку документів, які 
сприятимуть активізації співробітництва у відповідних сферах. Зокрема, було підписано 
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська 
Аравія щодо співробітництва в сфері спорту та Меморандум про співробітництво між 
Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними 
повітряними суднами України та Бюро авіаційних розслідувань Королівства Саудівська 
Аравія. «Сьогоднішнє спільне засідання Міжурядової комісії – це ще один успішний крок 
назустріч розвитку українсько-саудівського співробітництва», - наголосив Віце-прем’єр-
міністр України. Павло Розенко також підкреслив, що Україна високо цінує позицію 
Королівства Саудівська Аравія стосовно відданості суверенітету, політичній незалежності, 
єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах. 
«Сподіваємося на подальшу підтримку з боку Вашої держави відповідних українських 
ініціатив у рамках міжнародних організацій, у тому числі спрямованих на захист прав і 
свобод кримських татар», - сказав Віце-прем’єр-міністр. Відзначимо, 23 листопада Віце-
прем’єр-міністр України Павло Розенко провів двосторонню зустріч із Міністром довкілля, 
водних ресурсів та сільського господарства Королівства Саудівська Аравія Абдулрахманом 
бін Абдулмухсіном Аль-Фадлі. «Упродовж останніх років діалог між Україною та 
Королівством Саудівська Аравія значно активізувався на всіх рівнях, що безумовно сприяє 
розвитку співробітництва між нашими дружніми державами у всіх сферах, що становлять 
взаємний інтерес. Саудівська Аравія – провідна держава Близького Сходу та 
мусульманського світу в цілому. Ми вважаємо Королівство нашим важливим і 
перспективним партнером», - сказав Павло Розенко. У ході зустрічі сторони обговорили 
низку питань щодо розвитку торговельно-економічного партнерства двох держав. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 

 
Посол України обговорив розширення взаємовигідних торговельно- 

економічних зв’язків між Україною та Іраком 

20.11.2018 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак Віктор 

Недопас зустрівся з Віце-прем’єр-міністром, Міністром фінансів Республіки 
Ірак Фуадом Хуссейном. 

Була обговорена низка питань, пов’язаних з покращенням умов для розвитку 
взаємовигідного бізнесу в Україні та Іраку, можливостями надання більшого сприяння 
українським та іракським компаніям на ринках наших країн, усунення перешкод для 
нарощування експортно-імпортних операцій. Іракську Сторону було поінформовано про 
бажання і налаштованість українських компаній розширювати постачання на іракський 
ринок товарів і послуг, необхідних для відбудови інфраструктури та промисловості країни і 
задоволення зростаючого споживчого попиту на окремі товарні групи. Сторони також 
погодилися з доцільністю проведення ближчим часом консультацій на експертному рівні, 
передбачених положеннями міжурядової угоди “Про торговельне, економічне, наукове та 
технічне співробітництво від 9 жовтня 2000 р.”, з метою вироблення урядам України та 
Іраку рекомендацій щодо шляхів покращення двосторонньої торговельно-економічної 
співпраці. Нагадаємо, у м. Багдад у рамках 45-ї міжнародної Багдадської виставки-ярмарки 
був проведений національний день України. Відбулося урочисте підняття Державного 
прапору України, пролунав Державний гімн України у виконанні духового оркестру. 
Виставкову експозицію Посольства України, до роботи якої долучились представники 
вітчизняних компаній серед яких: Група компаній «Укрполімерконструкція», ТОВ «УПК-
Комерц», ТОВ «Кабель-Інвест», «Компанія «Senda» та ін. відвідали посадовці Міністерства 
торгівлі Республіки Ірак, Федерації торговельно-промислових палат Республіки Ірак, 
персонал низки іракських компаній. Відбулися зустрічі Посла України в Республіці Ірак В. 
Недопаса з представниками іракського бізнесу, в ході яких обговорено подальші кроки з 
метою збільшення обсягів постачання української продукції в Ірак. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак 

 
Президент Афганістану прийняв  

Посла України 

14.11.2018 
Президент Афганістану Ашраф Гані прийняв Посла України в 

Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан за 
сумісництвом Віктора Нікітюка з нагоди завершення дипломатичної місії. 

Президент Афганістану передав теплі вітання на адресу Президента України. 
Сторони висловили обопільне задоволення станом розвитку українсько-афганських 
відносин та взаємодії в рамках міжнародних організацій, відзначили перспективи 
подальшого поглиблення двосторонньої співпраці. У зустрічі взяли участь Заступник 
Міністра закордонних справ Афганістану з політичних питань Ідріс Заман та Заступник 
Міністра закордонних справ ІРА з питань економічного співробітництва Адела Раз. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Республіці Таджикистан 

 
В НБУ украинским банкам пригрозили  

санкциями за работу с Ираном 

22.11.2018 
Украинским банкам предписали держаться подальше от своих коллег 

из Ирана и от денежных проводок, на которые распространяются санкции 
США. Об этом сообщает портал finclub.net 

Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза разослал 
телеграмму №25-0007/60387 с предостережениями и с инструкциями Госказначейства 
США по части американских санкций, которые были 5 ноября возобновлены в отношении 
исламской республики. Управление контроля за иностранными активами Минфина США 
(OFAC) ввело санкции против 700 физических и юридических лиц, а также воздушных 
судов. Под них попали энергетический сектор, судостроительная и судоходная отрасли, а 
также банковская система. В частности, 50 иранских банков, их иностранных и местных 
дочерних компаний. Нашим банкирам нужно перешерстить не только свои платежи на 
предмет «иранского следа», но и проверить все клиентские проводки. Чтобы они и близко 
не стояли с санкционными списками Штатов. И если финансисты хоть что-то упустят, то 
легко могут попасть под американские санкции. Как известно, янки безжалостно 
расправляются не только со своими врагами, но и с теми, кто им помогает. В их понимании, 
это не только боеголовки, но и любой доллар, отправленный в запретную зону. 
Украинским банкам нужно быть с этим поосторожней - об этом собственно и написал 
нацбанковский финмониторинг. В свое время ходили упорные слухи о том, как некоторые 
наши банки грешили денежными перечисления в пользу подсанкционной Северной Кореи - 
не по политическим мотивам, а чтобы побольше заработать на отщепенцах. И, говорят, что 
были жестко наказаны не только штрафами, но и запретами на работу с американскими 
банками (не могут напрямую гонять доллар). Потому любые предупреждения по новым 
санкциям точно не будут лишними для наших финансистов. 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 АФРИКА 
 

Посол України в Республіці Бенін за сумісництвом Валерій Александрук  
провів зустріч з Т.в.о. Президента Беніну 

 

12.11.2018 
У ході візиту до Котону Посол України в Республіці Бенін за 

сумісництвом Валерій Александрук провів зустріч з Т.в.о. Президента 
Беніну, Головним Міністром державного планування і розвитку Ф.И.Тчане.  

У ході зустрічі були обговорені шляхи активізації співробітництва між Україною та 
Республікою Бенін у різних сферах. Також,  Валерій Александрук провів зустріч з Т.в.о. 
Міністра економіки і фінансів, Генеральним секретарем міністерства Д.Зоджі. У ході зустрічі 
були обговорені шляхи розширення торговельно-економічного співробітництва між 
Україною та Республікою Бенін. Також, Валерій Александрук провів зустріч з Віце-
президентом Торгово-промислової палати Беніну С.М.Якубу. У ході зустрічі були обговорені 
питання розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також 
налагодження прямих контактів між бізнесовими колами України і Беніну. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія 

 
Посол України в Алжирі відвідав Інститут дипломатії та  

міжнародних відносин при МЗС АНДР 

14.11.2018 
14 листопада 2018 р. Посол України в Алжирі Максим Субх зустрівся з 

Директором Інституту дипломатії та міжнародних відносин при МЗС 
Алжиру (IDRI) пані Аміною Месдоуа. 

Зустріч проведена для обговорення шляхів налагодження різнопланового 
співробітництва з Дипломатичною Академією України імені Г.Удовенка при МЗС України. 
Наголошено на важливості укладення між ДАУ та IDRI Алжиру меморандуму про співпрацю, 
проект якого ближчим часом буде передано українській стороні. Нагадаємо, 07 листопада 
2018 р. Посол України в Алжирі Максим Субх провів зустріч і переговори з Головою 
комітету Національних народних зборів (ННЗ- нижня палата парламенту) 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. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Алжирі та Малі 

 
Посол України в Нігерії Валерій Александрук 

зустрівся з делегацією штату Осун 

16.11.2018 
Посол України в Нігерії Валерій Александрук 16 листопада 2018 р.  

провів зустріч з делегацією штату Осун. Про це повідомляє Посольство 
України у Федеративній Республіці Нігерія 

У ході зустрічі обговорювалися питання налагодження міжрегіонального 
співробітництва та розширення двосторонньої співпраці, зокрема у сфері сільського 
господарства. Відзначимо, за даними Держкомстату України товарообіг у  2017 р. склав 
95,64 млн. дол. США (показник зменшився на 8,9% у порівнянні з 2016 роком). Експорт 
товарів склав 94,7 млн. дол. США (зменшився на 9,1 %). Структура експорту: чорні метали – 
58,1%; зернові культури – 33%; цукор і кондитерські вироби з цукру – 5%; різні харчові 
продукти – 1,7%; реактори ядерні, котли, машини – 0,6%; молоко та молочні продукти, яйця 
птиці; натуральний мед – 0,5%; алкогольні і безалкогольні напої та оцет – 0,2%; добрива – 
0,2%. Імпорт товарів склав 0,93 млн. дол. США (збільшився на 27,8%). Структура імпорту: 
насіння і плоди олійних рослин – 77,9%; какао та продукти з нього – 10,2%; кава та чай – 
9,9%; пластмаси, полімерні матеріали – 0,9%. Сальдо торгівлі товарами у 2017 р. позитивне 
і склало 93,78 млн. дол. США. Зовнішня торгівля послугами у 2017 р. склала 11,37 млн. дол. 
США (показник зменшився на 2,4% у порівнянні з 2016 роком). Експорт послуг склав 10,42 
млн. дол. США (зменшився на 3,4%). Структура: послуги, пов’язані з подорожами – 95,4%; 
послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 1,8%; послуги у сфері телекомунікації, 
комп’ютерні та інформаційні послуги – 1,2%; транспортні послуги – 0,8%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Нігерії 

 
Україна прагне до поглиблення відносин з ПАР  

в сфері сільського господарства 

16.11.2018 
Робочий візит до ПАР делегації України з метою розвитку 

двосторонніх відносин у сільськогосподарській сфері відбувся 9-14 
листопада 2018 р.  

Були проведені переговори з керівництвом профільних південноафриканських 
міністерств і відомств, а також торговельних палат й асоціацій, під час яких домовлено про 
подальші кроки з метою поглиблення співпраці. Відзначимо, У І півріччі 2018 р. обсяг 
двосторонньої торгівлі товарами склав $84 млн. та зменшився у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 р. на 13%. При цьому експорт товарів з України до ПАР склав $12 млн.  
(зниження на 74,6%), а імпорт товарів з ПАР в Україну склав 72 млн. дол. США (збільшення 
на 46%). Негативне сальдо для України за цей період склало 60 млн. дол. США. У І півріччі 
2018 р. обсяг торгівлі послугами, за даними Державної служби статистики України, склав 
3,3 млн. дол. США, збільшившись у 2,4 рази у порівнянні з відповідним періодом 2017 р. При 
цьому експорт послуг збільшився у 3,7 разів, склавши 2,8 млн. дол. США, а імпорт 
зменшився на 6,6% й становив 542 тис. дол. США. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі 
послугами для України за вказаний період склало 2,25 млн. доларів США. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в ПАР 
 

 

 
 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Відбулася презентація експозиції «Планета Земля Єдина:  
Україна-Бразилія» 

 

20.11.2018 

Мета виставки - показати історично споріднені містичні культури 
українського і бразильського народів, доторкнутися до культурних звичаїв 
наших предків, показати всю багатогранність нашої планети. 

На відкритті експозиції був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії 
в Україні Освалдо Біато Жуніор. Виставка організована за ініціативою народного депутата 
України Дмитра Лубінця, а також за підтримки Юридичної Консалтингової групи "Яремчук 
та партнери" і JCI Україна. Відвідати експозицію можна протягом пленарного тижня з 20 до 
23 листопада 2018 року в кулуарах ІІІ поверху будинку Верховної Ради України (вул. М. 
Грушевського, 5). Відзначимо, 1 листопада ц.р. під час свого візиту до міста Прудентóполіс, 
штат Паранá, Посол України в Бразилії Ростислав Троненко провів робочу зустріч з мером 
цього міста Аделмо Луїзом Клозовскі та висловив йому вдячність за підтримку Української 
громади. У зустрічі взяли участь інші члени мерії, а також представники Української 
громади міста, яка складає більше 80% його населення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pavlo-rozenko-saudivska-araviya-nash-vazhlivij-i-perspektivnij-partner
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vidbulosya-shoste-zasidannya-mizhuryadovoyi-ukrayinsko-saudivskoyi-komisiyi-z-pitan-torgovelno-ekonomichnogo-ta-naukovo-tehnichnogo-spivrobitnictva
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68620-nacionalynij-deny-ukrajini-u-ramkah45-ji-bagdadsykoji-vistavki-jarmarki
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68693-posol-ukrajini-obgovoriv-z-vice-premjer-ministrom-ministrom-finansiv-respubliki-irak-mozhlivosti-pokrashhennya-umov-dlya-rozshirennya-vzajemovigidnih-torgovelyno-jekonomichnih-zvjazkiv-mizh-ukraji
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68532-prezident-afganistanu-prijnyav-posla-ukrajini
https://news.finance.ua/ru/news/-/439051/ukrainskim-bankam-prigrozili-sanktsiyami-za-rabotu-s-iranom
https://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68469-posol-ukrajini-v-respublici-benin-za-sumisnictvom-valerij-aleksandruk-proviv-zustrich-z-tvoministra-jekonomiki-i-finansiv-beninu
https://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68474-posol-ukrajini-v-respublici-benin-za-sumisnictvom-valerij-aleksandruk-proviv-zustrich-zvice-prezidentom-tpp-beninu
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68466-posol-ukrajini-v-respublici-benin-za-sumisnictvom-valerij-aleksandruk-proviv-zustrich-z-tvo-prezidenta-beninu
https://algeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/68356-ukrajina-ta-alzhir-aktivizujuty-mizhparlamentsyku-spivpracyu
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68544-posol-ukrajini-v-alzhiri-vidvidav-institut-diplomatiji-ta-mizhnarodnih-vidnosin-pri-mzs-andr
https://nigeria.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ng/trade
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68623-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandrukzustrivsya-z-delegacijeju-shtatu-osun
https://rsa.mfa.gov.ua/ua/ukraine-za/trade
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68589-ukrajina-pragne-do-pogliblennya-vidnosin-z-par-u-sferi-silysykogo-gospodarstva
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68574-posol-ukrajini-zustrivsya-z-merom-mista-prudentopolis
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/164530.html
http://saudiarabia.mfa.gov.ua/ua
http://iraq.mfa.gov.ua/ua
http://iran.mfa.gov.ua/ua
http://algeria.mfa.gov.ua/ua
http://nigeria.mfa.gov.ua/ua
http://rsa.mfa.gov.ua/ua
http://brazil.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

В МЗС України прийняли Держсекретаря з прав людини та культурного  
розмаїття Міністерства юстиції та прав людини Аргентини  

23.11.2018 
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 

прийняв Держсекретаря з прав людини та культурного розмаїття 
Міністерства юстиції та прав людини Аргентини Клаудіо Авруха. 

А також, Голову Української Центральної Репрезентації в Аргентині, Почесного 
консула України в м. Ла-Плата (провінція Буенос-Айрес) Педро Лилика та Посла Аргентини 
в Україні Альберто Хосе Алонсо. На зустрічі були обговорені питання співпраці в Раді з прав 
людини ООН, взаємної підтримки правозахисних ініціатив, протидії проявам ксенофобії та 
антисемітизму, а також вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Нагадаємо, 
20 листопада Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч з Директором Інституту 
зовнішньополітичної служби Аргентини (ISEN) послом Ф.Петреллою. У ході зустрічі були 
обговорені питання поглиблення співпраці в академічній та науковій сферах між ISEN та 
Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України, зокрема, у 
рамках Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між двома закладами у 2012 р.  
Відзначимо, Україна та Аргентина співпрацюватимуть у протидії наркотрафіку. Про це 
йшлося під час двосторонньої зустрічі голови Національної поліції України Сергія Князєва з 
головою Федерації поліції Аргентини Нестором Рамоном Ронкалья. Сторони обговорили 
шляхи співпраці з протидії наркозлочинності, зокрема – налагодження  оперативного та 
ефективного каналу обміну інформацією. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС України 

 
Посол України взяв участь у святкових заходах Асоціації навчального персоналу 

Національного автономного університету Мексики 
23.11.2018 

Посол України Руслан Спірін взяв участь в урочистостях з нагоди 39-ї 
річниці заснування Асоціації навчального персоналу Національного 
автономного університету Мексики.  

У заході взяли участь діячі політичної, наукової та соціальної сфер, представники 
громадських організацій та дипломатичного корпусу. Під час бесіди з ректором 
Національного автономного університету Мексики Енріке Луісом Грауе Вієчером Руслан 
Спірін обговорив шляхи двостороннього співробітництва в освітній сфері, зокрема в рамках 
підписаної у 2015 році Генеральної угоди про співробітництво між Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та Національним автономним університетом 
Мексики. Відзначимо, 21 листопада 2018 р. Посол України в Мексиці Руслан Спірін зустрівся 
з керівництвом мексиканської фінансової групи Салінас, до складу якої входять банки, 
телекомунікаційні підприємства, засоби масової інформації та підприємства роздрібної 
торгівлі. Під час зустрічі Послом проведено презентацію економічного потенціалу України 
та ознайомлено учасників зустрічі з умовами ведення бізнесу в нашій державі, 
інвестиційними можливостями, що існують в Україні для іноземних інвесторів, а також з 
ходом реалізації в країні економічних реформ. Нагадаємо, Посольство України взяло участь 
у конференції Міністра економіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо під назвою «Досягнення та 
перспективи», яка відбулася у Клубі промисловців Мексики. У своєму виступі Міністр 
поінформував присутніх щодо позитивних зрушень в економічній сфері Мексики, 
перспектив розвитку та викликів, що стоять на цьому напрямі перед країною. Під час 
зустрічей, які представники Посольства мали в ході заходу, увагу присутніх, серед іншого, 
було привернуто до економічних реформ, які сьогодні проводить Уряд України в умовах 
протистояння російській агресії. Раніше, Посол України в Мексиці Руслан Спірін зустрівся 15 
листопада ц. р. з Головою Сенату Мексики Марті Батресом Гуадаррамою.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства в Мексиці 

Читайте також: Інтерв`ю Посла України Руслана 
Спіріна і прямому ефірі каналу ADN 40 >>> 
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 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ 
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ) 

 

Торговий баланс між Україною і США перемістився  
на нашу користь - Чалий 

15.11.2018 
За останній час Україна значно наростила темпи експорту продукції 

до Сполучених Штатів та добилася позитивного балансу у двосторонній 
торгівлі зі США. Про це розповів в посол України у Вашингтоні Валерій Чалий. 

"Зараз саме Україна наростила експорт до Сполучених Штатів. Торговельний баланс 
між двома країнами сьогодні перемістився на нашу користь. Експорт з України до США зріс 
набагато більшими темпами, ніж імпорт в Україну зі США", - зазначив дипломат. Він 
підкреслив, що, зокрема, минулий рік показав істотний прогрес: "Ми збільшили товарообіг 
в 1,6 раза, а далі можливості у нас дуже великі". У цьому зв'язку посол зазначив, що зараз 
Україна використовує свій потенціал торгівлі зі Штатами лише на третину. "Тому наше 
завдання – створювати умови для поглиблення цієї співпраці, однак це неможливо без 
постійного діалогу на всіх рівнях", - зауважив Чалий. Він звернув увагу, що нині 
інтенсивність приїзду в Україну американських експертних груп, які оцінюють можливості 
взаємодії, збільшилась у рази. "Україна стала одним із напрямів постійних поїздок таких 
передових груп зі США вже цього року, а наступного динаміка тільки зростатиме", - 
зазначив дипломат. Посол також навів приклад "успішного візиту" в Україну міністра 
енергетики США Ріка Перрі. "Таку інтенсивність взаємодії треба зберігати й далі, а по змозі 
посилювати. І Посольство до цього готове", - зауважив Чалий. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

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

 

Канада обіцяє підтримувати Україну у  
захисті від агресії Путіна 

 

23.11.2018 
Канада й надалі усіляко підтримуватиме Україну у її боротьбі за 

власний суверенітет й територіальну цілісність. Про це в Оттаві заявила 
канадський сенатор Рейнел Андрейчак під час церемонії вшанування 
жертв Голодомору. 

“Ми продовжуватимемо непохитно стояти із українцями на підтримку незалежності, 
суверенітету й територіальної цілісності України та їх права захищати себе від агресії 
президента Путіна”, - сказала Андрейчак. Вона наголосила на тому, що українці щодня 
платять високу ціну за свій цивілізаційний вибір, зроблений на Майдані. “Згадуючи 85-ті 
роковини Голодомору, ми також вшановуємо 5 років з часу початку Майдану. Тієї зими 
українці зробили цивілізаційний вибір повернутися до родини європейських держав. 
Українські військові та цивільні платять неймовірну ціну за свій вибір. Однак, вибір 
зроблено і їх рішучість - непохитна”, - зазначила сенатор. Андрейчак додала, що українці 
борються за те, аби “минуле України не диктувало її майбутнє, і щоб ніколи більше один 
чоловік у Кремлі не визначав долю мільйонів українців”. Як відомо, Канада на офіційно 
визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відповідний законопроект до верхньої 
палати парламенту внесла саме Рейнел Андрейчак. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Експерти Chatham House назвали плюси і  
мінуси реформ в Україні 

21.11.2018 

Експерти британського аналітичного центру Chatham House 
проаналізували хід реформ в Україні з 2014 року. Про це повідомляє служба 
новин порталу obozrevatel.com 

На їхню думку, Києву вдалося скоротити корупційне поле, але успіхи в залученні до 
відповідальності корупціонерів досить слабкі. Як сказано в дослідженні центру, з часів 
Євромайдану Україна зробила "декілька безпрецедентних кроків зі скорочення корупції", 
зазначається, що на такі заходи не наважувався ніхто в колишньому СРСР, за винятком 
Грузії і країн Балтії. 

Що вдалося Україні: Реформа "Нафтогазу" в 2014-2015 роках. На вимогу МВФ уряд 
підвищив ціни на газ для населення і компанія у 2016 році вперше відзвітувала про 
прибуток. У перші чотири місяці 2018 року "Нафтогаз" забезпечив 19,3% державних 
доходів. Реформа системи державних закупівель за рахунок електронної платформи торгів 
ProZorro. Її впровадження допомогло покінчити з непрозорими схемами під час проведення 
тендерів. Система з лютого 2016 року дозволила заощадити щонайменше $2 млрд. Однак, 
як зазначено в дослідженні, система потребує розвитку і викорінення деяких негативних 
практик. Реформа закупівель для сфери охорони здоров'я. Україна позбулася посередників 
у сфері закупівлі ліків, що вже дозволило заощадити для держави щонайменше $13,4 млн. З 
2015 року закупівлі віддані на аутсорсинг міжнародним організаціям, таким як 
Міжнародний надзвичайний дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (UNDP), 
британська компанія Crown Agents. Реформа патрульної поліції у 2014 році. Зараз нові 
патрульні вже працюють у 33 містах. 

Що не вдалося: Спроби реформувати систему міліції до успіху не привели. Під час 
переатестації 70 тис. поліцейських було звільнено 5 тис. осіб, лише деякі з них змогли потім 
відновитися на службі. Реформа Генеральної прокуратури також застопорилася, у тому 
числі майже не вдалося розділити слідчі й прокурорські функції. Незначні успіхи в митній 
сфері, незважаючи на запуск системи "єдиного вікна" під час оформлення вантажів. Західні 
ЗМІ уже попереджали, що Україна втрачає приблизно €4 млрд щорічно через корупцію на 
митниці. Затягування запуску приватизації держпідприємств. Уряд не може відстрочити 
реформу, оскільки вона є однією із вимог МВФ. Chatham House також звернула увагу на те, 
що Рада не поспішає приймати рішення про зняття мораторію на продаж землі 
сільгосппризначення. Ще дві сфери, які залишаються нереформованими — робота Служби 
безпеки України і військовий бюджет. Українське Міноборони повідомляло, що секретними 
будуть 19,6% здійснюваних закупівель (на $3,2 млрд). Наявність секретних статей 
підвищує корупційні ризики, вважають у Chatham House. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами obozrevatel.com 

Читайте також: Are Ukraine’s Anti-corruption 
Reforms Working? >>> 
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Джером Бут: «Ви робите в Україні все правильно, а  
інвестори не йдуть до вас» 

22.11.2018 
Фінансова нестабільність в Туреччині та Аргентині, висока 

волатильність на ринках акцій і сировини змушують інвесторів 
нервувати. Про те, що відбувається в світовій економіці та яке місце 
інвестори відводять Україні в глобальному розподілі потоків капіталу 
розповів голова інвестиційної компанії New Sparta Джером Бут. 

 

– У глобальних інвесторів багато альтернатив для інвестування. Як Україні 
переконати їх вкластися саме в нашу країну, враховуючи всі ризики, в тому числі військовий? 

– Питання не тільки в тому, що ви можете зробити в Україні, які позитивні меседжі 
надсилати до зовнішнього світу. Проблемою є й те, як інституційні глобальні інвестори 
сприймають світ, що вони відчувають, як і куди треба інвестувати. Вони не використовують 
більше половини фактичної можливості аналізувати ризики. Наприклад, збільшуються 
ризики через якісь санкції або системні проблеми у Західній Європі та США, а у відповідь на 
це інвестори інвестують в цей регіон ще більше! Це така форма божевілля. Тому ви можете 
відчувати абсолютно несправедливим те, що ви робите в Україні все правильно, а інвестори 
не йдуть до вас. Ми повинні змусити глобальних інвесторів думати більш глобально про 
ризики й нові можливості. А ризики є і в США, і є банківський сектор у Західній Європі, який 
не в повному обсязі рекапіталізовано. Повертаюся до України. Ви, напевно, вже знаєте, що 
вам дійсно потрібна програма МВФ. Чому потрібен іноземний капітал? По-перше, щоб 
виплачувати і обслуговувати борги. Друга мета більш довгострокова. Це демонстраційний 
ефект, той меседж, який дає іноземний капітал, коли добровільно з бажанням інвестує в 
українські активи. Це дає сигнал місцевому українському капіталу, що урядові, інституційні 
та інвестиційні структури діють правильно. Ви згадали про зону конфлікту – він також має 
величезний вплив на сприйняття. У цьому контексті ще більш важливим стає те, щоб інші 
меседжі, які йдуть з України до міжнародних інвесторів, були легкими. Щоб інвестори 
могли поставити галочку і сказати: це є, і це їм подобається. А галочка «співпраця з МВФ» 
позитивно сприймається глобальними інвесторами. 

 

– Мінфін України визнав, що співпраця країни з МВФ розслабила інвесторів, оскільки їм 
більше не треба глибоко аналізувати те, що відбувається в країні, адже є МВФ, який все 
проконтролює. Чи згодні ви з цією тезою? 

– Інвесторам буде комфортно від того, що МВФ з вами, або ж вони взагалі не 
думають про інвестування. Деякі реформи, що проводяться МВФ, болючі та непопулярні. 
Але це чудово, що вони відбуваються. У мене є приклад – Венесуела до Чавеса. Мій друг була 
міністром фінансів тоді, коли у Венесуелі були налаштовані проти МВФ. Вона розробила 
програму «Порядок денний Венесуели», яка виглядала абсолютно як програма МВФ, але це 
була програма Венесуели. Інвестори подивилися і сказали: «Ага, цікаво. Але я не впевнений, 
адже це не програма МВФ». Місцеві – політична еліта та ЗМІ – говорили, що це програма не 
від МВФ, а потім представник МВФ сказав, що «якби ми розробили програму, вона б 
виглядала так само!» Міністр була щаслива, а програма була реалізована. Вам навіть краще 
зробити свою програму, але вона повинна бути надійною і потрібно отримати від МВФ 
печатку «схвалено». Україна останніми роками показує абсолютне бажання реформуватися, 
і ми бачимо великий прогрес і будемо бачити його й далі. Гадаю, що дуже важливо 
дивитися на такі речі в довгостроковій перспективі, а не короткостроковій. 

 

– Туреччина активно розвивалася останніми роками за рахунок кредитів оєвропейсь-
ких банків. Якщо через валютну нестабільність турецькі банки перестануть обслуговувати 
і повертати кредити європейським банкам, чи може це повернути рецесію у ЄС? 

– У Туреччині можуть бути величезні проблеми, які матимуть великий ефект на інші 
країни, але навряд чи це станеться. Ми бачили, як їхній центробанк підняв процентні 
ставки, і уряд не збирається стрибати у прірву. Тому я очікую, що їхні реформи 
триватимуть. Але Туреччина – не настільки важливий ризик для західноєвропейської 
стабільності, як італійські банки, наприклад. Фактично навіть і близько це не настільки 
серйозний ризик. 

 

Читати інтерв’ю повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 
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ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта  
реформ в Украине 

13.11.2018 
Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, 

причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста. Об этом 
говорится в отчете ЕБРР Transition Report 2018-19: Work in Transition. 

Как отмечается, прогресс в законодательном обеспечении реформ в Украине пока 
неоднозначен. В частности, парламент принял ряд важных законов, в том числе о создании 
антикоррупционного суда, приватизации, валюте и валютных операциях, корпоративном 
управлении в государственных банках и защите прав кредиторов. "Однако эти 
законодательные изменения пока не принесли ощутимых результатов", - говорится в 
отчете. В ЕБРР подчеркнули важность сотрудничества с МВФ, поскольку новая программа 
stand-by поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании и 
сохранить макроэкономическую стабильность. В ЕБРР также советуют Украине 
активизировать реализацию недавно принятых законов в энергетическом секторе. В 
частности, это отделение оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза", а также 
создание газовой биржи. Кроме того, "Нафтогаз" должен прекратить субсидирование цен 
на газ для населения, считают эксперты. В ЕБРР также указали на необходимость активной 
реформы государственных банков. Акцент должен быть сделан на реформе 
корпоративного управления и преобразовании госбанков с последующей приватизацией. В 
то же в ЕБРР признают, что в 2019 году Украине сложно будет провести реформы в связи с 
началом предвыборного цикла. Напомним, Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%. Банк оставил без 
изменений прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

Читайте также! Transition Report 2018-19: 
Work in Transition >>> 

 
Рост экономики Украины отстает от  

потенциальных темпов – МВФ 

13.11.2018 
Динамика экономики Украины отстает от потенциальных темпов в 

условиях более стремительного роста ВВП развивающихся стран Европы, 
считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. 

"Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое 
Украина претерпела в 2015 г. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны 
Европы сейчас растут в среднем на 4-5% год, что говорит о недостаточно быстром 
восстановлении Украины", - сказал он во время пресс-конференции. Более того, добавил 
представитель МВФ, Украине необходимо достичь более высоких темпов роста, чтобы 
восстановиться после спада в 2014-2015 гг. По оценкам Фонда, одним из существенных 
факторов экономического отставания Украины является коррупция, которая ежегодно 
"съедает" примерно 2 п.п. роста ВВП. "Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до 
среднего уровня среди европейских стран, то реальных рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. 
Более того, это изменило бы потенциал роста", - подчеркнул Й.Люнгман. В то же время, 
добавил он, не менее важной задачей является сохранение текущих темпов роста 
экономики, и для этого важно придерживаться сбалансированной фискальной политики, 
достичь снижения инфляции, как условия для снижения процентных ставок, а также 
расширение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). "Мы видим, что макроэкономическая 
ситуация понемногу стабилизируется. Но эта устойчивость все еще достаточно хрупкая: 
участники рынков продолжают беспокоиться, что произойдет, если финансовая 
стабильность будет потеряна", - объяснил он. Говоря о высокой инфляции и процентных 
ставках, Й.Люнгман сообщил, что они сдерживают внутренние инвестиции. "Уровень 
процентных ставок в настоящее время составляет более 18% годовых. Очевидно, что при 
таких условиях сложно финансировать инвестиции за счет заимствований в банке. 
Способом решения этой проблемы является снижение инфляции", - сказал он. 
Представитель МВФ напомнил, что Фонд прогнозирует замедление роста потребительских 
цен к концу следующего года до 6,2%, на фоне жесткой денежно-кредитной политики 
Национального банка Украины, а также ослабления инфляционных ожиданий среди 
населения. В то же время он отметил важность содействия Национальному банку в этом 
вопросе со стороны правительства, чтобы его фискальная политика способствовала низкой 
стабильной инфляции. Относительно внешних инвестиций, Й.Люнгамн отметил 
необходимость улучшения бизнес-климата и уровня защиты права собственности. "Если 
вы хотите, чтобы инвесторы вложили в украинскую экономику деньги на 18-20 лет, то они 
хотят быть уверенными, что к ним будут относиться справедливо", - сказал он. Как 
сообщалось, Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 
году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году - до 3,5% с 4%. Спустя неделю МВФ улучшил прогноз роста 
ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен 
до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%. БУ в конце октября сохранил прогноз роста ВВП 
в 2018 г. на уровне 3,4%, в 2019 г. - 2,5% и 2020 г. - 2,9%. Согласно консенсус-прогнозу, 
составленному Министерством экономического развития и торговли в сентябре, рост ВВП 
Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.  

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
ВВП України зростає вже одинадцять  

кварталів поспіль 
14.11.2018 

Валовий внутрішній продукт України у третьому кварталі 2018 року 
зріс на 0,4% порівняно з попереднім кварталом. Про це повідомляється на 
Урядовому порталі з посиланням на дані Державної служби статистики. 

"Економіка України за ІІІ квартал поточного року, порівняно з попереднім 
кварталом, зросла на 0,4%. Цей показник продовжив закладену тенденцію сталого 
економічного зростання вже 11-й квартал поспіль", - йдеться у повідомленні. Як свідчать 
дані Держстату, порівняно з третім кварталом минулого року, зростання ВВП становило 
2,8%. "Ситуація відповідає прогнозам уряду та міжнародних партнерів", - йдеться в 
повідомленні. Як повідомляв Укрінформ, реальний валовий внутрішній продукт України у 
другому кварталі 2018 року зріс на 3,6% порівняно з другим кварталом 2017 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО  

 
В октябре промышленное производство  

выросло на 1,4% 

22.11.2018 
В октябре 2018 г. промышленное производство выросло на 1,4% (не 

скорректированных на эффект календарных дней), и на 0,3% 
(скорректированных) по сравнению с октябрем 2017 года. 

При этом в октябре т.г. промпроизводство выросло на 10,0% (не скорректированных 
на эффект календарных дней) и выросло на 0,6% (скорректированных) по сравнению с 
сентябрем 2018 года. В январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 г. 
промпроизводство выросло на 1,8%. Как сообщалось, в сентябре 2018 года промышленное 
производство сократилось на 1,3% (не скорректированных на эффект календарных дней), 
и на 0,7% (скорректированных) по сравнению с сентябрем 2017 г. В 2017 г. промышленное 
производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 г. В 2016 году промышленное 
производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 г. Отметим, индикатор деловой 
уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом 2018 г. на 0,2 п.п. 
и составляет минус 4,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса 
предприятий. Индикатор делового климата в проышленности не изменился по сравнению 
с III кв. т.г. и составляет плюс 1%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор 
снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1 п.п. и составляет плюс 0,9%. 
Оценка объема производства продукции за июль-сентябрь т.г. в промышленности 
составляет плюс 10%, в перерабатывающей промышленности - плюс 13%. … 

Читать полностью >>>  
По материалам cbonds.info 

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Україна готує китайську проблему: чому урядова обіцянка  

може дорого коштувати державі 
13.11.2018 

Україна може відкрити свій ринок для китайського імпорту. Це стане 
можливим у випадку створення зони вільної торгівлі з Китаєм. Перший крок 
у цьому напрямку вже зроблено.  

Під час візиту до Пекіна перший віце-прем’єр та міністр економіки Степан Кубів 8 
листопада запропонував "розпочати спільні консультації щодо передумов створення зони 
вільної торгівлі Україна-Китай". Вже ця заява є сенсаційною. Хоча б тому, що наприкінці 
минулого року уряд ухвалив великий документ за назвою "Експортна стратегія України", 
який мав стати визначальним для МЕРТ – а заява Кубіва повністю йому суперечить. 
Стратегія містить аналіз того, з якими країнами ми можемо досягти збільшення торгівлі і 
яким шляхом. Після її ухвалення в уряді запевняли, що відтепер будуть вести переговори 
про можливість лібералізації торгівлі, лише опираючись на згадану Стратегію (не дарма 
вона містить Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 років). 
ЄвроПравда була залучена як експерт до розробки стратегії, тому ми можемо стверджувати 
напевно: ідея утворення ЗВТ з Китаєм не лише не увійшла до остаточного тексту 
документа, але й навіть не розглядалася всерйоз в якості можливого сценарію. Адже попри 
величезну привабливість китайського ринку, українські компанії не просто не мають 
інтересу у створенні ЗВТ, а й відверто вважають цей шлях небезпечним для української 
економіки. Річ у тім, що Китай активно застосовує протекціоністську політику, внаслідок 
чого блокує небажаний імпорт, одночасно демпінгуючи на зовнішніх ринках. У такій 
ситуації створення ЗВТ ніяк не вирішувало проблеми українських експортерів. Натомість, 
коментуючи можливі шляхи до збільшення товарообігу з Китаєм, бізнес акцентував увагу 
саме на боротьбі з нетарифними обмеженнями. Саме тому в уряді досі воліли ігнорувати 
пропозиції китайських урядовців почати переговори про вільну торгівлю, а такі ідеї Пекін 
висловлював неодноразово. Тож пропозиція Степана Кубіва про ЗВТ Україна-Китай 
видається більш ніж дивною. У перші дні після того, як пролунала ця новина, більшість 
співрозмовників ЄП у Міністерстві економічного розвитку воліли тлумачити її як 
дипломатичну хитрість – мовляв, ідеться не про початок переговорів (для чого потрібне 
окреме рішення уряду), а лише про консультації. ... 

Читати повністю >>>         © Юрій Панченко 

За матеріалами eurointegration.com.ua 

Читайте також: Експортна стратегія 
та план завдань і заходів >>> 

 
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ  

 

Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні 
скоротилося до 270 тисяч 

15.11.2018 
У жовтні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 271,4 тисяч 

безробітних, що на 15,7 тисяч менше, ніж у вересні. Про це повідомляє РБК-
Україна з посиланням на Державну службу статистики. 

Таким чином, офіційне безробіття складає 1,1% від населення працездатного віку. За 
даними статистичного відомства, середній розмір допомоги у вересні склав 2637 грн, 
кількість вакансій склало 97,3 тисяч, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну 
вакансію - 3,0. Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 
2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого 
населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно 
активного населення у II кварталі 2018 року склав 8,3%. Зазначимо, у прогнозі 
економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-
2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% у 2019 
році до 8,3% у 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

Стало известно, у кого в Украине 
самые большие пенси 

17.11.2018 
Наибольшие пенсии в Украине получают судьи, прокуроры и депутаты 

Верховной Рады. Об этом говорится в исследовании Офиса по финансовому и 
экономическому анализу в ВР. 

Судьи в 2013 г. получали чуть больше 12 тыс грн., а в I полугодии 2018 г. их пенсия 
превысила 25 тыс. грн. Такую пенсию сейчас получает 3 тыс. чел., по данным Офиса. Пенсии 
у депутатов Верховной Рады немного сократились, но все равно остаются одними из 
наибольших. В 2013 г. они составляли 15,3 тыс. грн., по итогам 2017 г. уменьшились до 15,1 
тыс. грн. Такую пенсию сейчас получает 1 тыс. чел. Почти вдвое выросла пенсия у 
военнослужащих: с 2373 грн. в 2013 г. до 4206 грн. в I полугодии текущего года. Такую 
пенсию сейчас получают 624 тыс. чел. Пенсии для "чернобыльцев" выросли с 3,2 тыс. грн. в 
2013 г. до 3,8 тыс. грн. по итогам 2017 г. Такую пенсию получают 81 тыс. чел. В 2017 г. 
благодаря законопроекту Кабмина о повышении пенсий средняя выплата выросла на 36%, 
с 1828 грн. до 2479 грн. Пенсии по возрасту выросли на 70% — c 1522 грн. в 2013 г. до 2579 
грн. по итогам I полугодия 2018 г. Пенсию по возрасту получают 10,5 млн граждан. 
Социальная пенсия, которую получают украинцы, у которых нет минимального страхового 
стажа, выросла с 976 грн. до 1456 грн. Ее получают 121 тыс. чел. При этом цены в Украине 
за 2013-2018 гг. выросли не на 70%, как пенсии, а в 3-4 раза. Поэтому за последние 5 лет 
количество пенсионеров в Украине сократилось на 2,1 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

https://bin.ua/news/economics/economic/227402-ebrr-poka-ne-vidit-oshhutimogo-yeffekta-reform-v.html
https://2018.tr-ebrd.com/
https://2018.tr-ebrd.com/
https://bin.ua/news/economics/economic/227397-rost-yekonomiki-ukrainy-otstaet-ot-potencialnyx.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2579989-vvp-ukraini-zrostae-vze-odinadcat-kvartaliv-pospil.html
https://bin.ua/top/227286-gosstat-obnarodoval-ozhidaniya-promyshlennikov-na.html
http://ua.cbonds.info/news/item/1063477
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/11/13/7089319/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki
https://www.rbc.ua/ukr/news/kolichestvo-zaregistrirovannyh-bezrabotnyh-1542280346.html
https://www.minprom.ua/news/249057.html
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У Рахунковій палаті заявили про ризик  
невиконання держбюджету 

14.11.2018 
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявляє, що державний 

бюджет на поточний рік може бути не виконаний. Про це він повідомив 
журналістам, передають Українські Новини. 

За словами Пацкана, факторами можливого невиконання бюджету є зростання 
виплат за зовнішніми боргами в поточному році, невиконання плану надходжень від 
приватизації та платників податків. "До кінця поточного року є загрози невиконання 
бюджету", - заявив голова Рахункової палати. При цьому Пацкан зазначив, що Кабмін 
намагається не допустити недофінансування захищених статей бюджету. Нагадаємо, що 
доходи держбюджету-2018 заплановані в розмірі 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 
млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 80,6 млрд грн або 2,4% ВВП. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biz.nv.ua 

 
Глава Уряду про ухвалення бюджету - 2019: Маємо  

збалансований і реалістичний документ 
23.11.2018 

Ухвалений Верховною Радою проект Державного бюджету на 2019 р. – 
збалансований і реалістичний. Про це сказав Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман. 

Проект бюджету був поданий  відповідно до вимог Бюджетного кодексу – у вересні, 
пройшов всі процедури обговорення і вперше був схвалений до початку грудня. Це 
відкрило для України можливості не тільки планового входження в наступний фінансовий 
період, а й посилення співпраці з міжнародними партнерами за програмами макрофінан-
сової допомоги. «Ми маємо стабільність – і в кінці цього року, і в наступному.  2019 рік буде 
непростим – економічно і політично. Але маємо бюджет – збалансований і реалістичний, - 
сказав Володимир Гройсман. - Ми зберегли всі програми – безпеки і оборони, в медицині, 
освіті, будемо будувати дороги, продовжимо подальшу децентралізацію». Глава Уряду 
подякував народним депутатам за можливість ухвалити всі потрібні рішення, які дозволять 
розвивати країну. Як відомо, Верховна Рада України схвалила підготовлений Урядом України 
проект Держбюджету на 2019 р. Так само Парламент схвалив проекти змін до Бюджетного 
та Податкового кодексів, які серед іншого забезпечують ресурсну базу наповнення 
кошторису. Бюджет передбачає зростання ВВП і поступове зниження дефіциту та боргового 
навантаження. В документі збережені всі пріоритетні напрямки фінансування … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
 

  

 
 ІНІЦІАТИВИ 

Нацбанк змінив умови кредитування  
держкомпаній 

19.11.2018 
Національний банк України (НБУ) підвищив з 0,3 до 0,45 коефіцієнт 

кредитних втрат внаслідок дефолту компаній, які на 51% або більше 
належать державі (прямо або опосередковано). 

Відповідна постанова НБУ №123 від 15.11.2018 набула чинності 17.11.2018. 
Зазначений коефіцієнт враховується у межах розрахунку кредитного ризику у позиках, 
виданих держпідприємствам. Крім того, НБУ вилучив з положення про кредитні ризики 
пункт, що стосується дефолту держпідприємств. Цей пункт спрощував умови, при яких банк 
може прийняти рішення про припинення визнання дефолту боржника в рамках реструкту-
ризації боргу, здійсненої відповідно до вимог закону Про фінансову реструктуризацію. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biz.nv.ua 

 
Мінекономіки пропонує визначити критерії відбору  

інноваційних проектів для фінансування 

19.11.2018 
Мінекономіки має намір визначити критерії та порядок відбору 

інноваційних та інвестиційних проектів для фінансування за рахунок 
Державної фінансово-кредитної установи. 

Проект відповідного наказу міністерство оприлюднило на сайті 19 листопада. Згідно 
з документом, фінансова підтримка таких проектів за рахунок установи може відбуватися, 
зокрема, через надання позики, кредиту, участь у співфінансуванні або входженням до 
статутного капіталу господарських товариств через придбання частки корпоративних прав 
у статутному капіталі господарських організацій. При цьому проект наказу передбачає 
створення в установі спеціального комітету для відбору таких проектів. Сам відбір проектів 
пропонується здійснювати за низкою критеріїв, зокрема, наявність співробітників з 
науковими ступенями, випробувальних лабораторій, прав інтелектуальної власності. Наказ 
пропонує враховувати наявність обладнання, забезпеченість кваліфікованим персоналом, а 
також наявність маркетингового плану і термін окупності проекту.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrrudprom.ua 

 
Мінімум на 10% буде зменшено кількість підприємств, які  

потраплять до плану-графіку перевірок на 2019 рік 

21.11.2018 
Державна фіскальна служба України планує зменшити щонайменше 

на 10% кількість підприємств, які потраплять до плану-графіку проведення 
перевірок на 2019 рік.  

В.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов під час зустрічі з представниками Спілки 
українських підприємців повідомив, що в органах ДФС існує ризикоорієнтований підхід до 
діяльності платників податків та здійснення їх планування до перевірок. На сьогодні в ДФС 
здійснюється перегляд затверджених ризиків з метою їх актуалізації. «Затверджені ризики 
є застарілими і вже не можуть об’єктивно характеризувати те чи інше підприємство. Ми 
зараз здійснюємо перегляд критеріїв ризиковості, визначаємо їх актуальність та 
пріоритетність. І вже планування перевірок на 2019 рік буде здійснено з урахуванням 
актуалізованих ризиків. Вони будуть оприлюднені на веб-порталі ДФС для того, щоб бізнес 
розумів, у якому випадку фіскальна служба прийде до нього з перевіркою», – зазначив 
Євген Бамбізов. Він також звернувся до представників Спілки з пропозицією долучитися до 
роботи з перегляду критеріїв визначення ризиковості підприємств та надати свої 
пропозиції та бачення пріоритетності цих ризиків для того, щоб включати до графіку 
перевірок тільки тих суб’єктів господарювання, яких дійсно треба перевіряти. В.о. 
заступника Голови також наголосив, що під час перевірок акцент буде зроблено на 
результативності, перевірки будуть адресними та не зачіпатимуть той бізнес, який не має 
об’єктивних факторів ризику. Крім того, важливим кроком у системі аудиту стане 
впровадження електронної перевірки, над якою в ДФС активно працюють. Це дозволить 
виявляти переважну частину ризиків ще до перевірки.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС 

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ 

 
ФГИУ хочет разорвать договоры купли-продажи  

акций 11 госпредприятий 

19.11.2018 
ФГИУ ведет работу по разрыву 121 договора купли-продажи 

государственных пакетов акций госпредприятий, единых имущественных 
комплексов и объектов незавершенного строительства 

По словам и.о. главы ФГИУ Виталия Трубароа, фонд контролирует выполнение всех 
инвестиционных обязательств приватизированного имущества, после чего принимает 
решение относительно разрыва договоров или признания их недействительными. «В 
течение пяти лет фонд отслеживает соблюдение условий договора, и если новый владелец 
их нарушает, то такое имущество возвращается в собственность государства», - добавил он. 
Сейчас ФГИ ведет претензионно-исковую работу по расторжению и признанию недействи-
тельными договоров купли-продажи 11 пакетов акций госпредприятий, 16 единых 
имущественных комплексов и 94 объектов незавершенного строительства. 

Читать полностью >>>                    Познакомиться со списком можно по ссылке >>> 
По материалам uaprom.info 

 
Перші три місяці Малої приватизації  

через Прозорро.Продажі 
21.11.2018 

Пройшло рівно 3 місяці з моменту першого аукціону з продажу 
об’єктів малої приватизації (державного та коммунального майна) через 
систему Прозорро.Продажі. Про це повідомляє Асоціація "Біржові та 
електронні майданчики". 

Всі учасники ринку, а саме продавці, електронні майданчики та представники влади 
приємно здивовані першими результатами. Однозначно потрібно відзначити конкуренцію 
на аукціонах, що іноді складає понад 20 учасників. Зазначений факт позитивно відзначився 
й на результативності торгів, а саме на значному підвищенню стартової ціни, що сприяє й 
відчутному зростанню надходжень до державного та місцевих бюджетів. Найбільше 
аукціонів (373 лоти) було створено через майданчик Української універсальної біржі – 
sale.uub.com.ua Всього за 3 місяці  на 325 результативних аукціонах продано майна на 
загальну суму понад 420,5 млн грн. Майже 30% всіх переможців (95 учасників) приймали 
участь також через майданчик Української універсальної біржі. Серед інших учасників 
Асоціації “Біржові та електронні майданчики” активну діяльність провадять ТОВ 
“Держзакупівлі.Онлайн”, ТБ “Катеринославська”, ТБ “Національна електронна біржа”, ТБ 
“Товарно-сировинна біржа “Галконтракт”, ТОВ “Електронні торги України” тощо. “Перші 
реальні торги Малої приватизації через систему Прозорро.Продажі продемонстрували, що 
реалізація державного та комунального майна через рівно доступну та публічну 
електронну систему було вірним вибором Фонду державного майна та Кабінету Міністрів 
України. Разом з тим Адміністратор системи та представники влади задоволені роботою 
електронних майданчиків, які залучили велику кількість учасників торгів, що призвело до 
збільшення ціни продажу в 2 рази в порівнянні з очікуванням”, – зазначив Олег Падалка, 
Директор Асоціації “Біржові та електронні майданчики”. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами Асоціації «Біржові та електронні майданчики» 

 
 
 

 

 

 
 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ 

 
Підприємства та організації Держрезерву відзвітували  

на Погоджувальних радах 

06.11.2018 
Керівники державних підприємств та організацій Держрезерву на 

засіданні Погоджувальної ради презентували показники фінансово-
господарської діяльності за ІІІ квартал та за 9 місяців 2018 року. 

Нафтовий сектор. За 9 міс. 5 нафтових комбінатів отримали надходжень у розмірі 
24,6 млн грн, що на майже 10 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017  р. 
Найбільше надходжень отримав «Комбінат «Айстра»», м. Чернігів, - 18,6 млн грн, в 
порівнянні з минулим роком ріст склав 195 %. Далі йде «Комбінат «Зірка»», м. Запоріжжя, 
ріст надходжень у порівнянні з минулим роком 136 %. Однією з основних причин 
позитивної динаміки є можливість «Зірки» приймати нафтопродукти водним транспортом. 
У ІІІ кварталі 2018 року було прийнято 9 танкерів із загальною вантажоємністю 28,7 тис 
тонн (для порівняння в минулому році було прийнято лише 4 танкери). 

Склади/Холодильники. За цим напрямком за звітний період отримано надходжень у 
розмірі 64 млн грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на 14 млн грн 
більше. Лідерами у зберіганні матцінностей в складах та холодильниках за обсягом 
надходжень за 9 місяців є ДО «Комбінат «Прогрес»», м. Київ, - 27 млн грн, ріст 125 %. Із 
гарним результатом іде трансформований у державне підприємство «Комбінат «Салют»», 
м. Дніпро, показавши 15,6 млн грн надходжень та ріст 124 %.  Слід зауважити, що на 
«Салюті» впроваджують сучасні технології – було придбано озонатор повітря для 
холодильника, який очищає від бактерій та сторонніх запахів. ДО «Комбінат «Дніпро»», м. 
Сміла, показав фінансовий результат 6,8 млн грн та ріст 202%. Постійно проводяться 
поточні та капітальні ремонти дахів складів та холодильників, фасадів, встановлюються 
камери відеоспостереження тощо. 

Аграрний сектор. За 9 міс. отримав дохід у розмірі 290 млн грн, ріст з аналогічним 
періодом минулого року склав 108%. Варто зауважити, що фінансові показники досить 
високі, не зважаючи на прогнози та важкий маркетинговий рік для аграріїв.  Загалом у ІІІ 
кварталі 10 аграрних підприємств держрезерву прийняли на зберігання  майже 200 тис  
тонн зернових. Лідером за обсягами надходжень є  «Куліндорівський КХП», м. Одеса, з 
чистим доходом у розмірі 127 млн грн. Далі йде «Чортківський КХП», Тернопільська обл..,  - 
66 млн грн. та «Охтирський КХП», Сумська обл..,  - 32 млн грн. ДП «Куліндорівський КХП» 
активно займається експортною діяльністю, 54% в структурі загального доходу підприєм-
ства складає реалізація товарів. Для отримання додаткових прибутків Куліндоровський 
КХП придбало та ввело в експлуатацію на млині лінію гранулювання висівок потужністю 10 
тонн в годину, яка дозволить майже в 1,5 рази знизити собівартість процесу. Зауважимо, що 
за 9 міс підприємствами та організаціями системи держрезерву сплачено податків у сумі 80 
млн грн. В минулому році ця цифра складала 62 млн грн. Приємно відзначити і зростання 
заробітної плати у системі Держрезерву, середній розмір якої сягає до 8 тис грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держрезерву 
 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Ярославський прокоментував чутки про  
свою участь у виборах 

12.11.2018 
Власник і президент групи DCH, український бізнесмен 

Олександр Ярославський вірний своєму принципу залишатися поза 
політикою і не збирається брати участі в якості кандидата на 
майбутніх виборчих перегонах.  

 
"Про це говорять вже не один десяток років, але я заспокоюю і кажу: я свою сім'ю не 

проміняю ні на посаду міського голови, ні на якусь іншу ще вище", - заявив Ярославський в 
інтерв'ю програмі "Світське життя" Каті Осадчої, відповідаючи на питання ведучої про своє 
можливе висунення на посаду мера Харкова. На репліку ведучої, що зараз модно 
балотуватися в президенти і очікується близько двох десятків кандидатів, Ярославський 
сказав: "Я в цьому модельному бізнесі не беру участі". Олександр Ярославський – один з 
найбільш успішних і відомих українських бізнесменів, родом з Харкова. Власник і президент 
групи DCH, створеної понад 20 років тому і об'єднує компанії таких секторів економіки, як 
фінанси, промисловість, девелопмент, транспорт і ін Загальна сума інвестицій 
Ярославського тільки в економіку Харківського регіону перевищує $1 млрд. Генеральний 
інвестор підготовки Харкова до Євро-2012: вклав у підготовку міста до турніру понад $ 300 
млн. Президент футбольного клубу "Металіст" в 2005-2012 рр.., під його керівництвом клуб 
багаторазово ставав призером національної першості і виступав у Лізі Європи;президент 
регбійного клубу "Олімп", найбільш титулованного українського регбійного клубу, 
базового для національної збірної. Кандидат технічних наук, почесний доктор Харківського 
національного університету імені Каразіна та Харківського національного університету 
міського господарства, меценат, системно підтримує харківські вузи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 
 

 

 
А.ЯРОСЛАВСКИЙ 

 
 

Тигипко покупает депозитарное  
учреждение 

14.11.2018 
Антимонопольный комитет разрешил кипрской структуре 

украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести контроль над 
ООО "ТИ-инвест" (Киев). Об этом сообщает stockworld.com.ua 

 
Согласно сообщению на сайте АМКУ, Bailican Limited предоставлено разрешение 

приобрести долю в уставном капитале ООО "ТИ-инвест", обеспечивающую превышение 
50% голосов в высшем органе управления общества. По данным системы "СПАРК-
Интерфакс" компания "ТИ-инвест" основана в 2011 году. Ее участниками являются 
Анастасия Булгакова (0,01% капитала) и кипрская Wecer Limited (99,99%), конечным 
бенефициарием – Oleg Dagdalendis Co. (Кипр). Компания предоставляет полный спектр 
услуг по депозитарной деятельности как частных, так и корпоративных клиентов на 
фондовом рынке Украины, пишет "Интерфакс". Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет 
активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, 
фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, 
Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. 
Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко. 

Читать полностью >>>  
По материалам stockworld.com.ua 

 
 
Коломойський розповів про суд з «Приватбанком»  

і можливий поділ «Укрнафти» 

20.11.2018 
Український бізнесмен Ігор Коломойський розповів, що суд 

"Приватбанку" проти своїх колишніх власників – нього і Геннадія 
Боголюбова – ще фактично не розпочався. Про це він сказав в 
інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній. 

 
"Ще навіть не було попередньої підготовки. Сьогодні відбуваються "прикордонні 

битви", - сказав він. Коломойський зазначив, що був поданий позов, після чого були 
заморожені і розкриті активи. Він уточнив, що це були за активи і розділив їх на три групи: 
активи пов'язані з РФ, з Україною та світом. Бізнесмен підкреслив, що заморозка сталася 
без їх присутності – позивачі прийшли і надали аргументи, які здалися судді 
переконливими. Також Коломойський пояснив, чи не повинен суд розморозити активи, 
якщо б його переконала версія про політичні мотиви позову. "У липні були слухання, і у нас 
була можливість надати свої аргументи – рішення поки не ухвалено". За його словами, 
може, в листопаді з'явиться нове рішення Лондона. Серед іншого він зазначив, що рішення 
Лондона було великим ударом по Петру Порошенку, який раніше "дуже хотів подивитися 
на структуру володіння медіагрупою "1+1". "Структура українських активів на 
сьогоднішній день легальна і для Порошенка недоступна", - додав бізнесмен. Також 
Коломойський, компанії якого корпоративно управляють часткою в "Укрнафті", заявив, що 
готовий піти на поділ компанії за виконання конкретної умови. Як повідомив він в інтерв'ю 
йдеться про "справедливий розподіл активів", що "допоможе компанії за великим рахунком 
вийти з кризової ситуації". Коломойський погодився, що юридичне розділення "Укрнафти" 
необхідне, але необхідна згода акціонерів. "Потрібна згода не тільки мая, але й всіх 
акціонерів. Я думаю, якщо буде справедливий розподіл активів і це допоможе компанії за 
великим рахунком вийти з кризової ситуації, то чому ні? Ми – "за". Будь-який прагматичний 
бізнес-підхід ми вітаємо. Без політики", - зазначив він. Раніше голова НАК "Нафтогаз" 
Андрій Коболєв заявив, що компанія веде переговори з Коломойським про поділ активів 
"Укрнафти". За його словами, Коломойський поки що на це згоди не дав. "Фінальної угоди 
ми ще не маємо. Ми перебуваємо в переговорному процесі", - уточнив він. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами economics.unian.ua 

Дивіться відео: Інтерв'ю Ігоря 
Коломойського >>> 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
АМКУ націлився на активи та майно  

Курченка за кордоном 

21.11.2018 
Після набуття сили рішення про стягнення з Сергія Курченка 15 

млн грн штрафу за порушення при набутті "Брокбізнесбанку", 
розпочнеться стягнення штрафу, у тому числі, у вигляді активів та 
майна як на території України, так і поза її межами.  

 
"Вчорашнє рішення є знаковим. Тому що раніше у практиці АМКУ ця функція не 

використовувалася активно. І це рішення є першим великим рішенням, коли 
відповідальність накладається саме на кінцевого бенефіціара. Безумовно, відповідач може 
оскаржити наше рішення у суді. Коли рішення набуде законної сили, і ми розпочнемо 
стягнення цього штрафу, то відповідне стягнення може звертатися на всі активи, які 
належать цьому суб’єкту. Це будь-які активи, які належать цій фізичній особі, і за кордоном 
також", - розповів повідомив УНН голова АМКУ Юрій Терентьєв. Терентьєв пояснив, що 
підставою для порушення справи щодо концентрації без дозволу Антимонопольного 
комітету було набуття групою компаній, пов’язаних з Курченком, "Брокбізнесбанку". "Ми 
бачили, що безпосередньо ті офшорні компанії, які виступали набувачами корпоративних 
прав, фактично були фірмами, які не ведуть реальну господарську діяльність. Тому, 
накладати на них певні штрафні санкції не мало жодного економічного сенсу", - зазначив 
голова АМКУ. Терентьєв порівняв справу щодо штрафу Курченку зі справою щодо 
стягнення 172 млрд грн з російського ПАТ "Газпром". "Тут можна навести певні аналогії зі 
справою "Газпрому". Коли спочатку була проведена робота з ідентифікації грошових 
коштів, які належать "Газпрому" на території України, потім майна на території України. 
Далі у випадку недостатності цих активів чи майна можна виходити вже за межі України", - 
сказав він. Проте, за його словами, стягнення активів за межами держави є більш 
трудомісткою роботою. І починати цю роботу, додав Терентьєв, треба тоді, коли будуть 
вичерпані можливості проведення стягнення на території України. Водночас адвокат Сергія 
Курченка Юрій Сухов у коментарі УНН наголосив, що його клієнт не має жодного 
юридичного стосунку до "Брокбізнесбанку". "Щодо пов’язаності Курченка з 
"Брокбізнесбанком", то в травні 2018 року було рішення Верховного Суду, яким було чітко 
зазначено, що документального підтвердження і будь-яких доказів про причетність 
Курченка до "Брокбізнесбанку" і пов’язаності з цим банком немає", - зазначив адвокат. 
Нагадаємо, 20 листопада Антимонопольний комітет України наклав штраф обсягом 15 млн 
грн на бізнесмена Сергія Курченка у справі про вчинення економічної концентрації у 
зв’язку з набуттям ним та іншими особами "Брокбізнесбанку". Нещодавно ГПУ передала 
Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, арештовані два елітних автомобілі, які 
належали бізнесмену Сергію Курченку. 7 березня Печерський районний суд Києва надав 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія 
Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації. За 
даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим 
злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", 
ПАТ "Укрнафта" та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн 
шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно 
нижчими від ринкових, нібито "для потреб населення". 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 

Читайте також: Як олігарх Курченко пов'язаний 
з промисловістю окупованого Донбасу? >>> 

 
 
Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от  

Фонда "Прайм Эссетс Капитал" 
23.11.2018 

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, 
задекларировал 60 млн грн (10 млн и 50 млн) дивидендов, которые 
поступили от Фонда "Прайм Эссетс Капитал". Об этом сообщает 
interfax.com.ua 

 
"Петр Порошенко в соответствии с действующим законодательством 

задекларировал 60 млн грн, которые на протяжении последних дней поступили на его 
счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал". Этот фонд, как известно, 
управляет активами Петра Порошенко", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в 
пресс-службе администрации президента в пятницу вечером. При этом в пресс-службе 
подчеркнули, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка, 
так как дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на 
благотворительность, поддержку украинской армии и др. "Задекларированные дивиденды, 
поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную 
с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей 
евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной 
церкви, развитие украинского языка. На политическую рекламу Порошенко тратит 
собственные средства, в отличие от многих других политических сил, которые оплачивают 
ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления 
денег", - разъяснили в пресс-службе, добавив при этом, что из задекларированных 60 млн 
грн П.Порошенко оплатил все налоги, включая военный сбор. В пресс-службе также 
заверили, что эта сумма не связана с доходами от продажи ЧАО "Завод "Кузня на 
Рыбальском" (Киев), поскольку они еще не поступали на счет П.Порошенко как 
физического лица. "Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам 
продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в 
качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы. Из суммы 
поступлений будут оплачены НДФЛ по ставке, предусмотренной для дивидендов, и 
военный сбор", - подытожили в АП. 23 ноября в Едином государственном реестре 
деклараций появились два сообщения о существенных изменениях в имущественном 
состоянии П.Порошенко. В одном сообщении указана сумма в 10 млн грн, в другом – 50 млн 
грн, обе – как дивиденды от ПАО "Прайм Эссетс Капитал". 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Відділ реклами:  
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НКЦБФР остановила действия лицензий на  
торговлю ЦБ девяти компаниям 

14.11.2018 

НКЦБФР Украины решением от 13 ноября остановила действия 
лицензий на торговлю ценными бумагами девяти компаниям за нарушение 
ими законодательства. 

 "Указанные решение было принято в связи с тем, что профессиональные участники 
системно нарушали требования законодательства о ценных бумагах, что несет 
потенциальный риск инвесторам, и с целью проведения проверки их деятельности", – 
говорится в сообщении компании в среду. Согласно ему, лицензии остановлены ООО "Орис 
Кэпитал", "Бенефит Брок", "Фондовая компания "Авангард", "Абрис–Инвест", "Первый 
депозитарный альянс", "Системгейтс", "Финансовая компания "Корнер", "Финансово-
депозитарная компания" и ЧАО "Эксперт - Капитал". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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ICU стала головним спонсором проведення в Україні найпрестижнішого у світі 

студентського конкурсу з інвестиційних досліджень 
12.11.2018 

В Україні стартував найбільший у світі конкурс з інвестиційних 
досліджень - CFA Institute Research Challenge 2018-2019. Другий рік поспіль 
головним партнером і спонсором конкурсу виступає група ICU. 

Конкурс щорічно відбувається у більш ніж 70 країнах, організатор - глобальна 
асоціація інвестиційних професіоналів CFA Institute. Завдання учасників - підготувати і 
захистити інвестиційний звіт по одній з провідних локальних чи світових публічних 
компаній. Кожна команда має свого ментора зі сфери фінансів або консалтингу - 
досвідченого інвестбанкіра чи бізнес-аналітика, який допомагає студентам розібратися у 
тонкощах інвестиційного аналізу. В українському змаганні цього року в конкурсі беруть 
участь 195 студентів з 26 ВНЗ країни. Фінал конкурсу відбудеться у березні 2019 року, а в 
квітні дві команди-переможниці відправляться в Швейцарію на європейські змагання, де 
будуть змагатися зі студентами з 30-ти країн. Своєю чергою переможець європейського 
етапу проходить у світовий фінал. Цього року, крім спонсорства самого конкурсу, група ICU 
підтримає також кращого студента національного фіналу. ICU надасть йому цільову 
стипендію на здачу екзамену CFA. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ICU  

 
Horizon Capital готов инвестировать в Украину  

$200 млн до 2021 года 

13.11.2018 

Инвестиционная компания Horizon Capital намерена инвестировать в 
Украину $200 млн до 2021 года. Об этом сказала исполнительный директор 
компании Елена Кошарная. 

"Планы на два года - инвестировать в Украину $200 млн", - сказала она в ходе 
панельной дискуссии на V Форуме "Дирижеры Изменений". Среди сфер, которые интересны 
инвестиционному фонду, Кошарная отметила IT, промышленность  и пищепром. 
Напомним, в начале ноября сообщалось, что фонд, которым управляет Horizon Capital, 
приобрел миноритарный пакет акций львовской кондитерской фабрики Ярич. Horizon 
Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с 
инвестиционным фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданным американским 
правительством в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. В настоящее 
время мажоритарием и главным исполнительным директором Horizon Capital является 
Елена Кошарная. Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго. Horizon Capital 
управляет фондами прямых инвестиций более 40 институциональных инвесторов с 
активами более $800 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом 
$132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов 
инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси. Фонды Horizon 
Capital являются одними из наиболее активных инвесторов в IT-сектор региона. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 

 
 ФОНДОВІ БІРЖІ 

 

Впервые в Украину заведены ценные бумаги иностранного  
эмитента по упрощенной процедуре 

22.11.2018 

Национальный депозитарий констатирует, что впервые для 
обращения на территории Украины заведены ценные бумаги иностранного 
эмитента по упрощенной процедуре.  

Благодаря совместной работе, которую провели НДУ, Национальная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и инвестиционная компания Dragon Capital, 
с конца ноября на отечественном рынке можно будет приобрести еврооблигации с 
процентной ставкой 16,5% в гривне, которые Укрэксимбанк выпустил для обращения за 
рубежом. Первым иностранным эмитентом, получивший доступ на украинский рынок по 
упрощенной процедуре, стала компания Biz Finance Plc, которая используется 
Укрэксимбанком для размещения еврооблигаций на зарубежном рынке. Инвесткомпания 
Dragon Capital подала запрос в Национальный депозитарий относительно подачи в НКЦБФР 
заявления о допуске к обращению на территории Украины ценных бумаг иностранного 
эмитента, а именно еврооблигаций Biz Finance Plc с купонной ставкой 16,5% и объемом 
эмиссии 4,1 млрд грн, размещенных на Ирландской фондовой бирже. Напомним, согласно 
решению №871 “О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных 
эмитентов к обращению на территории Украины” заявителем, который готовит и подает в 
НКЦБФР пакет документов о допуске, может стать эмитент или НДУ, а инициатором 
процесса получения допуска, согласно действующему Регламенту осуществления 
депозитарной деятельности НДУ от 16.07.2018 может стать и депозитарное учреждение. 

Читать полностью >>>  
По материалам news.finance.ua 
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Прокуратура Полтавської області реально повернула у державну  
власність 463 га землі вартістю понад 65 млн грн 

14.11.2018         
Установлено, що в 2005 р. між Зіньківською райдержадміністрацією 

та товариством укладено договір оренди земельних ділянок для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Відповідно до вимог законодавства, дія договору припиняється у разі закінчення 
строку, на який його було укладено. Таким чином, ще у 2015 році термін оренди вказаних 
земель закінчився, орендарем не вжито жодних дій щодо поновлення договору оренди, 
хоча земельними ділянками товариство продовжувало користуватися. Органи прокуратури 
Полтавської області звернулись до суду з позовними вимогами повернути державі 463 га 
землі, вартість якої становить понад 65 млн гривень. Позовні вимоги прокуратури 
задоволено у повному обсязі. Завдяки вжитим заходам прокуратури товариство підписало 
2 акти повернення вказаних земельних ділянок з незаконного використання у державну 
власність, в особі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами gp.gov.ua 
 

В Україні запускають аукціони  
з оренди землі 

21.11.2018 
Уряд запустив аукціони з оренди землі держвласності через 

ProZorro.Продажі. Про це повідомив перший заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. 

"Ми запускаємо те, що ми обіцяли декілька місяців тому, коли Кабмін змінив 
правила експерименту з електронних аукціонів з оренди державної землі", - сказав він. 
Аукціони з оренди землі через ProZorro.Продажі будуть працювати так само, як і продаж 
інших активів чи оренди у цій системі. "Існує велика кількість електронних майданчиків. 
Ми підключили абсолютно весь ринок. Лот може бути заведений з будь-якого майданчика, 
подати пропозицію можна теж з будь-якого майданчика", - уточнив він. Директор ДП 
"ProZorro.Продажі" Олексій Соболєв розповів, що запуск аукціонів з оренди землі через їхню 
систему є пілотним проектом, який відповідає всьому українському законодавству. 
Зокрема, розповів він, був розроблений новий модуль аукціону, який відповідає 
Земельному кодексу саме для проведення торгів з оренди землі. "Закликаємо всі ОТГ 
приєднуватися і виставляти свої землі на оренду, тому що ви отримаєте точно більше 
грошей. Ми проходили це вже не раз з орендою приміщень, продажем малої приватизації", - 
сказав він. Соболєв також розповів, шо вже працює 10 майданчиків стосовно оренди землі. 
Нефьодов додав, що вже перші результати стосовно виставлення на аукціони з оренди 
землі через систему ProZorro.Продажі можуть бути до кінця року. Нагадаємо, в Україні 
пообіцяли оновлений порядок ведення Державного земельного кадастру. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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На аукціон з продажу спецдозволів на користування  
надрами підготували 12 лотів 

16.11.2018 
У Державній службі геології та надр України (Держгеонадрах) 

наприкінці грудня проведуть аукціон з продажу спецдозволів на 
користування надрами. Про це інформує прес-служба відомства. 

“На аукціон (який відбудеться 27 грудня 2018 р. - ред.) Держгеонадра підготували 12 
лотів з покладами підземних вод, пісковиків, вапняків, графіту та бурого вугілля. Ділянки 
розміщені у шести областях. Усі ці ділянки потребують геологічного вивчення з подальшою 
дослідно-промисловою розробкою. Початкова вартість дозволів становить більше 30 
мільйонів гривень”, – повідомив керівник Державної служби геології та надр України Олег 
Кирилюк. Аукціон відбувається на виконання рішень уряду щодо ширшого залучення 
інвестицій в економіку України та створення максимально комфортних умов для компаній, 
які хочуть розвивати свій бізнес в Україні. Найдорожчим лотом є дозвіл на видобуток 
бурого вугілля з Миронівського родовища (Кіровоградська область), його початкова ціна - 
24,75 млн грн, вартість геологічної інформації - 2,44 млн грн. Відзначимо, 12 листопада 
2018 року завершилась подача заявок на участь у третьому аукціоні, який відбудеться 27 
грудня 2018 року. Як повідомлялося, Держгеонадра за десять місяців цього року поповнила 
державний бюджет на 650 млн гривень. «План на 2018 рік становив 600 млн грн. За десять 
місяців наша служба виконала більше 100% річного плану надходжень до бюджету. Тільки 
за продаж геологічної інформації надійшло більше 26 мільйонів. Від продажу на аукціонах 
та надання без проведення аукціонів (у т.ч. продовження строку дії) спеціальних дозволів 
на користування надрами - 650 мільйонів гривень», – розповів очільник служби Олег 
Кирилюк. В Держгеонадра нагадали, що за результатами двох проведених аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами цьогоріч було продано права на 
видобуток на 7 ділянках на суму майже 18 мільйонів гривень. У 2015 році служба 
спрямувала до бюджету 179,4 млн грн, у 2016 році - 433,8 млн грн, у 2017 році - 2,019 млрд 
грн (враховуючи плату за продовження терміну дії спецдозволів). В червні 2018 року уряд 
ухвалив перший пакет змін щодо спрощення ведення бізнесу та стимулювання інвестицій у 
галузь надрокористування в Україні, зокрема, було скасовано плату за продовження строку 
дії дозволів (для нафтогазоносних надр). Внаслідок таких змін у поточному році держава 
недоотримала кілька мільярдів гривень надходжень за продовження строку дії 
спецдозволів від нафтогазових компаній. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами ukrinform.ua 
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На дрова: з України стали вивозити  
більше лісу 

19.11.2018 
Протягом трьох кварталів 2018 року з України вивезли 1,57 млн тонн 

паливної деревини. Про це повідомила прес-служба Державної служби 
статистики України, передає портал uk.etcetera.media 

У січні-вересні 2018 року Україна експортувала 1,5 млн тонн паливної деревини, 
загальною вартістю 115,7 млн доларів. Ці показники на 5,9% (в натуральному вигляді) і на 
41% (в грошовому вигляді) перевищують показники за аналогічний період 2017 року. 
Найбільше паливної деревини Україна експортувала в країни Західної Європи – близько 
77% від всеукраїнського експорту. Ще 22% експорту цієї продукції вирушило до Туреччини. 
У 2017 році митні служби ЄС зафіксували незаконне ввезення українського лісу-кругляка 
загальним обсягом 1 мільйон кубометрів. Як правило, за паперами такий ліс класифікували, 
як «паливна деревина». Причина – в Україні діє мораторій на експорт лісу-кругляка. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uk.etcetera.media 

 
WWF погіршив показники незаконних  

рубок в Україні 
23.11.2018 

Всесвітній фонд природи (WWF) оприлюднив нові дані щодо 
незаконних або напівзаконних рубок в Україні, а саме в Карпатах. Про це 
йдеться в оцінці незаконних рубок Місії WWF в Україні. 

"Нові дані від WWF показують, що заборонена рубка також набагато гірша, ніж 
вважалося раніше. На підставі перевірок на 149 об'єктах за 18 місяців, за даними WWF, 
щорічно в українських Карпатах нелегально вирубується 1,4 млн. м³ деревини, порівняно з 
4 млн. кубометрів офіційної заготівлі. Ці дані порівнюються з повторними твердженнями 
Держлісагентства про те, що в країні нелегально вирубується менше, ніж 50 тис. м³", - 
йдеться в оцінці незаконних рубок Місії WWF в Україні. Зазначмо, що незаконні рубки часто 
мають таке прикриття, як санітарні рубки, що Держлісагентству маніпулювати даними. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua 
 

 
 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

Централізоване водопостачання в Україні під загрозою:  
Кабмін не дає грошей 

19.11.2018 
Кабмін виключив з проекту ЗУ «Про держбюджет на 2019 рік» кошти, 

передбачені для фінансування програми «Питна вода України», яка була 
прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011 р. 

«Законом було передбачене фінансування цієї Програми на суму біля 3 млрд грн за 
рахунок Держбюджету. На жаль, за всі попередні роки було виділено лише 208 млн грн. 
Станом на сьогодні знос мереж, споруд та обладнання систем водопостачання та водовідве-
дення в Україні становить понад 50%, значно збільшилася кількість аварій та втрати води. 
За таких умов підприємствам галузі дуже важко забезпечувати надання якісних послуг», - 
зазначається у повідомленні Асоціації «Укрводоканалекологія». Ситуацію ускладнює також 
те, що підприємствам галузі не відшкодовано близько 2,5 млрд грн різниці в тарифах. Крім 
того, зросли ціни на електроенергію, реагенти, пальне, майже вдвічі зросли податки. За 
підрахунками експертів, сума коштів, яка потрібна для реконструкції підприємств 
водопостачання та водовідведення України складає близько $40 млрд. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 
 

 
 ЕКОЛОГІЯ. РИНОК ПОВІТРЯНИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

Всю екологічну інформацію в Україні буде 
зведено в єдину електронну базу 

08.11.2018 
Уряд підтримав розроблену Мінприроди Концепцію створення 

загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля». Про це 
повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Система працюватиме у вільному доступі та об’єднає в одну базу екологічні дані 
різних центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Зокрема, йдеться про оцифрування екологічної інформації, яка до цього часу знаходиться 
на паперових носіях або розпорошена по різних установах та відомствах. Це ускладнює 
роботу як профільних спеціалістів, так і унеможливлює доступ громадян до необхідної їм 
екологічної інформації. Для зручності використання системи передбачено створення 
тематичних блоків: «ЗНАЙ», «ВПЛИВАЙ», «КОНТРОЛЮЙ», що дозволить громадянам 
довідуватися, зокрема, про показники екологічного моніторингу, джерела забруднення, 
наявні дозвільні документи та долучатися до процедур державного управління, в яких 
передбачена участь громадськості. У першу чергу  в електронний вигляд буде переведено  
надання адміністративних послуг Мінприроди та аналітику екологічних реєстрів. Далі - 
діяльність підприємств-забруднювачів, інформацію щодо надрокористувачів, об’єктів 
системи управління відходами та геоінформацію про території й об’єкти ПЗФ, статистику 
та вразі потреби інформаційні матеріали інших громадських організацій тощо. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінприроди 

 
Рада увеличила ставку налога на выбросы  

углекислого газа в 24,4 раза 
24.11.2018 

Верховная Рада увеличила ставку налога за выбросы углекислого газа 
в 24,4 раза с 0,41 гривны/тонна до 10 гривен/тонна с 1 января 2019 года. Об 
этом сообщает портал minprom.ua 

За принятие законопроекта №9260 в целом проголосовали 236 депутатов при 
минимально необходимых 226. Согласно пояснительной записке, ставка повышается с 
целью стимулирования предприятий-загрязнителей к уменьшению загрязнения 
окружающей среды, а также приближения к ставкам за выбросы парниковых газов в 
странах Европейского Союза. Также отмечается, что указанным налогом не будут 
облагаться субъекты, выбросы углекислого газа которых не превышает 500 тонн в год. 
Кроме того, Рада установила поэтапное повышение ставки ежегодно на 5 гривен/тонна до 
уровня 25 гривен/тонна в 2022 году. Как сообщалось, в 2016 году Президент Петр 
Порошенко подписал закон, которым ратифицируется соглашение о снижении уровня 
углекислого газа в атмосфере с 2020 года (Парижское соглашение). 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 
 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

 
 

Україна має потенціал, щоб здійснити чудо  
в енергетичному секторі 

12.11.2018 
Міністр енергетики США Рік Перрі, який вперше перебуває в Україні з 

офіційним візитом, розповів, що Україна має серйозний потенціал в 
енергетичній сфері. Про це повідомляє прес-служба посольства США. 

“Як і мій рідний штат Техас, Україна має потенціал, щоб здійснити чудо в 
енергетичному секторі. … І тому я закликаю вас, обраних народом керівників цієї гордої та 
незалежної держави, проводити політику прозорості та вільних ринків, що збільшить 
інвестиції та економічне зростання. Тепер настав час діяти відповідно до політики, яка 
дозволить вам вийти з тіні Москви”, – сказав Перрі на зустрічі в Дипломатичній академії в 
Києві. Він пообіцяв, що у майбутньому США надаватиме таку допомогу нашій державі:     
технічну допомогу українським керманичам щодо забезпечення непорушності безпеки на 
атомних електростанціях; допоможе Україні диверсифікувати джерела постачання 
ядерного палива та відпрацьованого ядерного палива; вже допомагає Україні в розробці 
аварійних протоколів для зимового опалювального сезону; Сполучені Штати будуть 
працювати разом українськими партнерами щодо підвищення енергетичної стійкості та 
кібербезпеки; допомагають Україні розробити Національний план енергетичної стійкості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uatv.ua 

Читайте також! Міністр-розвідник: Яку 
грунт в Україні зондує Рік Перрі >>> 

 
Держенергоефективності та експерти UNECE розглянули дієві  

шляхи стимулювання до енергоефективності! 
14.11.2018 

Конкретні шляхи підвищення енергоефективності у промисловості 
обговорили учасники 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого 
розвитку, організованого під егідою Європейської економічної комісії ООН. 

За прогнозами експертів ЄБРР, виробництво електроенергії у світі зросте удвічі до 
2060 р. При цьому буде спостерігатися тенденція до зменшення використання викопного 
палива у структурі виробництва електроенергії. Тому енергоефективність у промисловості 
для багатьох країн, у т.ч. України, – невід’ємна складова розвитку економіки. На сьогодні в 
Україні промисловість – один з найбільш енергоємних секторів. На нього припадає: ≈30% 
всього енергоспоживання; 36% викидів СО2. «Для зменшення енергоємності промисловості 
Держенергоефективності спільно з Українсько-данським енергетичним центром розробило 
механізм державної підтримки підприємств у реалізації заходів із підвищення 
енергоефективності та скорочення викидів парникових газів», - повідомив Сергій Савчук, 
Голова Держенергоефективності. «Механізм схожий на вже популярну програму «теплих 
кредитів». За нашою концепцією підприємство зможе взяти у банку кредит на реалізацію 
енергоефективних заходів та «зелених» проектів. Після їх впровадження передбачається 
надання підприємству компенсації частини суми кредиту від держави», - додав С. Савчук. 
Впровадження цього механізму дозволить: стимулювати підприємства до оптимізації 
енергоспоживання та використання відновлюваних джерел енергії; зменшити викиди CO2; 
створити додаткові високотехнологічні робочі місця; підвищити конкурентоздатність 
вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держенергоефективності 

 
На конкурсі обрали двох членів наглядової ради  

Фонду енергоефективності 
19.11.2018 

За результатами конкурсного відбору незалежними членами 
наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності" обрано 
Анджея Райкевича (Польща) та Юлію Сабатюк (Україна).  

"Комісія з відбору незалежних членів Наглядової ради державної установи «Фонд 
енергоефективності» оприлюднила результати конкурсу. На першу посаду незалежного 
члена Наглядової ради визначено - Rajkiewicz Andrzej (Польща), на другу - Сабатюк Юлію 
(Україна). За процедурою відбору Комісією визначено також двох претендентів - других за 
результатами: на першу посаду - Laura Garbenciute-Bakiene (Литва), на другу посаду - 
Luchinkina Karina (Велика Британія)", - повідомляє Урядовий портал із посиланням на віце-
прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія 
Зубка. Міністр привітав переможницю від України і висловив надію, що невдовзі Фонд 
запрацює на повну потужність. «Щойно привітав Юлію Сабатюк, голову асоціації ОСББ 
«Лучани», з перемогою у конкурсному відборі на посаду незалежного члена Наглядової 
ради Фонду енергоефективності. Дуже класно, що перемогла людина, яка точно знає 
клієнта Фонду - це ОСББ та багатоквартирні будинки. І яка, самостійно впровадивши 
енергоефективні заходи, досягла економії енергії у 70%. Вітаю переможців. ... Вже скоро 
робота Фонду енергоефективності запуститься на повну потужність!», - наголосив Зубко. 
Загалом до Комісії з відбору незалежних членів наглядової ради державної установи «Фонд 
енергоефективності» надійшли заяви від 56 претендентів. З них до наступного етапу 
конкурсу було допущено 49. Під час оцінювання конкурсних пропозицій Комісією було 
відібрано 20 претендентів, які пройшли на третій етап конкурсного відбору - розв'язання 
усного ситуаційного завдання, з яким найкраще впоралися 8 претендентів: чотири - з 
України та чотири - з європейських країн. Фінальним етапом конкурсу була співбесіда 
претендентів із членами конкурсної Комісії. Також Комісія оцінювала досвід роботи та 
перевіряла ділову репутацію претендентів і рекомендаційні листи. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
У м. Брюссель відбулось спільне засідання  

"Кластера 3" Україна-ЄС 
21.11.2018 

Спільне зі стороною ЄС засідання Кластера 3 (енергетика, включаючи 
ядерну, навколишнє природнє середовище, зміни клімату, цивільний 
захист, транспорт) відбулось у період з 19 по 20 листопада. 

Відповідно до порядку денного заходу було обговорено нагальні питання 
двосторонньої співпраці з ЄС, а саме щодо секторальної енергетичної співпраці за Угодою 
про асоціацію, включаючи Договір про заснування Енергетичного Співтовариства та 
Меморандум про стратегічне енергетичне партнерство з ЄС. Значна увага була приділена 
ходу реалізації реформи ринку електроенергії та газу, співпраці у вугільній галузі, сфері 
ядерної енергетики та атомної промисловості, енергоефективності та відновлюваних 
джерел енергії. Окрім того зважаючи, що вказаний інституційний механізм охоплює також 
співпрацю у галузі транспорту, захисту навколишнього природного середовища та змін 
клімату, цивільний захист, – представники відповідних ЦОВВ та установ обговорили з 
колегами з Європейської Комісії стан справ та перспективи секторальної співпраці за 
вказаними напрямками. Представниками Європейської Комісії особливо відзначено 
необхідність для України й надалі рухатися шляхом реформ, а також наголошено на 
глибокій залученості та подальшій всебічній підтримці ЄС у цьому напрямку…. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами Міненерговугілля 
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Виробничі показники Групи ДТЕК  
за 9 місяців 2018 р. 

13.11.2018 
Видобуток вугілля становив 19,9 млн т. (-4,9%), відпуск електроенергії 

– 25,1 млрд кВт•год (-6,5%), передавання електроенергії – 32,2 млрд кВт•год 
(+1,4%), видобуток природного газу – 1 244,4 млн м³ (+0,4%). 

«Ми віримо, що впровадження конкурентного ринку електроенергії дасть змогу 
Україні перейти до якісних змін та вийти з інвестиційної ізоляції. Потреба енергетики в 
інвестиціях оцінюється у 85-90 млрд євро, – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим 
Тімченко, коментуючи підсумки роботи компанії за 9 місяців 2018 року. – Нам важливо 
посилити ефективність кожної компанії Групи для успішної роботи у новому ринку 
електроенергії. Ми інвестуємо у виробництво нового типу техніки для видобутку вугілля, 
переводимо ще один енергоблок ДТЕК Придніпровської ТЕС із антрациту на газову марку 
вугілля, будуємо «зелені» електростанції сумарною потужністю 400 МВт та вартістю більше 
500 млн євро. Ці проекти – суттєвий внесок у енергонезалежність України. Вони 
підтримують зростання ефективності бізнесу, яка конвертується у зростання податкових 
відрахувань до українського бюджету, у створення нових робочих місць та збільшення 
соціальних програм з розвитку міст, де працюють наші підприємства». 
 

Основні виробничі показники ДТЕК >>>  
За матеріалами Групи ДТЕК 

Читайте також: Регіони отримають 
додаткові гранти на втілення ідей >>> 
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Сколько угля Украина завозит из РФ и  
оккупированного Донбасса 

13.11.2018 
Зависимость от российского угля и поставки антрацита из 

оккупированного Донбасса в Украину через Ростовскую обл. БизнесЦензор 
исследовал импорт топлива для тепловых электростанций в III кв. 2018 г. 

С началом отопительного сезона Украина в очередной раз ощутила зависимость от 
РФ в поставках угля. В октябре Минтранс РФ не выдал компании ДТЭК Рината Ахметова 
квоты на поставку антрацита со своих ростовских шахт на Луганскую ТЭС. Поскольку ДТЭК 
в течение года не пополнял запасы угля на Луганской ТЭС, для экономии оборотных 
средств, то топлива на ТЭС хватило лишь на неделю. Получить уголь из Украины Луганская 
ТЭС не может из-за того, что железнодорожная ветка проходит через оккупированную 
часть Луганской обл. Кроме того, станция работает в режиме частичного энергоострова - 
соединение с остальной энергосистемой Украины осуществляется лишь одной линией 
электропередач напряжением 110 кВ. В результате, над Луганской обл. нависла угроза 
отключения электричества. Для урегулирования ситуации ТЭС перешла на сжигание газа, а 
Кабмин рекомендовал энергетическому регулятору (НКРЭКУ) предусмотреть в тарифе для 
ДТЭК Луганской ТЭС компенсацию за счет потребителей из-за использования дорогого 
топлива. Поставки были частично возобновлены лишь 12 ноября. Пока что ТЭС продолжает 
сжигать газ, пока не накопит достаточное количество угля для полного перехода на 
твердое топливо. Оккупировав Донбасс, Россия оставила Украину, в том числе, и без 
антрацитовых шахт, которые добывали уголь для тепловых электростанций. Таким 
образом, единственным источником антрацита для украинских энергокомпаний стали 
российские шахты и уголь, который боевики добывают на захваченных территориях и 
через Ростовскую область перепродают в Украину под видом российского. Под предлогом 
обеспечения углем, тепловая генерация, большую часть которой контролирует Ахметов, 
получает неоправдано высокий тариф по схеме Роттердам+. С 2016 года она принесла 
Ринату Ахметову и окружению президента Петра Порошенко -около 36 млрд грн. 
БизнесЦензор продолжает следить за импортом угля в Украину. ... 

Читать полностью >>>                                                                                     © Юрий Винничук 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

 
У порт «Южний» прибуло судно з енерге- 

тичним вугіллям з ПАР 

15.11.2018 
Портова лоцманська служба «Южний» філії Адміністрації морських 

портів України «Дельта-лоцман» здійснила проводку в порт судна «Zoe S» з 
50,5 тис. т енергетичного вугілля для ТЕЦ України на борту. 

З огляду на погіршення погодних умов, початок опалювального сезону і дефіцит 
енергетичного вугілля для роботи українських ТЕЦ, чергова поставка вугілля з ПАР має 
велике значення для енергетичної безпеки країни. Лоцманську проводку і швартування 
судна ускладнювали звичні в цю пору року для лоцманів ДП «АМПУ» погодні умови. Судно 
стало під розвантаження біля причалу № 9 ДП «Морський торговельний порт «Южний». 
Технічні параметри цього причалу, а також своєчасно вироблені АМПУ ремонтні черпання 
дозволяють обробляти судна типу Panamax і Post Panamax. Енергетичне вугілля, доставлене 
з Південно африканської республіки в порт «Южний», призначене для Дарницької ТЕЦ 
(м.Київ) та Чернігівської ТЕЦ. Наступна поставка вугілля з ПАР у порт «Южний» очікується 
на судні «Stella Dora» доставить 75,9 тис. т енергетичного вугілля для Криворізької ТЕС. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uspa.gov.ua 

 
Украина за 10 мес. увеличила  

импорт угля на 15,5% 
15.11.2018 

Украина в январе-октябре т.г. увеличила импорт угля каменного и 
антрацита (код ТНВЭД 2701) на 15,5% (на 2 млн 343,37 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 17 млн 425,708 тыс. тонн. 

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на 
сумму $2 млрд 461,009 млн, что на 14,4% больше, чем в январе-октябре-2017 ($2 млрд 
151,445 млн). При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 525,896 млн (доля в импорте - 
62%), США – на $739,278 млн (30,04%), Канады – на $126,946 млн (5,16%), других стран – на 
$68,889 млн (2,8%). Кроме того, Украина в январе-октябре-2018 года экспортировала 
56,223 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,355 млн, в том числе в РФ – на $4,597 
млн, Словакию – на $3,201 млн, Молдову – на $0,454 млн, другие страны – на $0,103 млн. Как 
сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок 
на 11,3% (573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из 
РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс. 
тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%). Украина в 2011 году импортировала уголь и 
антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 
637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 
2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 
2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

Компанія Ахметова купила 80 тисяч тонн  
вугілля в Роттердамі 

23.11.2018 
До України прибула партія антрацитного вугілля з порту Роттердама 

для потреб Криворізької теплоелектростанції (ТЕЦ). Загальний обсяг вугілля 
- 80 тисяч тонн. 

Антрацит не видобувається на підконтрольній українській владі частині Донбасу, 
тому теплоелектростанції вимушені закуповувати його на міжнародних товарних біржах. 
Вартість цієї купівлі закладена у формулу розрахунку вартості електроенергії, відому як 
«Роттердам+». «Криворізька ТЕС - одна з трьох електростанцій в Україні, яка працює на 
дефіцитному антрациті. Таке вугілля не видобувається на підконтрольній Україні частині 
Донбасу, тому ми вирішили закупити необхідне вугілля в Роттердамі», - повідомив 
директор з генерації електроенергії «ДТЕК» С.Куриленко. «ДТЕК» поступово переводить 
свої електростанції на газове вугілля, яке видобувається на підконтрольних Україні шахтах 
Донбасу та на заході України. Зазначимо, Компанія ДТЕК - одна з найбільших енергетичних 
корпорацій у Східній Європі. Їй належить 9 з 15 українських теплоелектростанцій, а також 
17 шахт та вугільнозбагачувальні комплекси. Загалом, компанія є фактичним монополістом 
на ринку генерації теплової електроенергії в Україні. Формула «Роттердам+» була 
запроваджена у травні 2016-го року. Методика була запроваджена за умов втрати 
контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. 
Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після 
окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. І аби забезпечити енергетичну 
незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо 
на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами hromadske.ua 
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Приватна українська компанія з американськими інвестиціями  
отримала дозвіл на розвідку уранових родовищ 

17.11.2018 
Компанія "АЕСУ" отримала дозволи на геологічне вивчення надр, у 

тому числі дослідно-промислову розробку уранових руд на чотирьох 
ділянках у Миколаївській та Дніпропетровській областях. 

Дозволи на користування надрами надані Державною службою геології та надр 
України відповідно до наказу №415 від 5 листопада 2018 р. Протягом найближчих 3-х років 
ТОВ "Атомні енергетичні системи України" має намір інвестувати більше 1 млрд гривень в 
рамках реалізації проектів розвідки уранових родовищ. Компанія "Атомні енергетичні 
системи України" створена в 2015 р. для залучення інвестицій з США у проекти з вивчення і 
видобутку урану на території України. Серед акціонерів АЕСУ є американська компанія U-
Tech Energy. Метою діяльності АЕСУ є забезпечення ядерної енергетики України природним 
ураном власного виробництва. Високотехнологічне та екологічно чисте виробництво 
концентрату природного урану планується за рахунок промислового освоєння уранових 
родовищ в Україні. На першому етапі компанія буде організувати прискорене освоєння 
родовищ пісковикового типу. На другому етапі передбачено створення масштабного 
виробництва на родовищах метасоматичного типу. АЕСУ націлена на будівництво міні-
реакторів нового покоління, які здатні забезпечити новий рівень безпеки експлуатації АЕС. 
Малі модульні реактори - одне з найпопулярніших напрямків розвитку атомної енергетики 
і реакторних технологій в світі, і Україна розпочала освоєння цього ринку. Зокрема, влітку 
2018 року АЕСУ та Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння 
щодо спільного просування запровадження малих модульних реакторів SMR-160 в Україні. 
Holtec International є одним зі світових лідерів у розробці малих модульних реакторів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами tsn.ua 
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В АМКУ установили, что ДТЭК контролирует  
всего 26% рынка электроэнергии 

20.11.2018 
Антимонопольный комитет Украины установил, что рыночная доля 

холдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. Об этом 
сообщает портал ukranews.com 

Это более чем в два раза меньше, чем рыночная доля государственного предприятия 
НАЭК "Энергоатом", который производит 57% электрической энергии. Такие данные были 
обнародованы в ходе сегодняшнего заседания АМКУ, посвященного рассмотрению дела 
№128-26.13/14-15 о признаках монополизма на электроэнергетическом рынке. Напомним, 
что в 2015 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование 
в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обратилась в Антимонопольный 
комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного (доминирующего) 
положения  группы ДТЭК ("ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Востокэнерго") 
на рынке генерации электроэнергии. Рассмотрение дела о признаках монополизма на 
рынке производства электроэнергии изначально планировалось на 6 ноября, но было 
перенесено в связи с неявкой представителей заявителей – НЭК "Укрэнерго" и 
Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ). По словам первого заместителя главы АМКУ Марии 
Нижник, учитывая общественную значимость дела, было принято решение провести 
рассмотрение в открытом режиме. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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НАЕК "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації  
електроенергії на 11% 

13.11.2018 
Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" в січні-жовтні 2018 року 

збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним 
періодом 2017 року на 11,2% – до 42,44 мільярда гривень. 

Згідно з документом, розрахунки Оптового ринку електричної енергії за відпущену 
"Енергоатомом" електроенергію за 10 місяців 2018 р. становлять 40,83 млрд грн (96,2%). 
Повідомляється, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора Оптового 
ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом" за станом на 31 жовтня з урахуванням 
відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 12,306 мільярда гривень. У січні-
жовтні 2018 року компанією було вироблено 68,57 мільярда кВт-год електроенергії. За 10 
місяців цього року частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії в Україні 
становила 53%. Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" у січні-серпні 2018 року збільшив дохід 
від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 6,6% – до 33,5 
мільярда гривень. Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший 
виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у 
загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції 
експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
Мирный, но бедный атом 

13.11.2018 

Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 
утвердила среднесрочную программу инвестиций на период 2019-2023 гг. с 
общим наполнением 64,5 млрд грн.  

Но только под половину этой суммы есть реальные источники финансирования, 
остальные инвестиции покрывать нечем. И это дает "Энергоатому" очередной повод 
требовать повышения тарифов на электроэнергию, производимую АЭС. Атомщики считают 
себя вправе диктовать условия. Начиная с 2015 г. более половины электричества в стране 
производится на атомных электростанциях. За 10 последних лет их доля в энергобалансе 
страны выросла почти на 10%, что позволило безвозвратно вытеснить с первых позиций 
тепловую генерацию. Атомные станции наиболее эффективно используют свой ресурс. 
Суммарные генерирующие мощности украинских АЭС в 2,4 раза меньше, чем у ТЭС, но 
сегодня они производят электроэнергии в полтора раза больше – 85 млрд кВт/ч в год 
против 55 млрд кВт/ч (данные 2017 г.). При всем при этом за работу им платят в несколько 
раз меньше. Сейчас государственное предприятие "Энергорынок" покупает "свет" у АЭС по 
55,75 коп. за киловатт-час, что втрое дешевле, чем оно же платит тепловым станциям. 
Тарифы для разных категорий генерации устанавливает Национальная комиссия по 
регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), исходя из 
себестоимости производимой электроэнергии. В "Энергоатоме" уверены, что 
регулирующий орган считает неправильно и предвзято, вследствие чего компания несет 
значительные потери. За 2017 г. чистый убыток "Энергоатома" составил порядка 1,3 млрд 
грн. Глава компании Юрий Недашковский утверждает, что у НАЭК скоро перестанет 
хватать денег даже на закупку ядерного топлива. По его словам, среди атомных 
энергокомпаний мира у нас самый низкий тариф, а топливная составляющая в нем 
превышает уже 50%, тогда как у большинства компаний за рубежом – только 20% или 
около того. Руководитель НКРЭКУ Оксана Кривенко не осталась в долгу. Она обвинила 
"Энергоатом" в закупке ядерного топлива по завышенным ценам при посредничестве 
"фирм-прокладок", а также в неиспользовании даже тех возможностей, которые дает 
существующий тариф. Согласно ее утверждению уровень рентабельности компании в 
первом полугодии 2018 г. составлял 16%, хотя в тариф закладывалось только 10%. Более 
того, НАЭК не использовала почти 90% средств на повышение безопасности АЭС по 
сравнению с тем, что заложено в структуре тарифа. Да и сама компания по итогам трех 
кварталов 2018 г. отчиталась о 2,07 млрд грн. прибыли. Тем не менее и в НКРЭКУ 
понимают, что повышение расценок на атомную электроэнергию – лишь вопрос времени. 
Но стараются это время оттянуть, в т. ч. и по политическим соображениям. Одновременное 
подорожание и газа, и света для населения в предвыборный год чревато серьезной потерей 
голосов для правящих сил. Поэтому в 2018-м ограничились только газом, на чем 
категорически настаивал МВФ. "Энергоатому" предложили потерпеть. Ведь повышение 
отпускных тарифов для АЭС равнозначно повышению тарифов на электричество для всех 
категорий потребителей. С 1 октября НКРЭКУ повысила отпускной тариф для 
"Энергоатома" на 3,2%. В компании подобное решение восприняли как насмешку. 
Возможно, именно оно и вызвало столь резкую риторику со стороны руководства НАЭК. 
Ведь в сентябре "Энергоатом" просил НКРЭКУ увеличить действующий тариф хотя бы на 
треть – до 71,5 коп. за кВт/ч. Ранее в компании называли вполне оправданным повышение 
и в целых 2 раза – до 1,08 грн. за кВт/ч. В последнем варианте существенно увеличилась бы 
инвестиционная составляющая. И тут уместно внимательнее присмотреться к ключевым 
инвестиционным приоритетам, которые ставит перед собой "Энергоатом".  

Дорогие побуждения >>>                                                                                      © Ярослав Ярош 
По материалам minprom.ua 

 
МАГАТЕ допомагає Україні удосконалювати систему  

поводження з радіоактивними відходами 
19.11.2018 

Українські фахівці у сфері поводження з радіоактивними відходами 
(РАВ) та експерти МАГАТЕ розробляють рекомендації щодо практичних 
аспектів удосконалення класифікації для захоронення РАВ. 

«У квітні цього року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект, який 
має змінити національну класифікацію РАВ відповідно до міжнародних стандартів. З 
прийняттям цього закону необхідно буде внести зміни і до нормативних документів та 
підзаконних актів України, що стосуються захоронення РАВ. Тому ми вже зараз 
розпочинаємо пошук оптимального рішення із застосуванням кращих міжнародних 
практик», - наголошує Голова Державного агентства України з управління зоною 
відчуження Віталій Петрук. Вищезгаданим законопроектом запропоновано всі РАВ 
поділити на чотири класи: дуже низькоактивні, низькоактивні, середньоактивні та 
високоактивні. Їх пропонується захоронювати відповідно у чотирьох типах сховищ: у 
поверхневих, приповерхневих, на проміжних глибинах та у геологічному сховищі. Для 
втілення цієї класифікації у життя фахівцям знадобляться критерії приймання відходів до 
всіх типів сховищ, розроблені з урахуванням реальних характеристик відходів, майданчика 
та проекту сховища. Як зазначила начальник управління з питань зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Любов Зінкевич, участь 
експертів МАГАТЕ в аналізі документів та розробці рекомендацій щодо їх удосконалення 
дозволяє залучити наявний міжнародних досвід імплементації документів GSR Part 5, GSG-1 
і SSR-5 у нормативну базу. Таким чином, українська система поводження з РАВ гарантовано 
відповідатиме світовим стандартам. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 

 
Генеральним директором ВП «Атомпроектінжиніринг» 

призначено Юрія Шейка 

20.11.2018 
Генеральним директором відокремленного підрозділу 

«Атомпроектінжиніринг» НАЕК «Енергоатома» призначено Юрія Євгеновича 
Шейка. Про це повідомляє прес-служба НАЕК 

Відповідний наказ президент Енергоатома Юрій Недашковський підписав 19 
листопада 2018 р. 55-річний Юрій Шейко до свого призначення займав посаду директора з 
виробництва – заступника виконавчого директора з виробництва НАЕК «Енергоатома». 
Юрій Шейко народився 03 жовтня 1963 року у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. У 1985 
році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електростанції і 
установки». З 1985 по 2008 рр. працював на ВП «Запорізька АЕС», де пройшов шлях від 
оператора реакторного відділення до головного спеціаліста з енергоблоків – начальника 
енергоблока. А з 2008 по 2018 рр. працював на різних посадах у виконавчій дирекції з 
виробництва НАЕК «Енергоатом». Відмінник атомної енергетики України, Почесний 
працівник атомної енергетики України.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАЕК «Енергоатома» 

 
Westinghouse поставил в Украину тысячную сборку  

для реакторов типа ВВЭР-1000 

20.11.2018 
Westinghouse поставил в Украину тысячную сборку для реакторов типа 

ВВЭР-1000, которая будет установлена на Южно-Украинской АЭС в составе 
перегрузочной партии топлива ТВС-WR. 

"Сейчас топливо Westinghouse используется на шести энергоблоках украинских АЭС, 
а после 2021 г. оно будет загружено в седьмой из 13-ти украинских атомных энергоблоков с 
реакторами ВВЭР-1000. К Южно-Украинской и Запорожской АЭС присоединится 
Ривненская АЭС. Кроме того, планируется развернуть производство комплектующих 
(головок и хвостовиков) для топливных кассет Westinghouse на мощностях нашего ОП 
"Атомэнергомаш", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента - 
техдиректора НАЭК Александра Шавлакова. По его словам, перспективным направлением 
сотрудничества для компаний станет диверсификация источников свежего ядерного 
топлива для реакторов ВВЭР-440, в частности, уже проведены консультации по этому 
вопросу с руководством Slovenske Elektrarne. "Мы приглашаем всех операторов, которые 
эксплуатируют реакторы ВВЭР-440, к взаимодействию на пути усовершенствований в 
области поставок ядерного топлива", - отметил он. Как сообщалось, с целью 
диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" 
совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного 
топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric 
Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим 
ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-
1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 
2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка 
ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков. Украина в 
январе-сентябре 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $364,8 млн. … 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Вредные выбросы на Дарницкой ТЭЦ  
снизятся в 30 раз – КГГА 

14.11.2018 
В столице запустили в работу первый новый электрофильтр, который 

поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 
30 раз. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. 

«Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтров. Это 
теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух», - 
отметил Кличко. Мэр подчеркнул, что в этом году в рамках инвестиционной программы 
ООО «Еврореконструкция», которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато 
внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, 
реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые 
значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят уйти от технологии 
складирования золы. Проектирование, установка и настройка электрофильтра были 
осуществлены на средства ТЭЦ. Стоимость - 96,8 млн грн. Еще 4 электрофильтра, по словам 
Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года. Также в 
рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и 
азотоочистки и рекультивация золоотвала - озера «Горячка». ... 

Читать полностью >>>  
По материалам budport.com.ua 

 
Жеваго заблокував спроби НБУ відсудити  

Білоцерківську ТЕЦ 

16.11.2018 
Північний апеляційний госпсуд 6 листопада відмовився задовольни-

ти апеляційну скаргу НБУ на ухвалу Госпсуду Київської області від 
11.06.2018, якою було зупинено провадження у справі №911/3981/16. 

Предметами позовів у справах №910/24075/16, №910/1948/18 та №910/2308/18 є 
вимоги ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» про визнання недійсними іпотечних 
договорів з НБУ (наразі судові процеси, принаймні, у двох останніх випадках - не на користь 
ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль»). “Суд апеляційної інстанції визнає обґрун-
тованим висновок суду першої інстанції стосовно того, що станом на момент звернення 
відповідача з клопотанням про зупинення провадження у справі №911/3981/16 у суду 
відсутня можливість в межах даної справи самостійно надати правову оцінку договорам 
іпотеки, на підставі яких Національний банк України просить звернути стягнення в даній 
справі”, - йдеться в постанові Північного апеляційного госпсуду від 06.11.2018. За даними 
НБУ, борг банку "Фінанси та кредит" по рефінансуванню на середину березня становив 6,3 
млрд грн. Як писав Finbalance, 27.09.2017 Апеляційний суд м. Києва відмовився відкривати 
апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» на ухвалу 
Шевченківського райсуду м. Києва від 29.01.2016, якою було відкрито провадження в справі 
№761/709/16-ц за позовом НБУ до Костянтина Жеваго про стягнення з нього 1,5 млрд грн 
заборгованості як з поручителя банку «Фінанси та кредит» по кредитам рефінансування. 
Згідно із судовими матеріалами, крім особистої поруки Костянтина Жеваго на 1,5 млрд грн 
та Білоцерківської ТЕЦ, майновими поручителями банку перед НБУ виступали також 
"Київський суднобудівельно-судноремонтний завод", "Київмедпрепарат", "Готель "Салют", 
ТОВ "Будівельна компанія "Основа", ТОВ "Ініціатор-ріелті". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Комітет кредиторів «Центренерго» вимагає  
результати аудиту 

16.11.2018 
Мова йде про результати фінансового аналізу та рекомендації по 

приватизації, які надало польське відділення «Ernst & Young». Про це 
повідомляє служба новин порталу 1news.com.ua 

Нагадаємо, що Фонд держмайна без проведення конкурсу заплатив 3 мільйони євро 
«Ernst & Young» за інвестиційний супровід приватизації. Ще раніше ФДМ залучив технічним 
консультантом по приватизації «Центренерго» іншого представника «великої четвірки» – 
«Deloitte». Далі Голова ФДМ Віталій Трубаров з посиланням на рекомендації інвестиційного 
консультанта повідомив, що стартова ціна продажу 78,3% акцій «Центренерго» складе 6 
млрд, тобто вартість компанії оцінена в 7,66 млрд грн або $ 283 мільйони. «Центренерго» 
перебуває в стані банкрутства і всі істотні угоди в обов’язковому порядку узгоджуються з 
арбітражним керуючим, який підзвітний комітету кредиторів. У 2017 році «Центренерго» 
отримало 2,55 млрд грн прибутку, а за 9-ть місяців 2018 року сплатило до бюджету понад 
3,85 млрд грн. Арбітражним керуючим «Центренерго» є Євген Луговський. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 1news.com.ua 

 
Херсон готовий "забрати" місцеву ТЕЦ,  

але без боргів – мер 

20.11.2018 
Громада Херсона готова прийняти ДП АТ "Херсонська ТЕЦ" у 

комунальну власність міста, але без боргів, які сьогодні має підприємство. 
Про це заявив Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. 

"Сьогодні нам кажуть: заберіть ТЕЦ. Ми готові забрати, ми будемо її експлатувати, 
будемо давати тепло. Але не з такою заборгованістюь, це не наші пустощі (накопичена у 
ТЕЦ заборгованість - ред.). Якщо ви нам готові передати (Херсонську ТЕЦ - ред.), то, звісно, 
без боргів", сказав Миколаєнко. За його словами, місто не може приймати на себе чужу 
заборгованість. Наразі у Херсонської ТЕЦ поточна заборгованість за газ становить 150 млн 
грн, а загальна - більше 355 млн грн. Протягом останніх двох років за рахунок міського 
бюджету Херсона фактично утримується теплопостачальне міське комунальне 
підприємство "Херсонтеплоенерго". "Тому що є 217-а постанова Кабміну, яка вимиває всі 
гроші з нашого комунального підприємства, і їх направляють в Держбюджет, 11% 
залишається. Тому ми сьогодні з міського бюджету допомагаємо ремонтувати мережі (МКП 
"Херсонтеплоенерго"), виплачуємо їм (працівникам даного підприємства) заробітну 
платню - для того, щоб підприємство не зупинилося", - сказав Миколаєнко. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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У Києві планують масштабну заміну аварійних мереж на нові з тепло- 
ізоляцією і з терміном безаварійної роботи до 30 років 

21.11.2018 

Уже наступного року у столиці виконають перекладення найбільш 
аварійних ділянок теплових мереж, які стали причиною аварійних 
ситуацій під час запуску опалення.  

Наразі завершується проектування робіт із заміни мереж у найбільш проблемних 
мікрорайонах та планується відповідне фінансування. Про це під час засідання штабу з 
питань проходження опалювального сезону та ліквідації аварії на теплових мережах заявив 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. «Теплові мережі міста Києва знаходяться у 
критичному стані. Цього року ми прийняли дуже вчасне рішення про повернення їх в 
управління міста та початок системної модернізації. Фактично ми рятуємо 
теплоенергетичний комплекс, адже ще кілька років роботи без належного ремонту – і 
відновлювати було б нічого. У процесі роботи ми виявили найбільш зношені ділянки і 
плануємо їх комплексну заміну на наступний рік», – сказав він. Петро Пантелеєв зазначив, 
що найбільш проблемними з точки зору стану мереж на сьогодні є Шевченківський, 
Подільський, Оболонський, частково Святошинський та Солом’янський райони. «Старі 
трубопроводи будуть замінені на нові, з попередньою теплоізоляцією, що забезпечить 
відсутність тепловтрат. Термін їхнього використання 25–30 років, це термін безаварійного 
режиму роботи. Завдяки цьому ми зможемо значно знизити аварійність, через яку 
відбуваються перебої з послугами. Однак для забезпечення безперебійного 
теплопостачання та якісних послуг киянам необхідно виконати тотальну модернізацію 
мереж та обладнання. Спільно з міжнародними партнерами працюємо над Концепцією 
розвитку теплоенергетичного комплексу, що базуватиметься на кращих світових 
практиках із урахуванням київської специфіки», – зауважив заступник голови КМДА. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 

 
Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло  

для киевлян на четверть 

23.11.2018 
НКРЭКУ, одобрила повышение тарифа на производство тепловой 

энергии компанией "Киевтеплоэнерго" на своих ТЭЦ на 22,3%, до 961,06 
гривни за 1 Гкал (без НДС), с 1 января 2019 года. 

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора. Согласно 
решению, НКРЭКУ также повысила тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для 
нужд религиозных организаций в 2 раза, до 981,81 гривни за 1 Гкал, но снизила тарифы на 
производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений на 17,4%, до 981,46 
гривни за 1 Гкал. Регулятор также снизил тариф компании на отпуск электроэнергии на 
23,1%, до 140,94 коп/кВт-ч. (без НДС). Также НКРЭКУ пересмотрела тарифы на 
производство электроэнергии и тепловой энергии на ТЭЦ других предприятий. Так, 
например, тариф на производство тепловой энергии компанией "Львовтеплоэнерго" на 
ТЭЦ-1 для нужд населения увеличится на 21,3%, до 1018,41 гривни за 1 Гкал; для нужд 
религиозных организаций - в 2 раза, до 1043,59 грн за 1 Гкал; при этом снизится тариф на 
производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений - на 31,3%, до 1044,19 
гривни за 1 Гкал. Тариф "Львовтеплоэнерго" на отпуск электроэнергии будет снижен на 
28,6%, до 196,2 коп/кВт-ч. (без НДС). Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное 
предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало проект решения о повышении тарифа на 
производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения с 1 декабря 2018 года на 
32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал. Также предлагается увеличить тариф на производство 
тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций до 1302,87 гривни за 1 Гкал с 
478,56 гривни за 1 Гкал. Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" опубликован проект 
тарифов и на 2019 год, согласно которому тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ 
для населения предлагается повысить на 40% от действующего - до 1103 гривень за 1 Гкал, 
религиозных организаций - до 1171 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал. 19 октября 
Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 
8550 гривень за тысячу кубометров. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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У реконструкцію обладнання ДніпроГЕС-1 
інвестують 62 мільйони євро 

13.11.2018 
Масштабна реконструкція обладнання Дніпровської ГЕС-1 триватиме 

п'ять років, за цей час в проект буде інвестовано 62 млн євро. Про це йдеться 
у повідомленні прес-служби ПрАТ "Укргідроенерго". 

«Роботи з реабілітації обладнання ДніпроГЕС-1 триватимуть упродовж п'яти років 
та мають фінішувати 2021-го. Зокрема, оновлений третій гідроагрегат має стати до роботи 
у червні 2020 р., другий - у жовтні 2021 р. Пуск першого заплановано на кінець серпня 2021. 
Загалом, у проект буде інвестовано €62 млн», - повідомляє «Укргідроенерго». Масштабна 
реабілітація обладнання дозволить збільшити сумарну потужність ДніпроГЕСу на 30 МВт 
та продовжити роботу станції щонайменше на півстоліття. В «Укргідроенерго» пояснюють 
доцільність комплексної заміни устаткування тим, що гідроагрегати виробництва General 
Electric відпрацювали понад 70 років і вичерпали свій ресурс та гарантійні зобов'язання з 
виробітку електроенергії. Нагадаємо, наприкінці літа австрійські фахівці почали працювати 
на майданчику для реконструкції. 27 серпня виведено з експлуатації третій гідроагрегат, 
який виробив майже 18 млрд кВт. 26 жовтня зупинено гідроагрегат №2. На черзі - перша 
машина. Разом з реконструкцією обладнання на Дніпровській ГЕС-1, тривають роботи з 
його модернізації на Дніпровській ГЕС-2. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ЧБТР рассматривает возможность финансирования 

 строительства ВЭС в Херсонской области 

16.11.2018 
Черноморский банк торговли и развития рассматривает возможность 

участия в финансировании строительства ООО "Сивашэнергопром" 
ветровой электростанции (ВЭС). 

Предположительная сумма финансирования не уточняется. В начале сентября т. г. 
был подписан договор по реализации международного инвестиционного проекта по 
строительству ВЭС в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT. 
Строительство ветропарка позволит обеспечить электричеством из возобновляемых 
источников энергии более трети потребления всей Херсонской области. Согласно проекту, 
уже к концу следующего года вдоль северного побережья озера Сиваш будет построено 67 
ветровых электроустановок. Объем инвестиций, предусмотренный данным договором, 
составляет около $450млн. Сообщалось также, что Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) рассмотрит вопрос организации кредита на сумму до EUR150 млн для ООО 
"Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для ВЭС. При этом EUR75 
млн может быть выделено из собственных средств ЕБРР, вторая половина – синдицирована 
из других источников. Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" 
(оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных 
территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт. В 2006 году Херсонская 
облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО 
"Сивашэнергопром" до 2055 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
Первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт  

установят на горе Карачун 
21.11.2018 

В начале следующего года в районе горы Карачун, которая находится 
недалеко от города Славянск (Донецкая область), планируют установить 
первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт. 

По словам главного конструктора ООО «Фурлендер Видтехнолоджи» Артема 
Филипских, монтажные работы ВЭС с тремя смотровыми площадками начнутся уже в конце 
января 2019. «В Украине есть подобные турбины, но их мощность не превышает 3 МВт, - 
говорит он. - К тому же установка не просто будет производить электроэнергию, но и будет 
обеспечивать возможность увидеть город с высоты птичьего полета: каждый желающий 
сможет по лестнице подняться на смотровые площадки расположенные на высоте от 10,7 
до 125 метров». Работа над проектом продолжалась в течение года, продолжает Артем 
Филипских. "Конструкция будет собираться в заводских цехах предприятия, - рассказал он. 
- Работы по монтажу ветротурбины начнутся уже в конце января 2019 - тогда же появится 
и первая смотровая площадка". «Фурлендер Виндтехнолоджи» - единственный в Украине 
производитель современных ветроэнергетических установок, который занимается 
строительством ветропарков. С 2010 года компания построила и ввела в эксплуатацию 7 
ветропарков в Украине и один ветропарк в Казахстане. 

Читать полностью >>>  
По материалам elektrovesti.net 
 

 
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  
 

 
 

Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет, -  
глава набсовета «Укрэнерго» 

12.11.2018 
Глава набсовета "Укрэнерго" Шевки Аджунер рассказал, как прошло 

первое заседание наблюдательного совета, как противостоять политичес-
кому давлению на госкомпанию, и какой будет стратегия оператора. 

«Все решается в диалоге, ведь это же не механический процесс, иначе нужен не 
менеджмент, а компьютеры», - отвечал Шевки Аджунер на все опасения корреспондента о 
том, что новоназначенный набсовет "Укрэнерго" может не сработаться с акционером 
госпредприятия - Кабинетом министров. Опыт у господина Аджунера по ведению диалога с 
украинским правительством достаточно большой. С 2013 по май 2018 года он возглавлял 
офис ЕБРР в Украине. Ключевым условием для выдачи кредитов этого банка, как и помощь 
других доноров страны, стала корпоративная реформа госпредприятий, которая началась с 
НАК "Нафтогаз Украины". Впрочем, поводов для опасений - предостаточно. Несмотря на 
заявленую правительством корпоратизацию "Укрэнерго", Комиссия по реструктуризации 
предприятия при Министерстве энергетики всячески препятствовала этому процессу. 
Комиссия не только не согласовала оценку госкомпании, но и решила перенять на себя 
полномочия по управлению оператором энергосистемы. Это означает, что пока "Укрэнерго" 
пытается доказать неправомерность этого решения в Хозяйственном суде, глава Комиссии 
- замминистра энергетики Михаил Близнюк, может фактически взять "Укрэнерго" под свой 
контроль. В этой связи назначение наблюдательного совета с большинством независимых 
директоров может стать серьезным препятствием для Минэнергоугля в оказании давления 
на менеджмент госкомпании. Глава набсовета "Укрэнерго" Шевки Аджунер заверил в 
интервью РБК-Украина, что конфликт между предприятием и Комиссией исчерпан…. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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АМКУ оштрафовал "Полтаваоблэнерго" и "Запорижжяоблэнерго" на 45 млн грн  
за злоупотребление монопольным положением 

23.11.2018 
Антимонопольный комитет оштрафовал ПАО "Полтаваоблэнерго" и 

ПАО "Запорижжяоблэнерго" на общую сумму 45 млн грн за злоупотребление 
монопольным положением. 

Временная административная коллегия АМКУ наложила штраф в размере 30,1 млн 
грн на "Полтаваоблэнерго" за препятствование в доступе к рынку поставки 
электроэнергии ряду поставщиков э/э по нерегулированному тарифу (ПНТ), в частности, 
ООО "ТЭК "Элком", ООО "Энерджи 365", ООО "Энергосервис плюс", ООО "Энерсвит", ООО 
"Агро - НВ" и ООО "ДТЭК Трейдинг". "Полтаваоблэнерго", в частности, медлило с 
получением почтовых сообщений от ПНТ с заявлениями по заключению договоров о 
передаче э/э локальными электросетями, а также требовало от поставщиков документы, 
не предусмотренные действующим законодательством. Такие действия, помимо 
ограничения доступа поставщиков на рынок, также ограничивали предусмотренную 
законодательством возможность промпотребителей области свободно выбирать 
поставщика э/э. АМКУ отметил, что случаи создания препятствий ПНТ носят 
систематических характер, в частности, из-за того, что облэнерго сочетают в себе 
деятельность по передаче и поставке электроэнергии. "Имея в собственности 
электрические сети, облэнерго использует все доступные рычаги влияния на рынке 
передачи, на котором они занимают монопольное положение, для создания барьеров для 
доступа своих потенциальных конкурентов на рынок поставок электроэнергии", – 
отметили в комитете, акцентировав внимание на необходимости как можно скорее и 
качественнее провести анбандлинг облэнерго. На "Запорижжяоблэнерго" был наложен 
штраф в сумме 14,9 млн грн за несогласование сообщений о заявленном объеме покупки 
э/э на оптовом рынке (ОРЭ) поставщикам по нерегулированному тарифу. "Это привело к 
невозможности ПНТ закупать электроэнергию на ОРЭ и поставлять ее своему потребителю. 
Как следствие, поставщик э/э фактически был устранен с рынка, а его потребитель, как 
предусмотрено действующим законодательством, автоматически перешел к потреблению 
электроэнергии облэнерго", - отмечается в сообщении АМКУ. Кроме того, такими 
действиями "Запорижжяоблэнерго" также лишило одного из крупнейших потребителей - 
"Запорожсталь" - возможности свободно выбрать поставщика. При этом подобные 
действия были совершены не впервые. При определении размера штрафа коллегией АМКУ 
учитывался критический уровень неплатежеспособности ПАО, финансовая 
нестабильность, а также потенциальное банкротство предприятия. Как сообщалось, в 
апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии", который среди 
прочего предусматривает отделение деятельности по распределению электроэнергии от 
деятельности по ее поставке. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Нафтогаз відтермінував випуск єврооблігацій  
через волатильність ринків 

15.11.2018 
Нафтогаз відтермінував випуск єврооблігацій на суму до $1 млрд 

через нестабільні ринкові умови та високу вартість фінансування. Про це 
повідомляє Департамент з корпоративних комунікацій компанії.  

«Ми вважаємо недоцільним для Нафтогазу робити запозичення за нинішніх цінових 
умов. Ми вдячні інвесторам за їх високий інтерес до нашої компанії і з нетерпінням чекаємо 
на можливість повернутися на ринок у майбутньому», - прокоментував голова правління 
Нафтогазу Андрій Коболєв. Нафтогаз і надалі стежитиме за ринками та розгляне питання 
відновлення роботи з інвесторами, щойно поліпшаться умови. 24 жовтня Кабінет Міністрів 
України схвалив випуск п’ятирічних єврооблігацій Нафтогазу. Citi та Deutsche Bank 
призначені співорганізаторами випуску. Нафтогаз - національна нафтогазова компанія 
України, яка повністю належить державі та підпорядковується Кабінету Міністрів України. 
Група є найбільшим гравцем на ринку видобування, транспортування, зберігання та 
переробки природного газу і сирої нафти. У 2017 році група Нафтогаз поставила 17,4 млрд 
куб. м, видобула 16,4 млрд куб. м, імпортувала 8,7 млрд куб. м, протранспортувала 93,5 млрд 
куб. м газу та видобула 1,9 млн т сирої нафти. Група також конкурує з приватними 
видобувниками та імпортерами на ринку постачання газу комерційним та промисловим 
споживачам. Група виступає за повну лібералізацію українського газового ринку та 
повноцінну його інтеграцію з газовим ринком Європейського Союзу. На Укртрансгаз, 
дочірню компанію Нафтогазу, яка займається транспортуванням та зберіганням газу, 
припадає близько 50% транзиту російського газу до Європи. На виконання вимог Третього 
енергетичного пакета Європейського Союзу Нафтогаз і український уряд зараз здійснюють 
відокремлення функції транспортування газу від групи Нафтогаз. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами НАК «Нафтогаз України» 

Читайте також: Підвищення енергоефектив-
ності має стратегічне значення >>> 

. 
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Британская Cadogan получит $1,72 млн за передачу "Надра Украины"  

15% в сланцевом проекте в западной Украине 

12.11.2018 
Компания Cadogan Petroleum plc. договорилась с итальянской Eni и 

НАК "Надра Украины", которым принадлежит в этом проекте 
соответственно 50,01% и 34,99%, о совместном с ENI выходе из него. 

Как указано в сообщении на Лондонской фондовой бирже, она получит от Eni 
вознаграждение $1,715 млн за передачу своей доли в "Захидгазинвесте" "Надрам Украины" 
и отказ от преимущественного права на покупку принадлежащих Eni акций "Захидгаз-
инвеста", а также за передачу "Захидгазинвесту" акций компании, управляющей лицензия-
ми на добычу газа на Дебеславецком и Черемхивско-Струпкивском месторождениях. 
Cadogan отмечает, что ранее эти активы серьезно обесценились, поэтому влияние такой 
передачи на финансовый баланс компаний будет незначительным. По данным Cadogan, 
текущий уровень добычи на Дебеславецком месторождении, исходя из доли компании в 
"Захидгазинвесте", составляет 58 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd нетто) с 
запасами 2P/3P на 30 июня т.г. 47/147 Kboe. Производственные операции на Черемхивско-
Струпкивском месторождении остаются приостановленными, пока "Захидгазинвест" не 
получит продление лицензии на добычу, добавляет британская компания. "Это хорошее 
соглашение для всех сторон. Оно позволяет Cadogan отказаться от своих газовых операций, 
которые являются субэкономичечскими при текущей 70% ренте", – приводится в 
сообщении комментарий гендиректора Cadogan Гвидо Микелотти (Guido Michelotti). … 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
 

В Украину прибыли две новых буровых установки  
для "Укргаздобычи" 

13.11.2018 
В Одесский морской порт прибыли две новых буровых установки 

Sichuan Honghua Petroleum Equipment для АО "Укргаздобыча". Об этом со 
ссылкой на Facebook компании сообщает БизнесЦензор. 

"В Одесский морской порт уже прибыли грузы с новыми буровыми станками 
грузоподъемностью 450 т от Sichuan Honghua Petroleum Equipment", - сообщает компания. В 
конце 2017 г. "Укргаздобыча" подписало контракт с Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems 
(Германия) на поставку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 тонн (2000НР) 
общей стоимостью $110 млн. Первая установка была поставлена компании в октябре 2018 
г. Запланировано также приобрести десять китайских буровых грузоподъемностью 450 т. 
Отметим, Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на сумму 52 
млн евро газодобывающей компании "Укргаздобыча". Об этом проинформировал директор 
отдела энергоэффективности и климатических изменений ЕБРР Терри Маккалион во время 
пресс-конференции в рамках международного форума по вопросам энергетики в Киеве. "С 
нашей стороны процедуры завершены. Предоставление кредита может произойти в 
четвертом квартале 2018 г.", - сказал Маккалион. По его словам, кредит будет предоставлен 
с целью помощи "Укргаздобыче" приобрести современное оборудование для рекуперации 
сбросного тепла во время газопереработки, сокращения выбросов углекислого газа. 
Напомним, Государственная "Укргаздобыча" просит Хозяйственный суд Киева взыскать с 
Кабинета министров компенсацию в размере 56,8 млрд грн за лишение возможности 
продавать природный газ по рыночным ценам в рамках возложенных правительством 
специальных обязательств. Об этом говорится в определении суда от 5 октября. Ранее, АО 
"Укргаздобыча" второй раз за этот год пересмотрела прогноз по добыче природного газа, 
снизив его еще на 3% до 15,5 млрд куб. м из-за проблем с получением лицензий на новые 
участки. "Изначально по нашей стратегии предполагалось, что в этом году мы должны 
целиться на цифру 16,5 млрд куб. м, это с учетом 1 млрд куб. м из новых месторождений. К 
сожалению эта цифра не состоится, потому что мы не получили достаточное количество 
лицензий. Поэтому мы говорим, что сейчас у нас цифра - 15,5 млрд куб. м", - сообщил 
председатель правления компании Олег Прохоренко. По словам Прохоренко, ресурсная 
база компании истощена более чем на 80%, в то же время государственные органы 
отказывают компании в получении лицензий на новые участки. "Когда мы разрабатывали 
свою стратегию в 2016 г. мы рассчитывали получить порядка 60 новых лицензий с 2016 по 
2018 гг., по факту мы получили только 17. Мысль, которую мы постоянно доносим 
правительству - такими темпами мы развиваться не можем, мы постоянно упираемся в 
ограничение ресурсной базы. Существующая ресурсная база истощена более чем на 80%", - 
добавил Прохоренко.  

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 

 
 

Директор East Europe Petroleum заперечує 
причетність Фукса до компанії 

14.11.2018 
За компанією East Europe Petroleum «стоять» непублічні бізнесмени, а 

не Павло Фукс, якого ЗМІ вважають афілійованим з компанією. Про це 
заявила директор групи EEP Марія Мартиненко в інтерв’ю виданню LB.ua. 

На питання журналістів про те, чи є Павло Фукс власником компанії, директор групи 
EEP відповіла негативно. «У компанії є власники-засновники, це НАК Надра України і 
Hartlog Ltd, структура прозора. З огляду на правові вимоги, Hartlog проходив верифікацію 
кінцевого власника. Документи по верифікації підтверджують, що П.Фукс не є власником 
компанії», – сказала Мартиненко. Вона зауважила, що про офіційних власників компанії 
можна дізнатися у відкритих реєстрах. «Я точно можу сказати, що це не ті люди, яких ви 
перерахували (Павло Фукс, Едуард Ставицький – ред.). Документи підтверджують, що це не 
публічні персони, ви можете це перевірити у відкритих реєстрах», – зазначила Мартиненко. 
Особисте знайомство з Фуксом директор EEP заперечувати не стала. «Ми вели переговори з 
різними інвесторами, в тому числі з Павлом Фуксом, але не домовилися», – повідомила 
Мартиненко. Окрім того, вона зазначила, що компанія потребує додаткового фінансування, 
отже, EEP все ще перебуває в пошуку нових інвесторів. А от недавнє рішення Полтавської 
облради про видачу спецдозволів компанії, Мартиненко пояснила не покірництвом Павла 
Фукса, як сьогодні вважають ЗМІ, а прагматизмом органу місцевого самоврядування. «Було 
б дивно, якби депутати проголосували проти інтересів громади. Ми виконали взяті на себе 
зобов’язання за договорами соціального розвитку регіону, і сплатили понад 10 млн. грн. в 
бюджет Полтавської області. В результаті, місцеве самоврядування, а по суті місцева 
громада, отримали додаткові кошти на соціальні потреби», – розповіла директор групи EEP.  

Читать полностью >>>  
По материалам zik.ua 

Читайте також: Інтерв’ю Марії Мартиненко 
виданню LB.ua >>> 

 
 

ПГНК открыла доступ к собственной геоинформации  
по Елизаветовскому месторождению 

15.11.2018 
ООО "ПГНК" открыла доступ к собственной геологической 

информации по Елизаветовскому месторождению, став первой в стране 
газодобывающей компанией, добровольно открывшей доступ к геоданным. 

ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) на своем сайте обнародовала 
информацию об истории Елизаветовского месторождения, его разработке и бурении, 
наличии сейсмических исследований. В ней содержатся данные об объемах добычи за всю 
историю месторождения, а также структурные карты месторождения. "Открывая 
информацию о наших месторождениях, мы надеемся стимулировать процесс раскрытия 
геологических данных в Украине. Во-первых, предоставление в свободном доступе данных, 
начиная от истории месторождения до детального описания скважин, – это стандартная 
мировая практика. Во-вторых, на протяжении всей истории независимой Украины доступ к 
геологической информации сопровождается непрозрачными схемами, а цена за покупку 
такой информации часто существенно завышается", – цитирует пресс-служба ПГНК слова 
гендиректора Виктора Гладуна. Ранее, 7 ноября, Кабмин постановлением №939 с целью 
привлечения значительных иностранных инвестиций либерализовал порядок обращения с 
геологической информацией. Среди прочего, документом предусмотрено, что вся 
геологическая информация в стране будет полностью оцифрована, для чего будет создан 
реестр геологической информации, а также государственное хранилище геоинформации и 
каменного материала . При этом раскрытие содержания геологической информации, 
созданной (приобретенной) за личные средства юридических и физических лиц, будет 
осуществляться исключительно с согласия владельца такой информации. ПГНК, 
принадлежащая британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc, является одной из 
крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Основним власником газової «Аркони» став екс-директор  
«5 елементу» Порошенка-Кононенка 

15.11.2018 
Основним власником одного з найбільших отримувачів ліцензій на 

видобуток газу в Україні ТОВ «Аркона Газ-Енергія» став Олег Ольховий. Про 
це повідомляється в Єдиному держреєстрі юросіб. 

Йому відійшли 49,5% статутного капіталу фірми, що раніше належали офшору 
«Ashburi Universal» (Беліз). Олег Ольховий зареєстрований власником низки юросіб, 
здебільшого спеціалізованих на роздрібній торгівлі (ТОВ «Рітейлерс груп» у Харкові, ТОВ 
«Рітейл інкорп» у Чернівцях, ТОВ «Рішон ДФ» у Вінниці, ТОВ «Новий стиль для життя» у 
Києві). Разом з тим, за даними «Youcontrol», Ольховий раніше був директором ТОВ 
«Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», офіційними бенефіціарами «Монітору» якого 
є президент України Петро Порошенко і нардеп від БПП Ігор Кононенко. Ця компанія 
прописана за адресою вул. Електриків, 29а, де розміщено відомий спортивно-розважальний 
клуб «5 елемент». У ЗМІ Ольховий згадувався як директор «5 елементу» у 2004 р., коли цей 
спортклуб тільки починав роботу. Журнал «Компаньон» називав його співвласником 
боулінг-клубів «Strike» і «Вітамін». У 2005 р. головою наглядової ради «5 елементу» був Ігор 
Кононенко, який розповідав про $20 млн інвестицій у спортклуб, а Ольховий на той момент 
за даними «Youcontrol» хоч і склав повноваження директора «Монітору», але згадувався у 
одній публікації з Кононенко у якості «керівника проекту «5 елемент». ТОВ «Аркона Газ-
Енергія» була заснована після обрання Порошенка президентом України у листопаді 2014 р. 
Ця «Аркона» стала єдиною, якій Полтавська облрада за два роки після Майдану погодила 
видачу спецдозволу по принципу апробації, коли фірма може отримати спецдозвіл без 
проведення аукціону, а лише на основі купленої геолого-розвідувальної інформації. В 
березні 2018 р. НАБУ повідомило про відкриття кримінального провадження про можливе 
порушення законодавства чиновниками Держгеонадр при вадачі спецдозволу «Аркона Газ-
Енергія» на користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем. Після цього стало 
відомо, що ГПУ спробувала вилучити у «Аркони» оригінали документів по справі, що 
зацікавила НАБУ. Цю справу ГПУ веде Департамент з розслідування особливо важливих 
справ у сфері економіки, який очолює Володимир Гуцуляк. В ЗМІ цей департамент 
називають підконтрольним Ігорю Кононенку. Також Генпрокуратура нещодавно не змогла 
оскаржити в суді законність видачі «Арконі Газ-Енергія» спецдозволу на 20-річне 
користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем в Полтавській області. Окрім 
Ольхового частками у статуному капіталі «Аркони газ-енергія» також володіють Ігор Мичко 
(22,75%), Олександр Нещотний (22,75%) і Олексій Гребенченко (5%), який за даними 
програми «Схеми» на початку 2000-х років працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим 
бенефіціарним власником якого був і досі залишається  Петро Порошенко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
ПрАТ "Укргазвидобуток" очолив виходець із департаменту 

розробки родовищ компанії 
19.11.2018 

Директором ПрАТ "Укргазвидобуток" (входить до "Смарт Холдингу" 
Вадима Новинського) став Володимир Махновець, який до останнього часу 
працював у департаменті розробки родовищ компанії. 

Згідно з повідомленням "Укргазвидобуток" у системі розкриття інформації НКЦПФР, 
відповідне рішення наглядова рада компанії ухвалила 16 листопада. Контракт із 
В.Махновцем підписано до 20 травня 2019 року. Як повідомлялося, після залишення на 
початку жовтня посад багаторічним головою "Укргазвидобуток" і "Пром-Енерго Продукт" 
Вадимом Моховим компанію тимчасово очолював Олексій Антонець. "Смарт Енерджі" - 
керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг" В.Новинського, відповідає за розвиток 
проектів у сфері видобутку вуглеводнів та альтернативної енергетики. До нафтогазового 
напряму групи входить британська компанія з активами в Україні Regal Petroleum, а також 
газдобувні компанії ПрАТ "Укргазвидобуток" і ТОВ "Пром-Енерго Продукт". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 

 
Burisma розпочала буріння двох нових свердловин  

на Карайкозівському родовищі 
20.11.2018 

Burisma Group закінчила монтаж бурового обладнання і розпочала 
буріння двох нових свердловин – №36 і №38 на Карайкозівському родовищі 
в Харківській області.  

До кінця року компанія планує закласти ще одну свердловину. «Після додаткових 
робіт з інтерпретації сейсмічних і свердловинних даних було визначено додаткову 
перспективну ділянку для буріння наступної свердловини №42 на Карайкозівському 
родовищі. Проектна глибина кожної свердловини складе більше 5000 метрів», – говорить 
Генеральний директор Burisma GroupТарас Бурдейний. Успішне буріння свердловин 
дозволить Групі збільшити проектну потужність родовища з видобутку газу і газового 
конденсату (пропускної здатності газу) – з 1,5 млн до 3 млн куб. м газу на добу. Для цього 
компанія провела роботи з розширення установки комплексної підготовки газу (УКПГ). 
«Очікується, що модернізований комплекс досягне проектної потужності наприкінці 2019 
року», – прогнозує Тарас Бурдейний. УКПГ – це комплекс технологічного обладнання та 
допоміжних систем, що забезпечують збір та підготовку природного газу і газового 
конденсату до передачі в магістральну транспортну систему. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Burisma Group 

 
Арбитраж еще не приняо окончательное решение  

по делу СД с "Карпатыгазом" 

22.11.2018 
Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по делу о 

расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до лета 
2019г. ), сообщила пресс-служба Misen. 

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма до 31 мая 2019 года примет 
окончательное арбитражное решение по делу о расторжении договора о совместной 
деятельности (СД), заключенного ПАО "Укргазвыдобування" с ООО "Карпатыгаз" и Misen 
Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаза"). Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 
15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора 
СД с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков. 
"Укргазвыдобування" еще осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер 
Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным 
"Укргазвыдобування", Misen за период действия СД внесла в него только $3,68 млн 
инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн 
(за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110 скважин "Укргазвыдобування"). 
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", 
является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% 
общей добычи газа в стране. Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen 
Energy AB, штабквартира которой находится в Швеции. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
 
 

Рада ухвалила закон про відновлення діяльності  
"Чорноморнафтогазу" 

22.11.2018 

Верховна Рада України ухвалила  закон №8338 "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного 
акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз". 

"Цим законопроектом пропонується встановити, що на період тимчасової окупації 
України "Чорноморнафтогаз" відкриває поточний рахунок зі спеціальним режимом 
використання для проведення розрахунків по забезпеченню виробничої діяльності, 
діяльності по захисту майнових прав у судах, а також погашення заборгованості перед 
кредиторами", - зазначила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, 
презентуючи законопроект і закликаючи підтримати його за основу та в цілому. "Такий 
рахунок відкриватиметься в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів за 
пропозицією НАК "Нафтогаз". Відновлення повноцінної виробничої діяльності 
"Чорноморнафтогазу" сприятиме посиленню енергетичної безпеки та незалежності 
України, особливо в Херсонській області", - додала вона. Луценко також нагадала, що 
питання відновлення діяльності "Чорноморнафтогаз" Рада розглядає вже не вперше, і ще 
до окупації Росією частини території України це підприємство було одним із найбільших у 
паливно-енергетичному комплексі, яке видобувало близько 2 млрд куб. м газу на шельфі 
Чорного та Азовського морів. Однак внаслідок анексії Державне акціонерне товариство 
"Чорноморнафтогаз" втратило доступ до більшості своїх родовищ і видобувних активів. За 
її словами, на сьогодні фактично відсутні можливості для забезпечення нормального 
функціонування "Чорноморнафтогазу". "Надзвичайно складно організувати видобуток 
природного газу, оскільки постачальники товарів, робіт і послуг відмовляються 
співпрацювати з підприємством, у якого відсутні діючі рахунки. Зважаючи на вказане, під 
загрозою знаходиться своєчасне та безперебійне газопостачання Генічеського району 
Херсонської області", - додала народний депутат. Цей закон набуває чинності на наступний 
день після його опублікування. На даний час товариство зареєстровано у Києві, вживає 
заходи щодо налагодження господарської діяльності, займається відновленням втрачених 
документів та формуванням доказової бази для міжнародних судів проти Росії … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 

 
Завдання 2,188 млн грн збитків НАК «Надра України»:  

матеріали справи відкрито 

23.11.2018 
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про 

завершення розслідування дев’ятьом підозрюваним у завданні 2,188 млн грн 
збитків ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія».  

Стороні захисту 22 листопада 2018 року надано доступ до матеріалів кримінального 
провадження для ознайомлення. Зокрема, йдеться про: колишнього директора ДП НАК 
«Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»; головного інженера ДП НАК «Надра України» 
«Чернігівнафтогазгеологія»; директора приватної компанії та його заступника; п’ятьох 
працівників Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК «Надра України» 
«Чернігівнафтогазгеологія». Цих осіб підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 
ст.191, ч.1 ст.366 ККУ. Як встановило слідство, «Чернігівнафтогазгеологія» - відокремлений 
підрозділ НАК «Надра України» -  в липні 2016 року передало в оренду 248 бурильних труб 
вартістю 2,188 млн грн приватній компанії, яка одразу надала їх у суборенду іншій, 
пов’язаній із нею, структурі. Остання мала повернути це обладнання у вересні 2016 року, 
але фактично цього не зробила. Хоча за паперами виглядало так, що бурильні труби ніби 
повернуто.  В подальшому, на думку слідства, аби приховати факт відсутності цих труб, 
працівники Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК «Надра України» 
«Чернігівнафтогазгеологія», склали підроблені документи про відбракування та 
переведення бурильного обладнання у брухт чорних металів. Слідство має докази, які 
свідчать, що в такий спосіб люди діяли з відома директора та головного інженера ДП НАК 
«Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія». Розслідування наведених фактів розпочато в 
березні 2017 року. Про підозру особам повідомлено навесні 2018 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАБУ 
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Облгази саботують запровадження добового  
балансування в Україні 

22.11.2018 

Із впровадженням системи добового балансування газу, НАК 
«Нафтогаз» звертає увагу на відвертий саботаж початку роботи системи з 
боку облгазів, більшість з яких належить до групи РГК Дмитра Фірташа. 

Після завершення періоду первинної реєстрації споживачів в Інформаційній 
платформі добового балансування були виявлені значні недоліки у наповненні системи: 
неповна або недостовірна інформація про споживачів, надана облгазами. Це унеможливлює 
коректну реєстрацію споживачів, у тому числі тих, які мають право на отримання газу на 
умовах ПСО. На необхідності надати коректну та достовірну інформацію облгазами про 
своїх споживачів ще до 18 жовтня наголошувала НКРЕКП, оскільки цей фактор став одним з 
чинників перенесення впровадження добового балансування Регулятором на 1 грудня 2018 
р. Проте оператори ГРМ, всупереч доручення Регулятора усунути порушення, так і не 
виконали в повному обсязі свої зобов`язання щодо коректного наповнення Інформаційної 
платформи. Більше того, третина операторів ГРМ взагалі проігнорувала необхідність 
попереднього тестування Інформаційної платформи та не внесла жодної інформації про 
своїх споживачів газу. Відсутність коректної інформації про споживача в реєстрі 
Інформаційної платформи означає, що такий споживач не зможе отримувати газ з 1 грудня. 
Здебільшого це стосується захищених категорій споживачів, для яких Нафтогаз поставляє 
природний газ на умовах ПСО. Відтак, Нафтогаз звернувся до голови НКРЕКП Оксани 
Кривенко з листом, у якому вказує на неприпустимі ризики, що ставлять під загрозу 
успішне запровадження добового балансування з 1 грудня через надання облгазами 
некоректних даних до реєстру споживачів на Інформаційній платформі. Лист з переліком 
споживачів, яких неможливо зареєструвати на Інформаційній платформі через дії облгазів, 
можна побачити за посиланням. Окремо Нафтогаз звертає увагу Регулятора на системні 
порушення з боку облгазів під час видачі ЕІС-кодів своїм клієнтам. Низці споживачів, в тому 
числі й підприємствам ТКЕ, з незрозумілих причин було згенеровано невідповідні ЕІС-коди, 
наприклад, такі, що мають бути присвоєні виключно об`єктам підземного зберігання. 
Станом на сьогодні такого роду порушення не ліквідували 8 облгазів: Волиньгаз, 
Донецькоблгаз, Івано-Франківськгаз, Одесагаз, Тернопільгаз, Тернопільміськгаз, Уманьгаз, 
Шепетівкагаз. Запровадження добового балансування в таких обставинах призведе до того, 
що багато тепловиробників, у тому числі ті, хто постачає тепло та гарячу воду населенню, 
не зможуть отримувати газ від Нафтогазу, що призведе фактично до зриву опалювального 
сезону. Нагадуємо, що Нафтогаз не зможе надавати номінації споживачам на умовах ПСО, 
дані про яких відсутні в Інформаційній платформі. При цьому, згідно з Кодексом ГТС, 
облгази мають право відключати споживачів, яким не надано номінації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАК «Нафтогаз України» 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ 
 

 
 

Украина за 10 мес. снизила импорт нефти  
почти на треть 

19.11.2018 
Украина в январе-октябре 2018 г. сократила импорт нефти и 

нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 28,4% (на 243,287 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 613,046 тыс. тонн.  

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $346,575 
млн, что на 4,9% меньше, чем в январе-октябре-2017 ($364,373 млн). Из Азербайджана, в 
частности, поступило сырье на $321,944 млн, Иран – на $14,538 млн, Алжира – на $7,176 
млн, других стран – на $2,917 млн. Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина за отчетный 
период не осуществляла. Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 5 млн 
826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 
млрд 232,584 млн, в 2013 – 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в 2014 – 178,613 тыс. тонн на 
$146,533 млн, в 2015 – 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн, в 2016 – 515,954 тыс. тонн на 
$173,835 млн, в 2017 – 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua  

 
 
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ 
 

 
 

Шебелинський ГПЗ вийшов з  
планового ремонту 

19.11.2018 

Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська обл.) вийшов з 
планово-запобіжного ремонту, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в 
"Укргазвидобування", що експлуатує завод. 

Як повідомлялося, УГВ в 2017 році скоротило переробку нафтової сировини на 1% 
порівняно з 2016 роком - до 510,254 тис. тонн, зокрема Шебелинський ГПЗ - на 0,7% (на 3,7 
тис. тонн), до 493,5 тис. тонн. Підприємства УГВ в 2017 році виробили 408,664 тис. тонн 
світлих нафтопродуктів (-0,9% до 2016 р.), 165,604 тис. тонн пропан-бутану (-1,6%) і 51,973 
тис. тонн суміші легких вуглеводнів (+6, 2%). "Укргазвидобування", 100% акцій якого 
належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що 
забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні. Компанія також експлуатує 
Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех 
стабілізації конденсату "Базилівщина" і 19 АЗС у Харківській області, які реалізують 
нафтопродукти і зріджений газ власного виробництва ШГПЗ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 

 
ЗИП-АВТО стал дистрибьютором моторных 

 масел ORLEN OIL 

19.11.2018 
Структурное подразделение Корпорации УкрАВТО, компания ЗИП-

АВТО, в стремлении предлагать клиентам продукцию исключительно 
высокого качества, расширяет ассортимент.  

С этого момента украинские клиенты могут выбирать из еще более расширенного 
ассортимента моторных и трансмиссионных масел, тормозных жидкостей и антифризов. 
Новинкой, которую ЗИП-АВТО предлагает в Украине в качестве дистрибьютора, стала 
продукция польской компании ORLEN OIL. Оригинальная продукция производителя, 
включая моторные масла Platinum PRO, уже поступила в продажу и доступна к заказу в 
интернет-магазине ЗИП-АВТО. Таким образом, украинским автовладельцам стала доступна 
линейка моторных масел высочайшего качества. Ассортимент продукции ORLEN OIL, 
благодаря широчайшему списку наименований, позволяет удовлетворить потребности 
всех клиентов – как индивидуальных, так и корпоративных. Благодаря опыту в 
производстве и дистрибуции смазочных материалов для автомобильной отрасли, 
сельского хозяйства и промышленности, продукция пользуется в Польше стабильным 
спросом. Сильным аргументом в пользу выбора масел ORLEN OIL является факт того, что 
смазочные материалы ORLEN произведены в Евросоюзе с соблюдением всех европейских 
требований к качеству, а их стоимость адаптирована к условиям рынка Украины. Можно 
смело заявить, что линейка масел ORLEN OIL – это отличное соотношение «цена/качество». 

Читать полностью >>>  
По материалам УкрАВТО 
 

 
 

 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 РИНОК БЕНЗИНУ. ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG). РИНОК ПММ 
 

 
 

Законопроект «Про створення мінімальних запасів нафти»  
просунувся на ще один крок вперед 

12.11.2018 
Відповідно по визначених Кабінетом Міністрів України термінів 

Держрезерв направив проект закону та пакет усіх документів на 
погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.  

Після опрацювання МЕРТ законопроект буде подано  до зацікавлених міністерств та 
відомств. Нагадаємо, що Енергетичне співтовариство підтвердило відповідність проекту 
закону «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» нормам, передбаченим 
Директивою 2009/119/ЕС. Законопроект, розроблений спільно з експертами та 
опрацьований Енергетичним Співтовариством, має за основу європейський досвід 
створення й управління мінімальними запасами нафти та нафтопродуктів та враховує 
українські реалії. Слід зазначити, робота над законопроектом «Про мінімальні запаси нафти 
та нафтопродуктів» розпочалася у травні 2018 та тривала у динамічному режимі, 
відповідно до затвердженого робочою групою Плану дій. Нагадаємо, що Державне 
агентство резерву України є головним виконавцем у впровадженні реформи по 
формуванню стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів. Відповідно до взятих 
зобов‘язань України щодо імплементації Директиви 2009/119/ЕС мінімальні запаси нафти 
та нафтопродуктів в обсязі понад 2 млн. т. еквівалента сирої нафти необхідно накопичити 
до кінця 2022 року. Структура МЗНН, виходячи з фактичної потужності українських НПЗ, 
буде складатися з 30% нафти та 70% нафтопродуктів. Для управління МЗНН буде створено 
незалежне Агентство, 70% власності якого буде у держави, 30%  в операторів ринку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держрезерву 
 

 
 
 
 
 

 

 

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 

 
 

Советником руководителя WOG стал  
Андрей Пивоварский 

14.11.2018 

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский стал 
советником временно исполняющего обязанности гендиректора компании WOG 
Михаила Романова, сообщает издание "Экономическая правда". 

 
В свое время Андрей Пивоварский возглавлял группу компаний "Континиум", в 

которую входит WOG. По данным "ЭП", Романов был назначен на свою должность в срочном 
порядке из-за неожиданного увольнения предыдущего руководителя - Сергея Корецкого. 
Сейчас WOG занимается поиском кандидата для назначения на должность CEO на 
постоянной основе. Не исключено, что с должности советника Пивоварский пересядет в 
кресло генерального директора. Издание обратилась за комментарием к Пивоварскому и 
пресс-службе WOG, но ответа пока не получила. Андрей Пивоварский занимал пост 
министра инфраструктуры в 2014-2016 годах. До этого он возглавлял группу компаний 
"Континиум", был на должности инвестиционного банкира в ИК Dragon Capital. В 2016 году 
мультимиллионер и экс-глава аппарата президента Борис Ложкин и Пивоварский основали 
консалтинговую компанию "Самаан Капитал". В 2017 компания приобрела активы в 
Германии. В мае 2018 года Пивоварский перестал быть руководителем компании. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
«Приватівці» через суд заблокували розслідування  

АМКУ про змову їхніх автозаправок 
14.11.2018 

Напередодні прийняття попередніх висновків у справі про антикон-
курентні дії підприємств групи «Приват» на ринку пального, Окружний 
адмінсуд Києва заборонив Комітету вчиняти будь-які дії у справі.  

АМКУ мав 13 листопада розглянути справу про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладення штрафу на компанії ТОВ ВТФ «Авіас», ТОВ «ТД 
«Авіас», ТОВ «Пром гарант плюс», ТОВ «Альянс еволюшн», ПАТ «Укртат-нафта» та 169 
операторів АЗС (в т.ч. ПАТ «Укрнафта» та ДП «Фірма «Укртатнафтасевіс»). Розслідування 
АМКУ було розпочате у жовтні 2016 р. щодо змови 75 компаній-операторів АЗС. У лютому ц. 
р, перелік фігурантів розширився до 178 компаній. У перелік відповідачів по справі 
увійшли, зокрема, «Укрнафта», «Укртатнафта» і «Авіас». Однак комітет не зміг винести 
рішення, оскільки перед засіданням суд задовольнив клопотання фірми «Болонья компані» 
про заборону АМКУ вчиняти будь-які дії по цій справі аж до розгляду по суті позову цієї 
фірми у суді. Розгляд справи призначили на 7 грудня. На той момент у суди також потрапив 
ряд позовних заяв до АМКУ ще від низки суб’єктів господарювання із переліку фігурантів 
розслідування АМКУ (ТОВ «Баер Груп», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Порто Ленд», 
ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Дісетерс» тощо). Із перемінним успіхом суди приймали позови до 
розгляду. Клопотання «Болонья компані» задовольнив суддя Окружного адмінсуду Києва 
Сергій Каракашьян. Компанія просила суд заборонити антимонопольникам вчиняти будь-
які дії, бо Комітет нібито порушив процедуру розгляду та розслідування справи, зокрема, не 
дослідив «необхідних чинників, які впливали на зміну цін – рівня котирування цін та курсів 
валют при розрахунку акцизного податку». Суддя Каракашьян відмітив, що за умови 
порушення Комітетом порядку прийняття оскаржуваного подання, позивач може зазнати 
«суттєвого погіршення становища», а це «може полягати в покладення на позивача обов’яз-
ку доведення відсутності вини у власних діях». При чому, прийняття регулятором рішення 
на підставі оскаржуваного у суді подання унеможливить захист прав «Болонья компані» у 
майбутньому. Таким чином, суд зупинив дію подання АМКУ про попередні висновки до 
набрання законної сили судового рішення в активній справі, а також заборонив Комітету 
вчиняти дії на підставі спірного подання та взагалі приймати будь-які рішення у справі 
приватівських АЗС до часу завершення судової тяжби. ТОВ «Болонья компані» 
зареєстроване за однією адресою із ТОВ «Агротрейд Лтд» (Бориспіль, вул. Київський шлях, 
буд. 2/8, к. 10 ). Останнє відоме як один із великих «кредиторів» «Приватбанку» часів 
Коломойського-Боголюбова. Сьогодні компанія належить Володимиру Глушку та Юрію 
Пруду. Останній, за даними одного із резюме, що розміщене 16 жовтня цього року, є 
заступником директора Київського філіалу мережі ANP, яку також відносять до групи 
Коломойського. Перший засновник «Болонья компані», Віталій Кобець, раніше співволодів 
ТОВ «Профі Смарт Трейд», яке входило у мережі АЗС групи «Приват» до вересня 2017 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

 
 

 
 

 

 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал  
"Артемсоль" на 13,37 млн грн 

15.11.2018 
АМКУ принял решение оштрафовать государственное предприятие 

"Артемсоль" на 13,37 млн грн за нарушение законодательства о защите 
экономической конкуренции. Об этом информирует сайт ведомства. 

"С января 2015 года по март 2017 года (включительно) ГП "Артемсоль" занимало 
монопольное (доминирующее) положение на рынках первичной реализации соли для 
промышленной переработки и соли поваренной", – говорится в сообщении. В АМКУ 
объяснили, что "Артемсоль" в 2015–2016 годах продавала продукцию не по одинаковой 
стоимости. В частности, часть дилеров получала скидку в 5%, систематически не выполняя 
дилерских обязательств. "Также ГП "Артемсоль" безосновательно не заключало договоры 
купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с 
потенциальными дилерами", – отметили в антимонопольном ведомстве. В январе 2016 г. 
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовало реализацию продукции 
"Артемсоли" конечным потребителям по завышенной в два раза цене в результате 
злоупотребления служебным положением должностными лицами. ГП "Артемсоль" – 
крупнейшее предприятие по добыче, переработке и реализации каменной поваренной соли 
(NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Годовая производственная 
мощность – до 7 млн тонн. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран мира.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам gordonua.com 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.fixygen.ua/news/20181119/ukraina-za-10.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/546028.html
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https://gordonua.com/news/money/antimonopolnyy-komitet-ukrainy-oshtrafoval-artemsol-na-1337-mln-grn-505740.html
https://wog.ua/
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 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

 
 

Результаты деятельности ГМК Украины  
в октябре и за 10 мес. 2018 г. 

22.11.2018 
В ОП  «Укрметаллургпром» (г.Днепр) состоялось балансовое 

совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического 
комплекса за период с января по октябрь 2018 года. 

Производство за 10 мес. 2018 г. составило: железорудного концентрата – 50,1 млн т 
или 100,0%  к аналогичному периоду 2017 г., агломерата – 26,3 млн т (104%), окатышей – 
17,7 млн т (107%), кокса – 8,99 млн т (104,7%), чугуна  – 17,09 млн т (104,2%),  стали  - 17,56 
млн т (99,7%);  проката  – 15,36 млн т  (101,5%), трубной продукции – 942 тыс. т (107,6%), 
метизной продукции – 156,2 тыс.т (100,5%), поставлено лома металлургическим 
предприятиям – 2710 тыс. т (101,1%). Несмотря на потерю части производственных 
мощностей на неподконтрольной Украине территории, за 10 месяцев текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства 
основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения 
ряда металлургических предприятий железорудным сырьем и коксом (ММК им. Ильича, 
«Азовстали» и Днепровского МК), а также вводу в эксплуатацию доменной печи №3 на МК 
«Запорожсталь» после коренной реконструкции.  

Читать полностью >>>  
По материалам ПМГУ 

Читайте также: Итоги работы  
предприятий ГМК за 10 мес. 2018 г. >>>  

 
Украина в мировом металлургическом производстве  

за 10 месяцев 2018 г. 
23.11.2018 

По данным Worldsteel, за 10 мес. т. г. металлургическими 
предприятиями стран мира произведено 1105,05 млн.т чугуна, из которых 
1035,62 млн.т доменным способом и 69,43 млн.т прямым восстановлением.  

Это на 2,13% превышает показатель аналогичного периода 2017 г. (1081,96 млн.т). 
Бразилия поднялась с 7-го места на 6-е, обогнав Германию, которая передвинулась на 7-ю 
позицию. Позиции остальных стран-лидеров не изменились. Украина занимает 10-е место 
среди 44 стран-производителей чугуна. Мировая выплавка стали за 10 месяцев 2018 г. 
составила 1502,02 млн.т, что на 4,72% выше, чем за период январь-октябрь 2017 г. (1434,29 
млн.т). Южная Корея находится теперь на 5-м месте, сместив Россию на 6-ю позицию, а 
Италия перебралась на 10-ю позицию, сменив Иран, который опустился на 11-е место. 
Остальные позиции остались без изменений. Среди 64 стран-производителей стали, 
Украина находится на 13-м месте. Отметим, по состоянию на 14 ноября 2018 года на 
контролируемой Украиной территории  в эксплуатации находятся 19 из 21 действующих 
доменных печей, 12 конвертеров из 16, 8 мартеновских печей из 9,  электропечей 6 из 15, 13 
из 14 машин непрерывного литья заготовки. Кроме того, 5 доменных печей находятся на 
длительной консервации (не работают более одного года). 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам ОП «Укрметаллургпром» 
 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Диджитализируй это: зачем Метинвесту  
своя IT-компания 

12.11.2018 
Цифровая трансформация жизненно необходима бизнесу, чтобы 

развиваться и конкурировать, пишет Сергей Детюк, Генеральный директор 
Метинвест Диджитал, Директор по ИТ Группы Метинвест. 

Несмотря на то, что металлургия достаточно консервативна, цифровые технологии 
для нас – это инструмент поддержки эффективности бизнеса и создания новых 
конкурентных преимуществ. Без инвестиций в «цифру» уже через несколько лет мы 
начнем отставать. Более того, достичь стратегических задач на ближайшие годы 
невозможно без правильного использования цифровых технологий. Операционная модель 
Метинвеста строится на тесной вертикальной интеграции между предприятиями по всей 
производственной цепочке. Чтобы обеспечить централизованное управление ими мы 
создали единое информационное пространство. В нем около 30 предприятий в Украине и за 
рубежом, более 30 тысяч пользователей. Все предприятия объединены в одну сеть, 
действует единая система безопасности, централизованы информационные системы 
поддержки всех процессов – будь то логистика, закупки или обеспечение промышленной 
безопасности. Эффективно управлять такой обширной инфраструктурой можно только 
тогда, когда экспертиза и процессы управления унифицированы. С 2016 года мы начали 
консолидировать функцию IT, перестроили процессы управления и модель предоставления 
IT-сервисов. Весь персонал при этом собрали в shared services center, который объединяет 
различные сервисные функции: бухгалтерский учет, казначейство и т.д. … 

 Читать полностью >>> 
По материалам daily.scm.com.ua 

Читайте также! Метинвест: производственные 
результаты за ІІІ кв. и 9 мес. 2018 г. >>> 

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримало  

нову партію «БілАЗів» 

21.11.2018 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжує закупівлю нової 

великовантажної техніки компанії «БілАЗ». Про це повідомляє прес-служба 
компанії на корпоративному сайті. 

Нещодавно підприємство отримало чотири нові автосамоскиди вантажопідйомністю 
136 тонн, дві поливальнозрошувальні машини та бульдозер – на їхню закупівлю у 2018 році 
було направлено 162,5 млн грн. Раніше, у 2016–2017 рр., ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
придбало 22 великотоннажних машини, інвестувало в їхню покупку 24 млн доларів, 
завдяки чому автопарк великовантажної техніки було оновлено наполовину. У 2019–2023 
рр. компанія має намір придбати ще 8 великотоннажних автомобілів «БілАЗ» 75131. 
Володимир Теслюк, заступник генерального директора з виробництва гірничого 
департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: «Автосамоскиди, що поступили 
нещодавно, ми плануємо використовувати під час будівництва відвалу Степовий-2. А в 
цілому масштабне оновлення парку гірничої техніки дозволяє нам не лише підтримувати 
необхідні обсяги видобутку руди та випуску концентрату, але й поступово їх збільшувати. 
Якщо минулого року ми виробили 9,1 млн тонн концентрату, то з наступного плануємо 
вийти на 10 млн тонн. Інвестиції корпорації АрселорМіттал у гірничий сегмент нашого 
підприємства вже досягли 7,5 млрд грн (з 2006 по 2017 рр.). Цього року вони складуть 
близько 1,5 млрд грн». Петро Пархомчик, генеральний директор компанії «БілАЗ»:  «Цього 
року наші постачання до України досягнуть рекордного значення – 60 машин на загальну 
суму близько 50 млн доларів. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з наших постійних і 
великих замовників. Ми плануємо розширювати географію своїх постачань для 
підприємств АрселорМіттал – відправляти автосамоскиди не лише до України для її 
підприємств у Кривому Розі та Бериславі, але і до Казахстану, Польщі, Мексики та інших … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
 

 

 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК] 
 

 
 

Кропивницький збанкрутілий комбінат окислених  
руд хочуть купити японці 

13.11.2018 
Дві японські компанії хочуть придбати частку комбінату, що нале-

жить Україні. Про це повідомляє служба новин Depo.Кропивницький з 
посиланням на прес-службу обласної ради. 

Мінекономрозвитку та японські компанії "Kobe Steel Ltd." і "Нares Engineering GmbH" 
на базі Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окслених руд (КГЗКОР, м. 
Долинська) обговорили питання забезпечення окисленою сировиною будованого КГЗКОРу. 
Йшлося про можливу участь японських інвесторів у реалізації проекту із упровадження 
новітніх технологій на базі ДП "Дирекція КГЗКОР". Представники зазначених іноземних 
компаній виявили зацікавленість у придбанні частини КГЗКОРу, тієї, що належить державі 
Україна. У будівництві зазначеного об'єкта у м. Долинська на кредитно-компенсаційній 
основі брали участь, крім України, Словаччина, Румунія і Болгарія. За підсумками наради 
державний секретар Мінекономрозвитку Олексій Перевезенцев доручив департаменту 
управління державною власністю Мінекономрозвитку вдруге вивчити пропозиції обласної 
ради щодо вирішення проблем КГЗКОРу. Нагадаємо, що в облраді Кропивниччини шукали 
крайніх у справі про банкрутство ДП "КГЗКОР". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kr.depo.ua 
 

Запорожский ЖРК повысил зарплату  
работникам на 15% 

18.11.2018 
Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное 

Запорожской обл.) с 1 октября текущего года повысил заработную плату 
работникам предприятия на 15%. Об этом пишет interfax.com.ua 

Как сообщается в корпоративной газете "Рабочее слово", на комбинате произведено 
повышение тарифных ставок и окладов с 1 октября 2018 года на основании решения 
наблюдательного совета ЗЖРК и с целью повышения жизненного уровня и мотивации 
трудящихся. "Всем категориям персонала заработная плата увеличена в среднем на 15%", - 
констатируется в сообщении издания. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и 
Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и 
мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, 
Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь". Основными 
акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 
29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 

Ferrexpo plc, ПГОК и ЕГОК увеличила производство  
товарных окатышей на 1,8% 

20.11.2018 
Британская Ferrexpo plc в январе-октябре 2018 г. увеличила 

производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 1,8% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,708 млн тонн.  

Как сообщил представитель предприятия, за этот период компания сократила 
выпуск концентрата на 0,9% - до 10,484 млн тонн. В октябре Ferrexpo произвела 952 тыс. 
тонн окатышей, 1,119 млн тонн концентрата. Как сообщалось, во втором квартале 2018 
года на линии по производству окатышей №1 проводился ремонт в течение около 65 дней, 
который был завершен в середине июня. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с 
активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт 
высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. 
Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Горишние плавни Полтавской обл.) – 
основной актив британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций 
Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% 
Еристовского и 99,98% Белановского ГОКов.  

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

ИнГОК увеличил производство товарного железо- 
рудного концентрата на 7,2% 

21.11.2018 

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат за 10 мес. увеличил 
производство товарного железорудного концентрата, по оперативным 
данным, на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 
9,104 млн тонн.  

Как сообщается в газете "Ингулецкий вестник", в октябре произведено 825,3 тыс. 
тонн товарного концентрата, что на 0,16% выше плана, с содержанием железа 66,02% при 
плане 65,92%. По итогам 2017 г. ИнГОК сократил производство товарного железорудного 
концентрата на 10,5% по сравнению с 2016 г. - до 10,256 млн тонн. ИнГОК  специализи-
руется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, 
расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два 
вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная 
мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК входит в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Рудник "Сухая Балка" нарастил производство  
товарной железной руды на 8,8% 

21.11.2018 
Рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-

октябре 2018 года нарастил производство товарной железной руды на 8,8% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 2,263 млн тонн.  

В октябре рудник произвел 225 тыс. т. товарной руды. Напомнимь, Государственная 
служба геологии и недр 7 ноября 2017 г. продлила руднику срок действия разрешений на 
добычу железной руды на следующие 20 лет. Компания в 2017 г. сократила производство 
товарной железной руды на 2% по сравнению с 2016 г. – до 2,513 млн тонн. Сухая Балка - 
одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на 
добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" 
и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Сухая Балка" специализируется на 
добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную 
руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность составляет около 
3,1 млн тонн товарной руды в год. Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, 
компании Kadish Ltd (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве 
акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).  

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua  
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

США продлили пошлины на фермо- 
силикомарганец из Украины 

13.11.2018 
Комиссия по международной торговле США (USITC) решила продлить 

антидемпинговые меры в отношении импорта ферросиликомарганца 
происхождением из Китая и Украины 

По окончанию пятилетнего пересмотра USITC решила продлить антидемпинговые 
меры в отношении импорта в США ферросиликомарганца происхождением из Китая и 
Украины. Это был четвертый по счету полный (пятилетний) пересмотр антидемпинговых 
пошлин на силикомарганец из Украины, введенных США еще 1994 году. Дело о 4-м 
пересмотре было инициировано в феврале 2017 года, в октябре US ITC приняла решение 
принять его к производству. В январе 2018 года комиссия приняла решение провести 
пересмотр. В ноябре 2012 года, после третьего полного (пятилетного) пересмотра, было 
продлено действие а/д пошлин в размере 163% на импорт силикомарганца производства 
Никопольского, Запорожского и Стахановского завода ферросплавов. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 

 
НЗФ и ЗЗФ суммарно нарастили  
выпуск продукции на 1,4% 

22.11.2018 

Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) - по 
итогам января-октября т.г. суммарно нарастили выпуск продукции на 1,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 863,71 тыс. тонн.  

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 
этот период выпуск силикомарганца возрос на 8,2% - до 721,01 тыс. тонн, тогда как 
ферромарганца снизился на 34,7% - до 65,17 тыс. т. Производство ферросилиция (в 
пересчете на 45%-й) упало на 19,4% - до 62,48 тыс. т., металлического марганца - на 4,2%, 
до 6,37 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 8,68 тыс. т. других ферросплавов, тогда как в 
январе-октябре-2017 - 1,08 тыс. т. Покровский (ранее Орджоникидзевский) и Марганецкий 
горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добываю-
щие и обогащающие марганцевую руду, в январе-октябре-2018 произвели суммарно 1 млн 
247,21 тыс. т. марганцевого концентрата, что на 4,3% больше, чем в январе-октябре-2017. 
При этом МГОК в январе-октябре текущего года произвел 480,16 тыс. тонн концентрата 
(рост на 8,3% по сравнению с январем-октябрем-2017), ПГОК - 767,05 тыс. тонн (2%). Кроме 
того, ПГОК за 10 месяцев 2018 года произвел 186,6 тыс. тонн марганцевого агломерата, что 
выше аналогичного периода прошлого года на 25,8%. Как сообщалось, НЗФ и ЗЗФ по 
итогам 2017 г. суммарно снизили выпуск продукции на 0,11% по сравнению с 2016г. - 1 млн 
27,13 тыс. тонн, в том числе силикомарганца - на 0,5%, до 810,67 тыс. тонн, но нарастили 
ферромарганца – на 9,6%, до 114,5 тыс. тонн. Кроме того, производство ферросилиция 
снизилось на 8,4% - до 92,91 тыс. тонн, но возросло металлического марганца - на 3%, до 
7,64 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 1,41 тыс. тонн других ферросплавов, тогда как в 2016 
году их не производил. Стахановский завод ферросплавов простаивал. ПГОК и МГОК в 2017 
году произвели суммарно 1 млн 424,65 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 14% 
больше 2016 года из-за простаивания ПГОКа и МГОКа в январе-феврале-2016. При этом 
МГОК в 2017 году произвел 545,2 тыс. тонн концентрата (рост на 6,5% по сравнению с 
2016-м), ПГОК (ОГОК) - 879,45 тыс. тонн (19,2%). Кроме того, ПГОК произвел марганцевый 
агломерат в объеме 162,14 тыс. тонн, тогда как в 2016г - 51,4 тыс. тонн (рост в 3,2 раза). 
ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на НКТ) и 
ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод ферросплавов контролируют группа 
EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", 
а также группа "Приват" (обе - Днепр). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

Метинвест порезал конвертер Днепровского 
меткомбината ИСД на части 

12.11.2018 
ПАО “Днепровский металлургический комбинат” проведет капремонт 

на конвертере № 1, рассказал руководитель проектов/программ УКС ПАО 
“ДМК” Виталий Крячко, пишет UAprom. 

Котел-утилизатор уже разрезали на части и почти демонтировали, подрядчики 
приступили к демонтажу кессона. 2 ноября на фрагменты порезали каркас котла, 
металлоконструкций площадок обслуживания. Также активно идут работы по демонтажу 
газоочистки, электрооборудования, киповского оборудования. Параллельно выполняются 
работы по укрепленной сборке элементов нового котла-утилизатора. Техническая 
документация получена, работы выполняют согласно графику. На объекте ежесуточно 
работает около 200 сотрудников. Капремонт запланировали провести за 55 суток. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за 10 мес. инвестировал 

в развитие производства около $349 млн 

15.11.2018 
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в январе-октябре 2018 г. 

инвестировало около $349 млн в развитие производства, в том числе 
$271,3 млн – капитальные инвестиции, $77,4 млн – операционные.  

Большая часть капитальных и операционных затрат связана с обновлением и 
развитием металлургического производства. При этом уточняется, что среди ключевых 
проектов – строительство двух новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ №№ 2, 
3) мощностью в 1,4 млн тонн в год каждая. Стоимость инвестпроекта – около $144 млн. Уже 
смонтировано 97% металлоконструкций и выполнено около 75% всех строительных работ, 
на 2/3 завершена поставка основного оборудования компании SMS Group, идет его монтаж. 
Ожидается, что к весне 2019г. одна из построенных МНЛЗ выдаст первую заготовку. Второй 
масштабный инвестпроект – реконструкция мелкосортного стана №250-4. В настоящее 
время уже поставлено 80% основного оборудования компании DANIELI, выполнено 95% 
детального инжиниринга, фундаменты построены на 70% от общего объема проекта. 
Общая стоимость проекта – ≈ $55 млн. Проектная мощность стана после реконструкции 
составит свыше 1 млн тонн арматурного проката в год, при этом появится возможность 
выпускать арматуру №№ 8–24 в бунтах со шпулерной намоткой. Кроме того, стан сможет 
производить арматурный прокат в пачках длиной до 14 м с использованием новой 
механизированной линии упаковки. Меткомбинат также продолжает реконструкцию 
агломерационного цеха №2, стоимость которой составляет около $150 млн. К настоящему 
времени из шести агломашин цеха реконструированы две: №№ 5 и 6. … 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Обжиговые машины аглофабрики ММК Ильича  
после модернизации экономят 35% газа 

19.11.2018 
В рамках энергоэффективного проекта на трех обжиговых машинах 

аглофабрики ММК Ильича установлены 24 современных газовых горелки и 
3 комплекта автоматики, сообщает пресс-служба предприятия. 

Это позволит экономить 35% газа на работе обжиговых машин: 1,6 млн куб м газа, 
или более 16,5 млн грн в год. ДТЭК ЭСКО инвестировал в проект 14,4 млн грн и выполнил 
его «под ключ» с гарантией экономии. Природный газ используется в производственном 
процессе для подготовки агломерата. Новые горелки более эффективно используют газ в 
обжиговых машинах за счет автоматического регулирования давления подачи газа, 
равномерного распределения температуры в обжиговых машинах. Автоматика горелок 
оснащена контроллерами, датчиками температуры и давления газа. «Благодаря системе 
энергоменеджмента и реализации программы энергосберегающих мероприятий, наше 
предприятие с 2012 года сэкономило более 1 млрд грн расходов на энергоресурсы. Раньше 
проекты модернизации мы финансировали в рамках инвестиционной программы за счет 
собственных или заемных средств. А для замены горелок мы привлекли инвестиции через 
механизм энергосервиса», – рассказал гендиректор ММК Ильича Тарас Шевченко. «При 
модернизации обжиговых машин ДТЭК ЭСКО применил инновационное оборудование 
ведущих мировых производителей. Дополнительными преимуществами выполненных 
мероприятий являются повышение надежности работы обжиговых машин и соблюдение 
качества химического состава продукта (содержание СаО+МgО) при меньшем объеме 
использованного газа. Ожидаемый экологический эффект – снижение выбросов на 3 
тысячи тонн СО2 в год», – отметил начальник отдела по энергосбережению ММК Ильича. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 
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МЭРТ предложил продлить запрет на экспорт  
драгоценных метал лов 

20.11.2018 
Минэкономразвития Украины разработало проект перечня товаров, 

экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2019 год. 
Соответствующий проект обнародован на сайте МЭРТ. 

Предлагается установить нулевую квоту на экспорт серебра (включая серебро с 
покрытием из золота или платины), в необработанном или полуобработанном виде, или в 
виде порошка (кроме банковских металлов), золота (включая золото с покрытием из 
платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (кроме банковских 
металлов); отходов или лома драгоценных металлов или металлов, лакированных 
драгоценными металлами, других отходов или лома с содержанием драгоценных металлов 
или соединений драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения 
драгоценных металлов. "Основным результатом предложенного регулирования будет 
преграда массовому вывозу золота и серебра, кроме банковских металлов, в качестве 
сырья", - говорится в пояснительной записке к проекту. МЭРТ предложило перечень 
товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества, экспорт и импорт 
которых подлежит лицензированию в 2019 году. Лицензии на экспорт и импорт данных 
товаров предоставляются Минприроды на выполнение положений Монреальского 
протокола на основании согласования на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ. 

Читать полностью >>>  
По материалам ibc.ua 
 

 
 

 ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
На Запорожском алюминиевом комбинате  

обновили состав набсовета 

20.11.2018 
Акционеры ПАО “Запорожский производственный алюминиевый 

комбинат” (ЗАлК) на общем собрании сократили численность 
наблюдательного совета (НС) на двух человек и обновили его состав.  

Согласно протоколам состоявшегося 1 ноября собрания предприятия, акционеры 
внесли изменения в устав путем изложения его в новой редакции, изменили название 
компании на акционерное общество “ЗАлК”. Акционеры утвердили положение о принципах 
формирования набсовета, утвердили кодекс корпоративного управления общества. 
Собрание прекратило полномочия НС в полном составе и избрало новых членов - 
представителей основного акционера - Фонда госимущества (ФГИ) Украины. При этом в 
набсовет переизбраны Наталья Павлюк (ранее занимала должность главы НС), Наталья 
Харина, Анастасия Манкивская, Татьяна Кузуб и доизбрана Ирина Холоднова. Акционеры 
прекратили полномочия членов ревизионной комиссии и не избирали новых. Акционеры 
также определили цели деятельности общества на 2019 г., среди которых - осуществление 
обществом рыночной деятельности, обеспечение прибыльности и эффективности, 
наращивание темпов хозяйственной деятельности. Как сообщалось, ЗАлК завершил 
январь-сентябрь т.г. с чистым убытком в размере 106,578 млн грн, тогда как в аналогичном 
периоде прошлого года получило чистую прибыль 118,692 млн грн. Чистый доход в этот 
период отсутствовал, тогда как в январе-сентябре 2017 года составлял 31,891 млн грн. 
Непогашенный убыток к концу сентября 2018 г. составил 7 млрд 117,347 млн грн. В 2018 г. 
комбинат не производил продукцию. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине 
производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 г. стала российская 
группа “СУАЛ”. В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль ОК “РусАл”, созданной при слиянии 
алюминиевых и глиноземных активов ОАО “РусАл”, “СУАЛа” и швейцарской  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 г., 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.  

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 
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 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Замкнутый круг. Почему дорогой литий в Украине  

лежит мертвым грузом 

14.11.2018 
Литий – один из самых важных для современной цивилизации 

металлов. Его залежи есть и в Украине, причем самые большие в Европе. 
Однако пользы для страны от них – никакой 

Последнее десятилетие спрос на литий непрерывно растет: этот редкоземельный 
металл очень востребован для производства современных аккумуляторов, которые 
используются как в мобильных устройствах и электромобилях, так и в "зеленой" 
энергетике. Более 76% добычи лития в мире приходится на две страны - Австралию и Чили. 
Основное производство литий-ионных аккумуляторов сосредоточено в КНР и Японии, есть 
заводы в Германии, Франции, Канаде и США, но они и близко не покрывают потребности 
местных производителей техники. По данным отечественной геологоразведки, запасы 
руды, содержащей литий, составляют около 500 млн т, и по этому показателю Украина 
лидирует среди европейских стран. Более точные цифры и данные геологических 
исследований засекречены, так как Госгеонедр определила этот металл стратегически 
важным. Отечественные запасы лития - при условии развития соответствующих 
производств - могли бы стать основой для создания рабочих мест, даже появления целой 
новой высокотехнологичной индустрии. Европейское производство Li-Ion-аккумуляторов, 
да еще и базирующееся на собственном сырье, может быть очень прибыльным бизнесом. 
По оценкам экспертов, требуется около одного миллиарда евро на создание с нуля завода 
по производству литий-ионных аккумуляторов. При условии обеспеченности собственным 
сырьем это предприятие может быть высокорентабельным. Особенно с учетом того, что 
планы развития Украины предусматривают очень высокий спрос на литий-ионные и 
литий-полимерные аккумуляторы. Разработанная Мининфраструктуры и одобренная 
Кабмином Национальная транспортная стратегия до 2030 г. Drive Ukraine 2030 
предусматривает, что через 12 лет 100% коммунального транспорта и 50% личных авто 
будут электрическими. Одно это обеспечит колоссальную потребность в литиевых 
батареях. Если сюда добавить грандиозные планы в области "зеленой" энергетики, то 
заводы по выпуску современных аккумуляторов просто обречены быть прибыльными. Но 
только при условии обеспеченности их сырьем не "из-за моря", а местного происхождения. 
Инвесторов могло бы заинтересовать Полоховское месторождение в Кировоградской 
области, которое считается крупнейшим разведанным месторождением лития в Украине, 
или Шевченковское, расположенное на границе Запорожской и Донецкой областей. Третье 
месторождение - Станковатское, расположенное в Закарпатской области, пока мало 
изучено. С правами на разработку месторождений есть много неясностей. По данным СМИ, 
3 апреля 2017 г. Полоховское месторождение было передано ООО "Укрлитийдобыча" на 20 
лет, а Шевченковское месторождение 21 февраля 2018 г. отошло ООО "Петро-Консалтинг" 
также на 20 лет. Но там еще не закрыт вопрос о том, насколько это правомочно, так как 
лицензия от Госгеонедр якобы была получена в обход аукциона, через механизм 
"апробации". Также 2 марта Кировоградский облсовет согласовал ООО "Петро-Консалтинг" 
предоставление спецразрешения на добычу литиевых руд на участке Добрый, 
расположенном на территории Добровеличковского района. В свою очередь компания 
обещала провести переоценку Шевченковского месторождения, привлечь иностранного 
партнера для его разработки и начать добычу в 2021 г. По расчетам, инвестиции достигнут 
суммы в $120 млн. Здесь получается своего рода замкнутый круг. Проект по строительству 
заводов по производству литиевых аккумуляторов не запускается, поскольку нет гарантии 
поставок отечественного сырья. А добыча сырья не начинается, так как не гарантирован 
спрос на него внутри страны. Экспортировать же литиевую руду нельзя по закону - 
стратегическое сырье. В Европе есть как минимум два мощных предприятия по 
производству аккумуляторов, которые могут быть заинтересованы в поставках лития из 
Украины. Это германская компания Varta и SAFT во Франции. Также шведский 
производитель аккумуляторов Northvolt, основанный бывшими руководителями Tesla, 
пообещал построить крупнейший в Европе завод по выпуску литий-ионных аккумуляторов 
в течение следующих шести лет. Однако им не хватает финансирования, и сейчас они ждут 
кредит от Европейского инвестиционного банка. При этом Европейская комиссия, хоть и 
поздно, но приступила к реализации плана действий по поощрению компаний больше 
инвестировать в технологии аккумуляторов. Вопрос остается в получении сырья - 
литиевой руды. То есть идея украинско-европейского «литиевого» консорциума, что 
называется, лежит на поверхности. Помочь сдвинуть с места литиевую отрасль может 
также сотрудничество с соседями. 26 октября в Гомеле, на Форуме регионов Беларуси и 
Украины, президенты двух стран обсуждали в том числе и сотрудничество в 
горнодобывающей отрасли. Сразу после этого некоторые белорусские эксперты озвучили 
версию: за кулисами саммита Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсуждали 
возможность совместной добычи лития на украинских месторождениях. Дело в том, что 
недавно в Беларуси заработал завод по производству суперконденсаторов - единственный 
в регионе, и теперь на нем готовы наладить выпуск литий-ионных батарей. Инвестировали 
в него китайцы, условием которых три года назад было наличие собственного рынка - 
продажа в стране не менее 50% продукции. Поэтому в Беларуси достаточно быстро 
наладили серийное производство электробусов и теперь запускают выпуск 
электромобилей (тоже китайских). На экспорте литий-ионных батарей, имея собственное 
предприятие в Европе, можно очень неплохо зарабатывать. Но тут уже простая сборка 
батарей из китайских элементов - не вариант. А чтобы делать свои, требуется сырье - 
литий. Залежей которого в Беларуси нет, но есть промышленные мощности для разработки 
месторождений. Так что создание большого "литиевого" межгосударственного 
консорциума могло бы пойти на пользу и Минску, и Киеву. 

Читать полностью >>>                                                                                 © Денис ЛАВНИКЕВИЧ 
По материалам dsnews.ua 
 
 
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Sumitomo Corporation заинтересовалась  

продукцией ЗТМК 

06.11.2018 
Делегация японской компании с рабочим визитом побывала на нашем 

комбинате, чтоб познакомиться с производством и провести переговоры о 
дальнейшем сотрудничестве. 

В следующем году Sumitomo будет отмечать своё 100-летие. По официальным 
данным, её команда в ближайшие годы будет продолжать стремиться к стабильному и 
непрерывному росту компании. Это - одна из крупнейших так называемых «всеобъем-
лющих торговых фирм», что подтверждается её девизом, звучащим примерно так: «Мы 
стремимся быть глобальной организацией, которая постоянно находится на шаг впереди в 
продвижении и реализации улучшений, создает новые ценности и вносит свой вклад в 
общество». Она занимается разносторонней деловой деятельностью, в частности, реализ-
ацией продукции и оказанием услуг, импортом и экспортом, трехсторонней торговлей, а 
также внутренними и международными инвестициями в бизнес. Информационно-
коммуникационные технологии, минеральные ресурсы, инфраструктурный и транспорт-
ный бизнес, металлургия - это лишь одно из направлений работы компании. … 

 

Читать полностью >>>  
По материалам ЗТМК 

Читайте также: Запорожский титано-магниевый 
комбинат вернули государству >>> 

 

Perspective project. Іршанці  
взялися за «Буки» 

15.11.2018 
Філія «ІГЗК» проводить інженерні вишукування з метою будівництва 

нової збагачувальної фабрики та хвостового господарства на Букінській 
ділянці Межирічного родовища.  

Проект дасть комбінату перспективу роботи на багато років вперед. Як правильно 
побудувати збагачувальну фабрику?  Де розташувати хвостосховище? На ці та інші питання 
стосовно нового гірничо-збагачувального комплексу, який компанія має намір 
розташувати на так званих «Буках» (Букінська ділянка) повинна дати інжинірингова 
компанія, яка наразі проводить геологічно-інженерні вишукування на згаданій ділянці. 
Головній інженер філії «Іршанський ГЗК» Микола Васянович повідомив, що свого часу 
Букінська ділянка була включена до перспективного плану розвитку комбінату  на 2016 – 
2020 роки. Тому він з надією оцінює цей проект. «На «Буках» ми плануємо розробити новий 
кар’єр та побудувати збагачувальну  фабрику. Тут діятиме хвостове господарство. Якщо усе 
піде згідно з планом, і вишукувальні роботи дадуть позитивний результат, то на Букінській 
ділянці комбінат зможе працювати ще приблизно 35 років», – зазначає Микола Васянович.  
Там, де зараз проводять буріння, у майбутньому розташується хвостове господарство 
гірничо-збагачувального комплексу. Власне, хвостосховище складатиметься з трьох частин, 
відділених одна від одної огороджувальними дамбами. Висота споруди сягатиме 12 метрів. 
Також будуть проведені магістральні та розподільчі пульповоди. Тут спорудять будівлі 
пересувної насосної станції оборотного водопостачання, водоводу оборотної води, споруди 
для скиду води. Ще з’являться на проектованій ділянці дренажні канави з водозбірними 
ємностями та дренажні насосні станції. Польові вишукувальні роботи на філії «Іршанський 
ГЗК» розпочалися у серпні цього року. У грудні, після проведення лабораторних  
досліджень та здійснення камеральної обробки інформації, фірма надасть комбінату  
офіційний звіт та рекомендації щодо майбутнього будівництва. Про це розповіла т.в.о. 
начальника служби головного геолога філії «ІГЗК» Тетяна Дьоміна. Іршанці активно 
співпрацюють з інженерами-розвідниками. «Наша геологічна служба в особі техніка-
геолога Артура Васяновича та геодезиста Михайла Хомюка допомагають та здійснюють 
контроль за глибиною свердловин, відбором монолітів ґрунтів, які проводять дослідники», 
- говорить Тетяна Дьоміна. Розробка кар’єру, будівництво нової збагачувальної фабрики та 
спорудження хвостосховища передбачає величезний об’єм робіт та суттєвих 
капіталовкладень. «До цього  готові в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії», - запевняє в.о. 
голови правління ПАТ «ОГХК» Олександр Гладушко. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «ОГХК» 

Читайте також: Розкривний комплекс ТК-2 на філії 
«ВГМК» відремонтували у стислі строки >>> 

 
 МЕТАЛОПРОКАТ 
 

 
 

Производство и потребление металлопроката  
в Украине за 10 месяцев 2018 г. 

21.11.2018 
За 10 мес. т.г. украинскими металлургическими предприятиями 

произведено 15,36 млн.т металлопроката (101% относительно 
аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 
г. мощностей на НКТ, или 104% без их учета). 

Из них, по информации ГП «Держаналітінформ», экспортировано порядка 12,28 
млн.т, или 79,9%.  В аналогичном периоде 2017 г. доля экспорта составила 78,4% (11,88 
млн.т при общем производстве металлопроката 15,14 млн.т). Доля полуфабрикатов в 
экспортных поставках за 10 месяцев 2018 г. составила 43,57%, что заметно выше 
показателя периода январь-октябрь 2017 г. (40,49%). Доля плоского проката за 10 месяцев 
текущего года практически осталась на уровне аналогичного периода 2017 г. (34,99% и 
34,91% соответственно), в то время как доля сортового понизилась (21,44% в 2018 г. 
против 24,60% в 2017 г.). За 10 месяцев 2018 г. внутреннему потребителю поставлено 4 
301,1 тыс.т металлопроката, из которых 1 217,1 тыс.т, или 28,3%, приходится на импорт. За 
аналогичный период 2017 г. внутренний рынок потребил 4 359,5 тыс.т, из них 1 095,5 тыс.т, 
или 25,1%, импортировано. Таким образом, за 10 месяцев 2018 г. падение потребления 
металлопроката на внутреннем рынке составило -1,34% относительно января-октября 
2017 г.; при этом наблюдается рост импортной составляющей (+11,10%). Структура 
импорта за 10 месяцев 2018 г., характеризуется заметным доминированием плоского 
проката над сортовым (50,7% и 46,43% соответственно); в аналогичном же периоде 2017 г. 
это доминирование было намного весомее –  57,65% против 41,20%. К основным 
экспортным рынкам украинской металлопродукции за 10 месяцев 2018 г., по данным ГП 
«Держаналітінформ», относятся страны Европейского Союза (33,4%), Африки (17,1%), 
прочие страны Европы, включая Турцию (13,5%) и страны Ближнего Востока (11,3%). 
Среди металлургических импортеров за 10 месяцев 2018 г. на первом месте СНГ (54,7%), 
второе занимают страны Азии (19,2%), третье –  Европейского Союза (17,5%). 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам ОП «Укрметаллургпром» 
 

 
 МЕТАЛОТОРГІВЛЯ 

 
Акционеры УГМК намерены продать акции и продлить полномочия  

действующего гендиректора Собчука 

12.11.2018 
Акционеры ЧАО " УГМК" (Киев) намерены продать ранее 

выкупленные акции и продлить полномочия действующего генерального 
директора компании Валентина Собчука еще на один год.  

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такие вопросы внесены в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 12 декабря текущего года. 
Акционеры также планируют утвердить отчет гендиректора о предварительных 
результатах работы компании в 2018 году, определить и утвердить основные направления 
деятельности и бизнес-план на 2019 год, внести изменения в устав. Кроме того, акционеры 
намерены дать согласие на заключение договоров на поставку металлопродукции с ООО 
"Метинвест-СМЦ" на 3 млрд грн, с ЧАО "Днепровский метззавод" (ДМЗ) на 800 млн грн, с 
ООО "ДМЗ Коминмет" на 500 млн грн, с АО "Евраз ЗСМК" на 500 млн грн и с ООО "Северсталь 
дистрибуция" на 500 млн грн. Собрание также рассмотрит план действий по 
реструктуризации непрофильных активов и план по сокращению сети торговых площадок 
компании. Отчет компании за 2018 год, проект бизнес-плана на 2019 год, по продаже 
акций, план действий по реструктуризации непрофильных активов и план по сокращению 
сети торговых площадок компании на корпоративном сайте отсутствуют. УГМК создана в 
1998 году. Занимает лидирующие позиции среди металлотрейдеров Украины по продажам 
металлопроката и труб. По данным УГМК на конец 2017 года, в собственности компании 
Trotio Holdings Limited находится 50% акций ЧАО, Frankiro Holdings Limited (обе - Кипр, 
зарегистрированные по одному юридическому адресу) – 34,1639%. При этом, согласно 
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных 
организаций, конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении 
Саргис Исраэлян. Ранее бенефициарами значились С.Тарута и гендиректор "ИСД" Олег 
Мкртчан. Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн грн, номинал акции – 1 грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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На Сєвєродонецькому «Азоті» реалізували екологічний  
проект зі зниження викидів на 10% 

15.11.2018 

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», яке є частиною 
хімічного бізнесу Group DF, реалізувало екологічний проект зі зниження 
викидів оксидів азоту в атмосферу. 

У цеху паропостачання ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» при підготовці 
до опалювального сезону 2018-2019 рр. була вдосконалена робота двох парових котлів. В 
результаті, це дозволило знизити кількість оксидів азоту (NOх) в димових газах на 10%. 
Показники роботи підприємства повністю відповідають екологічним нормам, які діють в 
Україні, але фахівці Сєвєродонецького «Азоту» продовжують працювати над підвищенням 
ефективності обладнання і зменшенням впливу на навколишнє середовище. За словами 
заступника начальника цеху паропостачання Олександра Рязанцева, в той час, поки випуск 
продукції підприємством не здійснюється, котельня цеху забезпечує підтримку 
необхідного теплового режиму в усіх структурних підрозділах Сєвєродонецького «Азоту». 
Після відновлення підприємством випуску продукції потужності цеху з виробництва 
технологічної пари будуть збільшені для задоволення потреб технологічних цехів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами GROUP DF 

 
Верховний Суд відхиляє позови хімзаводів Фірташа 

про припинення поруки перед ПІБом 

19.11.2018 
Верховний Суд 14 листопада відмовився задовольнити касаційну 

скаргу ПАТ “АЗОТ” (м. Черкаси) та лишив без змін рішення судів нижчих 
інстанцій у справі №910/755/18. Про це повідомляє finbalance.com.ua  

Мова йде про справу за якою підприємству було відмовлено в задоволенні позову до 
Промінвестбанку про визнання припиненою поруки за договором поруки №20-0191/3-3 
від 06.02.2015 (був укладений як забезпечення боргових зобов’язань ПрАТ 
"Сєвєродонецьке об`єднання АЗОТ" перед Промінвестбанком за договором про відкриття 
кредитної лінії №20-2199/2-1 від 23.07.2013). 3 жовтня Верховний Суд відмовився 
задовольнити касаційну скаргу ПрАТ "Сєвєродонецьке об`єднання "АЗОТ" та залишив без 
змін рішення судів нижчих інстанцій (в справі №910/972/18), якими підприємству теж 
було відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним цього ж договору поруки 
№20-0191/3-3. 18 жовтня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ПрАТ 
"Сєвєродонецьке об`єднання “АЗОТ" та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у 
справі №910/975/18, якими підприємству було відмовлено в задоволенні позову до 
Промінвестбанку та ПрАТ “Рівнеазот” про визнання недійсним договору поруки №20-
0189/3-3 від 05.02.2015 (теж був укладений як забезпечення зобов’язань ПрАТ 
"Сєверодонецьке об`єднання АЗОТ" перед Промінвестбанком за договором про відкриття 
кредитної лінії №20-2199/2-1 від 23.07.2013). ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
 

 
 
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Керівникам «Сумихімпрому» присудили  

заставу в понад мільйон 

20.11.2018 
Слідчий суддя Зарічного райсуду м.Суми обрав запобіжних захід 

комерційному директорові та начальнику відділу постачання підприємства 
«Сумихімпром» у вигляді застави в розмірі 500 тис 752 грн кожному. 

«Враховуючи тяжкість злочину, прокуратура наполягала на визначенні застави в 
розмірі 500 тис 752 грн кожному. Суд погодився з доводами прокурора, визнавши підозру 
обґрунтованою, та в повному обсязі задовольнив клопотання», - повідомляє речниця 
генпрокурора Лариса Сарган. Підозрювані мають внести заставу протягом 5-ти днів. «У разі, 
якщо застава не буде сплачена, буде вирішуватись питання про зміну запобіжного заходу 
на більш тяжкий», - зазначає Сарган. Нагадаємо, 15 листопада прокуратурою Сумської обл. 
комерційному директору та начальнику відділу постачання «Сумихімпрому» повідомлено 
про підозру в зловживанні службовим становищем. У ході слідства, проведеного слідчими 
слідчого управління ГУ Національної поліції в Сумській області за матеріалами Управління 
захисту економіки в Сумській обл., встановлено, що в січні-лютому 2018 року в зазначених 
службових осіб виник спільний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди 
для іншої юридичної особи. Так, комерційний директор та начальник відділу постачання 
під виглядом вапна негашеного 2-го сорту придбали в ТОВ за суттєво завищеною ціною 
вапно 3-го сорту. Відповідно до висновків спеціалістів вартість товару завищена на суму 
понад 3 млн грн. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 (умисне, з 
метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання 
службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило 
тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою) КК України. На даний час вирішується 
питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами hromadske.radio 

 
Работники Одесского припортового завода забастовали 

из-за невыплаты зарплат 

24.11.2018 
На Одесском припортовом заводе начались задержки с выплатой 

заработной платы, из-за чего работники железнодорожного цеха сообщили 
руководству о прекращении выполнения своих обязанностей. 

"В связи с нарушением трудового законодательства (невыплатой заработной платы, 
согласно коллективному договору 06.11.2018) доводим до вашего сведения, что в случае 
невыплаты заработной платы 23 ноября переменный коллектив железнодорожного цеха 
прекращает обслуживание "ОПЗ" и контрагентов "Дельта Вилмар" и "Бориваж". В 
дальнейшем требуем своевременной выплаты заработной платы", - говорится в письме 
председателя профсоюзного комитета ОПЗ от железнодорожного цеха, которое подписали 
более 50 человек. ОАО «Одесский припортовый завод» — одно из крупнейших предприятий 
химической отрасли Украины. ОПЗ специализируется на производстве аммиака, карбамида, 
жидкого азота, диоксида углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия. Также 
занимается перегрузкой химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. 

 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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ДП «Укрхімтрансаміак» достроково відтранспортувало 2 млн тонн  
аміаку на АТ «Одеський припортовий завод» 

12.11.2018 

Станом на 07 год 48 хв 11 листопада 2018 р. ДП «Укрхімтрансаміак» 
відтранспортувало через аміакопровід «Тольятті-Одеса» 2 млн тонн 
аміаку. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

«Колектив «Укрхімтрансаміак» має гарну нагоду черговий раз відзначати важливу 
подію у своїй трудовій історії - підприємство достроково відтранспортувало 2 млн тонн 
рідкого аміаку. Це вагомий рубіж, беззаперечне свідчення того, що стратегічний курс 
підприємства правильний. Такі високі досягнення -  результат оптимального завантаження 
аміакопроводу. Разом з тим – це заслуга усього трудового колективу держкомпанії, де 
кожен працівник щодня демонструє високий професіоналізм і бездоганну виробничу 
культуру. Завдяки чому ДП «Укрхімтрансаміак», транспортуючи аміак на світові ринки, 
достроково виконує плани, вчасно наповнює державну казну й робить відчутний внесок у 
зміцнення на світовій арені позитивного іміджу України як надійного партнера, який 
здійснює транзит територією України», - зазначає в.о. ДП «Укрхімтрансаміак» Валентин 
Шліхта. Відзначимо, обсяги видачі аміаку через роздавальні станції зросли приблизно на 30%. 
Про це, виступаючи перед присутніми на виробничій нараді, повідомив в.о. директора ДП 
«Укрхімтрансаміак» Валентин Шліхта. «Впродовж останніх років ми спостерігаємо 
стабільно зростаючий попит у вітчизняних споживачів рідкий аміак, що видається через 
роздавальні станції, які розташовані вздовж траси аміакопроводу «Тольятті-Одеса». Одним 
з факторів попиту є активізація сільського господарства та прагнення вітчизняних аграріїв 
використовувати новітні методи й технології. Не останню роль відіграють сприятливі 
агрометеорологічні умови - тепла і суха осінь. Адже така погода є підходящою для сезону 
підготовки ґрунту, його підживлення і насичення поживними речовинами до посівної - 
тривалий осінній період із позитивними середньодобовими температурам є оптимальним 
для внесення безводного аміаку. До слова, у порівнянні з минулорічним вереснем-першою 
половиною жовтня цього року ми фіксуємо зростання обсягів видачі рідкого аміаку через 
роздавальні станції приблизно на 30%», - наголосив керівник держкомпанії. За словами 
Валентина Шліхти, окрім інтенсифікації сільського господарства і кліматично сприятливих 
умов, є і низка інших факторів, які породжують особливий інтерес до рідкого аміаку … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак»  

 
 АГРОХІМІЯ (МІН. ДОБРИВА, ЗЗР) 
 

 
 

Импорт азотных удобрений в январе-октябре  
составил 1,1 млн. тонн 

14.11.2018 
Импорт азотных удобрений минеральных или химических в январе-

октябре 2018 года составил 1 124 254 тонн на 234 718 тыс. USD. Об этом 
говорится в информации Государственной фискальной службы. 

Экспорт азотных удобрений в январе-октябре 2018 года составил 338 018 тонн на 63 
983 тыс. USD. Как сообщала «Агро Перспектива», в 2017 году импорт азотных удобрений 
минеральных или химических составил 1 743 547 тонн на 337 404 тыс. USD, экспорт - 673 
704 тонны на 125 427 тыс. USD. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroperspectiva.com 

 
Импорт фосфорных удобрений в январе-октябре 

составил 133,9 тыс тонн 
14.11.2018 

Импорт фосфорных удобрений минеральных или химических в 
январе-октябре 2018 года составил 133 907 тонн на 32 866 тыс. USD. Об этом 
говорится в информации Государственной фискальной службы. 

Экспорт фосфорных удобрений минеральных или химических в январе-октябре 
2018 года не осуществлялся. Как сообщала «Агро Перспектива», в 2017 году импорт 
фосфорных удобрений минеральных или химических составил 35 411 тонн на 5 987 тыс. 
USD, экспорт в 2017 году не осуществлялся. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroperspectiva.com 

 
Черкаський «Азот» вивів на повну потужність  

виробництво аміаку і карбаміду 

20.11.2018 
Черкаське підприємство «Азот», що входить до групи Ostchem, 

наблизилося до граничної межі потужностей з виробництві аміаку і 
карбаміду. Про це повідомляє портал agrotimes.net 

Підприємство може за рік виробляти 960 тис. тонн аміаку, а також 890 тис. тонн 
карбаміду. Водночас наразі на «Азоті» не повністю завантажені лише цех аміачної селітри і 
цех КАС. Минулого тижні завод знизив ціну на карбамід, оскільки збільшення його 
вироблення допоможе знизити собівартість продукції. Відзначимо, Публічне акціонерне 
товариство «АЗОТ» – один із вітчизняних виробників мінеральних добрив, виробник 
капролактаму та іонообмінних смол, аміачної селітри з часткою 36% на внутрішньому 
ринку. Також підприємство є основним активом холдингу OSTCHEM із просування стратегії, 
спрямованої на популяризацію карбамідо-аміачної суміші в країні, частка якої складає 70% 
від обсягу національного ринку. На ПАТ «АЗОТ» функціонує Інтегрована система 
менеджменту, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001. Проект будівництва заводу був затверджений в 1962 році, а вже 14 березня 1965 
року тут отримали першу продукцію. У квітні 2011 року ПАТ «АЗОТ» увійшов до холдингу 
OSTCHEM, який об’єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. OSTCHEM – 
хімічний холдинг України, до складу якого входять високоефективні і 
конкурентоспроможні підприємства з виробництва азотних добрив: ПАТ «Концерн Стирол» 
(м. Горлівка, Донецька обл.), ПАТ «Азот» (м. Черкаси), ПАТ «Рівнеазот» (м. Рівне), ПрАТ 
«Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.). Грамотна логістика, 
дистрибуція, представлена «УкрАгро НПК» та наявність спеціалізованого морського порту 
«Ніка-Тера» дозволили холдингу OSTCHEM оптимізувати роботу підприємств, їх виробничу, 
маркетингову та збутову політику, а також скоротити операційні витрати й підвищити 
конкурентоспроможність. Стратегічна мета холдингу OSTCHEM – бути надійним партнером 
з хорошою репутацією, лідером у виробництві й постачанні мінеральних добрив високої 
якості українським та міжнародним компаніям. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
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http://euroammonia.com.ua/news/valentin-shlikhta-dp-ukrkhimtransamiak-dostrokovo-vidtransportuvalo-2-mln-tonn-amiaku-na-at-odeskij-priportovij-zavod
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/172560
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/172561
http://www.azot.ck.ua/
http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/cherkaskij-azot-viviv-na-povnu-potuzhnist-virobnictvo-amiaku-i-karbamidu
http://groupdf.com/
http://www.ostchem.com/uk/o-kompanii/o-nas
http://sumykhimprom.com.ua/ua/
http://www.opz.odessa.net/about/
http://euroammonia.com/
http://www.azot.cherkassy.net/
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 ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Международная выставка «Medica-2018» в Дюссельдорфе:  
достижения «Киевгумы» 

21.11.2018 

В Дюссельдорфе завершилась выставка «Medica-2018».Украину 
представляли всего четыре предприятия, среди которых был только один 
производитель полного цикла      наша «Киевгума».  

Именно поэтому мы вызвали немалый интерес у посетителей. Нами интересовались 
представители медицинского бизнеса не только из Европы, но и из Азии и Африки. Особым 
спросом пользовались представленные нами товары для детей. Посетители подчеркивали 
их качество, которое ничем не уступает европейскому. Они отмечали широту нашего 
товарного ассортимента, а также интересный и оригинальный дизайн продукции. 
Отметим, 26 октября «Киевгума» встретила очередного гостя: на этот раз к нам приехал 
Генеральныи  директор концерна «Teknikum»    крупнейшего в Финляндии предприятия по 
производству резиновой продукции      Харри Ои ала. В состав возглавляемои  им компании 
входят три предприятия в Финляндии, одно     в Китае и еще одно в Венгрии. Напомним, 16 
октября на «Киивгуму» приезжали партнеры из двух предприятии      представители 
крупного и малого бизнеса в Германии. Одна из компаний – мощный производитель 
резинотехнических изделий в Евросоюзе с трудовым штатом около шести тысяч человек. 
Предприятие наладило свое производство еще и в Северной Америке и в странах Азии. 
Вторая компания – небольшая коммерческая структура, которая работает в сфере 
строительства и занимается поставками комплектующих для террасных систем. 

Читать полностью >>>  
По материалам ООО «Киевгума» 
 

 

 
 

 ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПЛАСТМАСИ)  
 

 
 

Потенціал у відходах: аналіз ринку  
полімерів України 

14.11.2018 
З усіх полімерних матеріалів найбільш широко використовується 

поліетилен. Це обумовлено наявністю у нього безлічі корисних 
властивостей: хімічних, фізико-механічних та діелектричних. 

В Україні існує два контури виробництва поліетилену - первинна і вторинна пере-
робка. У першому задіяна обмежена кількість вітчизняних хімічних підприємств, три з яких 
- ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ Фірма «Промінвест Пластик» і ТОВ «Євро Полімер Компаунд» 
займають більше 90% ринку. Сировина для первинного поліетилену в основному 
імпортного виробництва, що означає залежність його собівартості від динаміки валютного 
ринку. Більш привабливою з точки зору рентабельності є переробка поліетиленових 
відходів. Вони складають 31% в загальному обсязі полімерних відходів в Україні. Ринок 
вторинної переробки представлений значно більшою кількістю підприємств, ніж 
первинний, з невеликими частками на ньому. Багато з цих підприємств працюють в 
симбіозі з виробниками поліетиленових виробів - купують у них відходи, переробляють і 
продають назад у вигляді придатної для використання у виробництві сировини. Розвиток 
переробки поліетиленових відходів в Україні дозволить отримувати необхідні вироби з 
цього матеріалу за зниженою собівартостю, скоротити імпорт і оздоровити екологічну 
ситуацію в країні. Однак, відсутність ефективної системи сортування відходів не дає 
повністю завантажити навіть наявні переробні потужності. При можливості переробляти 
337 тис. тонн поліетилену, переробляється лише 180 тис. тонн, а 46,6% потужностей 
простоюють. В цілому, ринок поліетилену в Україні вже зміг оговтатися від шоку, який 
стався в результаті кризи 2014-2015 років. Відновила діяльність ТОВ «Карпатнафтохім», 
яка не працювала з 2012 року. Зростає як внутрішнє споживання поліетилену, так і його 
експорт. Найбільше полімерів ПЕ українського виробництва поставляється в Росію, 
Білорусь, Туреччину і Молдову, проте частка Росії поступово скорочується. Стабільність 
розвитку даного ринку буде залежати від успішності заміщення російського експортного 
спрямування, динаміки внутрішнього споживання і активності інвесторів зі створення 
підприємств, що займаються збором і переробкою пластикових відходів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pro-consulting.ua 

 
 

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА) 
 

 
 

Скло народжується у вогні, а День Скловиробника  
народився у містиці... 

19.11.2018 

Скло народжується у вогні, а День Скловиробника народився у 
містиці... Пригадую в переддень свята склярів як народжувалось свято, 
пише Президент АПСП "СКЛО УКРАЇНИ" Дмитро Олійник! 

В це важко повірити, але сама історія установлення професійного свята – Дня 
скловиробника носить доволі містичний характер. Почалося все у 2000 р., коли ми, склярі, 
визначилися, що будемо просити Президента України, (а такі свята встановлюються Указом 
Президента), призначити професійне свято скловиробників на день 19 листопада. 
Можливо, це зараз з моїх вуст прозвучить непатріотично, але коли ми визначались з датою, 
то радилися з нашими колегами-скловиробниками з країн СНД і хотіли, щоб свято 
скловиробника і в Росії, і в Білорусі, і в Молдові та інших країнах сусідах було в один і той 
самий день. В результаті переговорів дійшли одностайної думки, що найбільший внесок 
для скловиробництва на наших теренах своїми відкриттями зробив Михайло Ломоносов. 
Тому його день народження – 19 листопада якнайкраще підходить для установлення Дня 
скловиробника.  А далі почалася бюрократія… Щоб установити професійне свято потрібна 
була підтримка та звернення мінімум двох губернаторів, а також підтримка Міністерства 
економіки України та Міністерства промислової політики України. Я, як Президент асоціації 
«СКЛО УКРАЇНИ» підготував усі ці документи. Київський, Рівненський та Дніпропетровсь-
кий губернатори підписали відповідне подання Прем’єр-міністру України, а ми підготували 
відповідні документи для розгляду на Урядовому комітеті. Нас також підтримали 
Міністерство економіки України та Міністерство промислової політики України. Під час 
засідання Урядового комітету, Віце-прем’єр міністр України Олег Дубина, який головував, 
запитав мене як доповідача, чому на мою думку скловиробники заслуговують на власне 
свято? Я йому із завзяттям розповідаю, що скло – це те, що оточує нас усюди. Прокидаєшся – 
дивишся крізь вікно яка погода – через віконне скло, готуєшся до робочого дня і дивишся у 
дзеркало – це також скло. Сідаєш у автомобіль чи тролейбус - там теж спеціальне скло… У 
решті-решт береш у руки пляшку шампанського із скла та келихи піднімаєш і чуєш 
урочистий дзвін – так звучить скло! ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України» 
 

 
 

 

 

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ) 
 

 
 

ККБК принял участие в международном экспофоруме ресторанно- 
гостиничного бизнеса и клининга FoReCH 2018 

21.11.2018 
ККБК принял участие в международном экспофоруме ресторанно-

гостиничного бизнеса и клининга FoReCH 2018 13-15 ноября -  это главное 
профессиональное событие сектора HoReCa в Украине.  

FoReCH объединяет лидеров отрасли и является надежной коммуникационной 
площадкой для совершения сделок и подписания контрактов, а также позволяет оценить 
перспективы развития сектора гостеприимства. ККПК имея в своем распоряжении 
современное оборудование, применяя высококачественное сырье и материалы, а главное, 
используя современные технологии, комбинат гибко реагирует на потребности рынка 
бумажной продукции. Наша новая  ТМ SoffiPRO является отличным решением для сегмента 
HoReCa. Мы представили образцы продукции и каталоги с полным ассортиментом позиций, 
для сотрудничества. Данное мероприятие собрало около 10 000 посетителей из всех 
уголков Украины и зарубежных стран. Напомним, Киевский КБК заключил контракт на 
поставку новой линии для переработки гофрированного картона MASTERLINE 2.1 

Читать полностью >>>  
По материалам ККБК 

 
ЧАО "Картонно-бумажная компания" проведет  

внеочередное собрание акционеров 

22.11.2018 
ЧАО "Картонно-бумажная компания" 23.11.2018 года проведет 

внеочередное собрание акционеров,которое состоится по адресу г. Львов, 
ул. Ковельская, 109. Начало собрания в 12:00.  

"Картонно-бумажная компания" (до 2011 г. – "Львовкартонопласт") создана в 1946 г. 
на базе производственных площадей небольшого механического завода. В настоящее 
время выпускает изделия и полуфабрикаты из макулатурного картона (листы картона, 
уголки, гильзы) и целлюлозной бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки). 
Владельцами компании являются шесть физических лиц, каждому из которых 
принадлежит пакет более 16,66% акций (в том числе главе набсовета Владимиру 
Ложовскому, членам НС Степану Делятинскому и Татьяне Онишкевич). Согласно 
сообщению компании на ее сайте, на внеочередном собрании 7 сентября 2018 года 
акционеры намерены рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала почти до 
50,483 млн грн путем увеличения номинала акции до 22 грн за счет направления в 
уставный капитал части нераспределенной прибыли за 2015-2017 гг. в размере около 
49,909 млн грн. К настоящему времени уставный капитал компании составляет 574 тыс. 
грн, номинал акции - 0,25 грн. Как сообщалось, по итогам 2017 года АО "Картонно-
бумажная компания" увеличило объем товарной продукции на 24,7% к 2016 году - до 483,4 
млн грн, при этом в натуральных показателях выпуск бумаги возрос на 34,4% - до 5,35 тыс. 
тонн, картона - на 10,5%, до 24,4 тыс. тонн. Чистый доход увеличился на 32,3% - до 481,72 
млн грн, чистая прибыль – на 47,4% до 29,7 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

 

 МАШИНОБУДУВАННЯ 
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НКМЗ отмечает 30 лет полета  
РКС «Энергия-Буран» 

12.11.2018 

В этом году, 15 ноября исполняется 30 лет успешного старта ракетно-
космической системы «Энергия-Буран». Об этом сообщает ПАО 
«Новокраматорский машиностроительный завод» 

Это самая масштабная программа советской космонавтики, в которой были задей-
ствованы 1206 предприятий, почти 100 министерств и ведомств СССР. Новокраматорский 
машиностроительный завод участвовал в этой программе уникальной транспортно-
установочной техникой. Транспортно-установочный агрегат (ТУА) 17Т12 был признан 
вершиной технического творчества и конструкторского профессионализма автора 
концепции машины Ю.А. Сердюка и ведущего конструктора И.Н. Тюпина. Машина, которая 
состояла из сложнейших механизмов и агрегатов, весила около 2756 т, имела длину 56,3 м, 
ширину 29,5 и высоту 21,2 м. По оценке генерального конструктора стартового комплекса 
академика В.П. Бармина создание наземного оборудования РКС «Энергия-Буран» явилось 
крупнейшим достижением науки, техники и промышленности СССР. Вторая уникальная 
машина проекта - подъемно-установочный агрегат (ПУА) 17У535. Он предназначен для 
перегрузки челнока и секций ракеты «Энергия» с самолета «Мрiя» на транспортер и 
обратно. Уникальный агрегат обеспечивал шесть степеней свободы траверсы, мягкую 
посадку, зачаливание грузов, позволял удерживать «Буран» от раскачивания ветром 
скоростью до 17 м/сек. Авторы уникальной машины - ведущие конструкторы В.Д. Бородай 
и Г.Д. Бривко. Сейчас НКМЗ выпускает только гражданскую технику, но на заводе с 
гордостью вспоминают космическую историю предприятия, на протяжении которой 
решались сложнейшие проектные и технологические задачи. 

Читать полностью >>>  
По материалам НКМЗ 
 

 

 
Завод "Кузня на Рыбальском" официально  

перешла Тигипко 

15.11.2018 
Группа "ТАС" Сергея Тигипко официально подписала документы на 

покупку ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (оба - Киев). Об этом сообщает 
служба новостей портала delo.ua 

Корпоративные инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", 
акционерами которых являются, соответственно, президент Украины Петр Порошенко и 
народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября подписали пакет документов о продаже 
ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым владельцем–компанией "Эвинз лимитед" из 
группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко. "Стоимость 
проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать 
юридическим лицам продавцов отдельными траншами в соответствии с согласованным 
сторонами графиком", - поясняется в сообщении инвестфондов. Они напомнили, что сделка 
нуждалась в одобрении Антимонопольным комитетом Украины, который признал ее 
соответствующей действующему законодательству и предоставил соответствующее 
разрешение на ее реализацию. В релизе также указывается, что подготовку соглашений 
сопровождала "Эрнст энд Янг" - одна из крупнейших международных аудиторских групп. … 

 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Зачем китайцам покупать  
«Мотор Сич» 

16.11.2018 
Украинская оборонная промышленность сегодня имеет достаточно 

ограниченное количество "ноу-хау", которое может быть 
конкурентоспособно на мировом рынке вооружений. 

Одним из таких преимуществ является наличие в Запорожье мощностей "Мотор-
Сич" по производству двигателей для самолетов и вертолетов. Однако в последние годы, 
несмотря на достаточно большие вливания в "военку", с этим предприятием проходят не 
совсем понятные изменения. В частности, на 12-й международной авиационно-
космической выставке Airshow China 2018, завершившейся 11 ноября в китайском Чжухае, 
получили подтверждения слухи о переводе как минимум части двигательного 
производства в КНР. Об этом может свидетельствовать представленный совместный с 
консорциумом Skyrizon Aviation проект двигателестроительного завода, предназначенного 
для производства силовых установок. По мнению специалистов, завод может быть 
построен до 2020 г. и сможет ежегодно выпускать по лицензии до 1 тыс. двигателей АИ-
322Ф (для учебно-тренировочного самолета L-15 Hongdu), Д-436-148ФМ, МС-500В-С (для 
военно-транспортных самолетов Ан-158, Ан-178 и L-410) и ТВ3-117ВМА-СБМ1В (для 
вертолетов типа Ми-8/17 и Ка-28/31). Также кроме собственно производственного 
комплекса, предполагается постройка также научно-исследовательских и управленческих 
подразделений. Объем инвестиций, как ожидается, составит около 20 млрд юаней ($2,8 
млрд). В тоже время совершенно непонятно как рассчитывают китайцы реализовать такой 
масштабный проект. Хотя не так давно президент "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев и 
продал свою долю предприятия (а это не много ни мало, а 56% акций) китайской Beijing 
Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd., однако суд арестовал эти акции, а СБУ так 
вообще начала расследование. "По горячим следам" директор "Укроборонпрома" Павел 
Букин заявлял, что решается юридический вопрос о закреплении предприятия в Украине, 
чтобы страна не потеряла критические технологии. Однако в последние месяцы никаких 
сведений о столь громком деле не было. Стоит отметить, что так уж сложилось, что 
государство в этом случае может действовать только "напролом", так как государственной 
доли в ПАО "Мотор-Сич" нет ни копейки - контрольный пакет акций находится в руках 
семьи Богуслаевых. Поэтому чисто по закону в самом факте продаже акций китайцам 
состава преступления нет. Доказать, что эта сделка была осуществлена с целью ослабления 
государства или уничтожения предприятия нереально. Поэтому арест акций может быть 
только временной мерой - если "Мотор-Сич" важен для обороноспособности Украины (а он 
важен), то государство сейчас просто должно выкупить хотя бы часть акций у 
богуслаевских оффшоров. Однако учитывая, что никакой информации такого рода нет, то 
формально китайцы уже сегодня могут быть номинальными владельцами "Мотор-Сич". Но 
опять-таки стоит повторить, что реальной информации о состоянии дел в этом 
направлении в открытых источниках нет. Для Китая такой проект - "манна небесная" и 
крайняя необходимость. Так, как за последние годы военно-промышленному комплексу 
страны удалось добиться определенных успехов, однако, этого все же недостаточно, чтобы 
догнать уровень своего основного "условного противника" - США. В этих условиях на 
сотрудничество с Европой или Россией надеятся не приходится, а вот Украина является 
весьма удобным партнером. И главное - запорожцам есть, что предложить партнерам. 

Читать полностью >>>                                                                                    © Михаил ЖИРОХОВ 
По материалам dsnews.ua 

 
Дофинансирование ГК "Укроборонпром" в размере 2,8 млрд грн планируется 

направить на обновление авиационного кластера 

21.11.2018 
Дофинансирование "Укроборонпрома" в размере 2,8 млрд грн. 

планируется направить, в первую очередь, на обновление и развитие 
мощностей предприятий авиационного кластера госконцерна. 

"В случае принятия госбюджета на следующий год предусмотренное проектом 
основного финансового закона дофинансирование уставного капитала госконцерна в 
размере 2,8 млрд грн будет направлено, в первую очередь, на обновление 
производственных мощностей авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", 
разработку и подготовку к серийному производству новых образцов авиационной техники 
для ВСУ, а также на финансирование других мер по укреплению отечественной оборонной 
промышленности", - сообщил собеседник агентства. Как напомнили в связи с этим в 
госконцерне, в последние годы предприятия авиакластера "Укроборонпрома" ведут 
активные работы, направленные на усиление возможностей Воздушных Сил ВСУ. "В этом 
году украинские летчики уже получили несколько десятков единиц авиационной техники, 
в частности, фронтовые бомбардировщики и разведчики Су-24, модернизированные 
истребители МиГ-29 и Су-27, военно-транспортные Ан-26 и Ил-76, многоцелевые 
вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также беспилотники Spectator", - отметил собеседник агентства. 
"Кроме того, в начале ноября были проведены боевые стрельбы из зенитных ракетных 
комплексов, прошедших восстановление или капремонт на мощностях "Укроборонпрома", - 
добавил он. По данным "Укроборонпрома", предусмотренное проектом госбюджета на 2019 
год масштабное дофинансирование уставного капитала госконцерна позволит довести 
размер уставного капитала до 3,5 млрд грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Харьковский подшипниковый завод открывает  
новые рынки сбыта 

16.11.2018 
Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) по итогам участия в 

международной выставке техники для сельского хозяйства и садоводства 
«EIMA International» (Италия) открывает новые рынки сбыта.  

«EIMA International 2018» – одна из масштабных европейских сельскохозяйственных 
выставок, которая проходит раз в два года и собирает крупнейших производителей и 
дилеров сельскохозяйственной индустрии из 50 стран. По итогам демонстрации продук-
ции, возможностей и компетенций ХАРП ряд компаний из Испании, Италии, Греции, 
Бразилии, Северной Америки, Марокко и др. заинтересовались подшипниками HARP и 
выразили намерение о сотрудничестве. «Подшипники HARP AGRO – это инновационные 
разработки направлены на увеличение производительности и надежности сельскохозяй-
ственной техники. Все большее количество дистрибьюторов, производителей и конечных 
потребителей по всему миру убеждаются в этом: подшипники и узлы ХАРП не нуждаются в 
обслуживании, отличаются увеличенным сроком службы, износостойкостью и долговечно-
стью. Много посетителей нашего стенда на итальянской выставке заинтересованы в 
передовых разработках ХАРП, уникальность и качество которых проверено временем», – 
отмечает директор департамента продаж Виталий Бугров. Экспозиция ХАРП произвела 
впечатление разнообразием представленных комплектующих. Напомним, ХАРП подвел 
итоги успешного участия в крупнейшем сельскохозяйственном мероприятии Румынии – 
международной выставке «INDAGRA» (31 октября – 4 ноября, г. Бухарест), где предприятие 
продемонстрировало надежные подшипники и узлы для сельхозмашиностроения.   

Читать полностью >>> 
По материалам УПЭК 
 

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 РАДІОТЕХНІКА 
 

 
 

Работники «ЧеЗаРа» перекрывали дорогу  
из-за зарплатных долгов 

19.11.2018 
Из-за большой задолженности по выплате заработной платы около 

200 работников Черниговского завода радиоприборов (ПАО "ЧеЗаРа") 
перекрывали движение транспорта на улице Шевченко в Чернигове. 

"По нашей информации, протестовало около 200 человек", - сообщила старший 
инспектор управления превентивной деятельности Нацполиции в Черниговской обл. 
Наталья Павлова. По словам инспектора по связям с общественностью управления 
патрульной полиции в г. Чернигове Алины Палуб, протестующие перекрыли движение в 
12.30 и более часа ходили по пешеходному переходу. Из-за этого на дороге, ведущей за 
город в направлении ряда райцентров и к границе с Россией, образовалась длиннющая 
очередь транспорта. Полиция направляла машины в объезд. Движение троллейбусов 
скорректировало Черниговское троллейбусное управление. По словам работников ЧеЗаРа, 
это была предупредительная акция. Если им не выплатят заработанное, они ее продолжат. 
На прошлой неделе заводчане проводили митинг под стенами своего предприятия, где 
требовали от руководства погасить задолженность. Тогда они предупредили, что в случае 
невыполнения требований перекроют дорогу. ПАО "ЧеЗаРа" - ведущий производитель 
аппаратуры для космической отрасли и систем связи, датчиков, преобразующей 
аппаратуры, электронно-механических замковых систем, радиоприемников, медицинской 
техники, инструментов. Подчиненное Национальному космическому агентству Украины, 
предприятие является участником нескольких международных космических программ, 
сотрудничает с военно-промышленным комплексом. 25% акций завода принадлежит 
государству. В официальных сообщениях "ЧеЗаРа" много лет фигурирует как один из 
крупнейших должников по выплате заработной платы своим работникам. По информации 
Черниговской ОГА, год назад этот долг составлял 2,7 млн грн, в мае этого года - 2,5 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrinform.ru 

 
Суд визнав законним звільнення директора  

Електронмашу 

21.11.2018 
Апеляційний суд визнав законним звільнення директора ДП 

«Електронмаш». Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі, передає портал ukrinform.ua 

«20 листопада у приміщенні Київського апеляційного суду відбувся розгляд справи 
за апеляційною скаргою колишнього директора ДП «Електронмаш» Віктора Мови щодо 
звільнення його із займаної посади. Віктор Мова вимагав від Мінекономрозвитку 
поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та 
відшкодування моральної шкоди. За результатами розгляду справи суд виніс постанову, 
якою залишив апеляційну скаргу Віктора Мови без задоволення, а рішення 
Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2018 без змін», - йдеться в 
повідомленні. Раніше Шевченківський районний суд міста Києва не задовольнив позов 
Віктора Мови до Мінекономрозвитку. Таким чином, Київський апеляційний суд визнав 
звільнення Віктора Мови з посади директора державного підприємства «Електронмаш» 
законним та обгрунтованим. Водночас триває досудове слідство щодо посадовців ДП 
«Електронмаш», яким оголошено про підозру у зловживанні владою або службовим 
становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). За інформацією, яка надійшла до 
Мінекономрозвитку від Служби безпеки України, під час перебування на посаді директора 
підприємства Віктор Мова разом з іншими посадовими особами незаконно привласнили 
державне майно на суму понад 60 млн гривень, а також незаконно приватизували 
виробничі приміщення загальною площею понад 88 384,4 м кв., оздоровчий табір та інші 
активи на користь юридичної особи, засновником якого є родич Віктора Мови. Також, за 
отриманою від СБУ інформацією, колишнє керівництво ДП “Електронмаш” регулярно 
проводило закупівлі товарів та послуг з порушеннями, часто за завищеними цінами в одних 
і тих самих приватних структур, пов'язаних з Віктором Мовою. Крім того, з початку роботи 
комісією з проведення інвентаризації майна і зобов'язань ДП «Електронмаш» було 
встановлено факт знищення частини бухгалтерської документації, а також електронних 
носіїв інформації, які мали бути досліджені під час інвентаризації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Китайские бренды смартфонов захватывают  
украинский рынок 

16.11.2018 
Китайские смартфоны Meizu, Xiaomi и Huawei заметно увеличили 

свою долю рынка, они захватили практически всю нишу бюджетных 
смартфонов и наступают на пятки другим брендам. 

Несмотря на кризис и сильно упавшую покупательную способность, украинцы не 
перестают радовать себя и близких новенькими гаджетами. В особом почете сейчас 
находятся смартфоны. Как рассказали UBR.ua в сети магазинов MOYO, спрос на смартфоны 
растет из месяца в месяц. «За сентябрь 2018 г. объем рынка в деньгах вырос сразу на 36,4% 
(по сравнению с аналогичным периодом 2017-го), а в количестве проданных смартфонов - 
на 17%. Соотношение традиционных и интернет продаж осталось неизменным - 89,3% к 
10,7%, соответственно», - рассказал UBR.ua маркетолог, head of digital интернет-магазина 
F.ua Иван Братусь. Люди продолжают покупать трубки даже, когда у них не хватает денег 
на текущие расходы. Экономят на всем и берут новый гаджет, просто стараются выбрать 
варианты подешевле. Потому в нашей стране активно растут продажи китайских 
телефонов, которые широко представлены в ценовом сегменте от 3 000 до 10 000 грн. 
Бренды Meizu, Xiaomi и Huawei заметно увеличили свои доли рынка. «Что касается 
сегмента до 4 тыс. грн, то вместе с китайскими брендами свою долю нарастил и корейский 
гигант Samsung. Заметно выросли продажи Meizu и Xiaomi, а аутсайдером стал Lenovo. Его 
доля скатилась с 26% в апреле до около 1% в сентябре. В сегменте от 4 000 до 6 000 грн 
Xiaomi занял свое место в сердце почти половины украинских покупателей, а вот Huawei 
ответил им тем же, но в ценовом сегменте до 10 000 грн. Apple безусловный лидер, когда 
речь идет о цене выше 15 000 грн, при этом и «яблоко» и Samsung показали небольшое 
снижение в сентябре, из-за выхода в свет Xiaomi Mi 8, который позволил китайскому 
производителю в данном ценовом сегменте получить долю в 11%», - рассказал Братусь. ... 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам rau.ua 
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Corum Group изготовил новый вентилятор для  
криворожского комбината 

16.11.2018 
Вентилятор главного проветривания ВОД-30М2, изготовленный на 

«Корум Дружковский машиностроительный завод», ввели в эксплуатацию 
на Ингулецком горно-обогатительном комбинате (Метинвест).  

Он обеспечит предприятие чистым воздухом минимум на 14 лет. Вентилятор ВОД-
30М2 заменит устаревший ВОД-30МС, который прослужил на ИнГОКе 25 лет и полностью 
отработал свой ресурс. У нового ВОД-30М2 есть все шансы оказаться таким же 
«долгожителем». «Вентиляторы – это оборудование, которое требует очень жесткого 
соблюдения стандартов: крупные габариты не позволяют транспортировать вентилятор в 
собранном виде, поэтому он отгружается в разобранном состоянии и, затем собирается на 
месте эксплуатации, – комментирует директор по производству Corum Group Александр 
Дятлов. – Во время изготовления мы уделяем особое внимание сопряжению деталей, чтобы 
сборка заняла минимум времени. Мы – эксперты в этой сфере: около половины шахт 
постсоветского пространства оснащена именно вентиляторами производства Corum». 
Осевой вентилятор ВОД-30М2 предназначен для главного проветривания шахт и рудников 
с глубиной залегания до 500 метров, а также – для использования на металлургических, 
химических и других заводах для перемещения воздуха и неагрессивных газов. Производи-
тельность составляет до 270 м3/сек, а депрессия – около 5700 Па.  

Читать полностью >>>  
По материалам Corum Group 

Читайте также: На шахте имени Героев космоса 
запустили лаву с оборудованием Corum >>> 

 
Завод украинской DEZEGA в Турции за год вышел на проектную  

мощность по выпуску самоспасателей 
23.11.2018 

Завод украинской компании DEZEGA в Турции, как и ожидалось, 
через год после открытия вышел на проектную годовую мощность по 
выпуску изолирующих самоспасателей (аппарат защиты дыхания) – 100 
тыс. ед. 

"В октябре новый завод в Измире (Турция) выпустил 100-тысячный изолирующий 
самомпасатель для эвакуации из опасной атмосферы, разработанный DEZEGA", - 
отмечается в пресс-релизе. По словам председателя совета директоров DEZEGA Антона 
Саковича, приводимым в пресс-релизе, сегодня завод полностью обеспечивает потребности 
покупателей DEZEGA в Европе, Южной Африке, Австралии, Индии, Латинской Америке. 
"Самоспасатели для Украины теперь тоже производятся в Турции", - отметил А.Сакович. 
Как сообщалось, открытый осенью 2017 года завод в Измире был ориентирован на 
обеспечение поставок на те рынки, которые ранее закрывал находящийся сейчас на 
неконтролируемой Украиной территории Донецкий завод горноспасательной аппаратуры 
(ДЗГА), поставки с которого были прекращены в марте 2017 года в связи с утратой 
контроля над этой территорией. Турция была выбрана, в том числе, благодаря удобной 
логистике на страны Африки и Азии, Австралию. Согласно пресс-релизу, в числе первых 
100 тыс. самоспасателей, произведенных DEZEGA в Турции, модели плечевого и поясного 
ношения для рынков Европы, в том числе и для Украины, рынков Азии, Африки, Латинской 
Америки, Австралии. Такие аппараты обеспечивают работника запасом кислорода для 
выхода из аварийной зоны в течение 30 – 70 минут. Также в эти 100 тыс. входят 
тренировочные самоспасатели: компания активно развивает направление тренировочного 
оборудования и предоставляет услуги обучения рабочих правилам эвакуации. … 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
НАЭК "Энергоатом" договорился о сотрудничестве с финским производителем 

дизель-генераторных установок Wartsila 

12.11.2018 
НАЭК "Энергоатом" подписал меморандум о взаимопонимании с 

мировым лидером по производству дизель-генераторных установок 
Wartsila, сообщила пресс-служба оператора украинских АЭС. 

Меморандум дает старт прямому сотрудничеству с французским подразделением 
финской компании Wartsila – Wartsila Franc. До начала переговорного процесса в тендерах 
НАЭК на поставку комплектов запасных частей для дизель-генератора Z40, работающего на 
Южно-Украинской АЭС, принимали участие исключительно посредники. Подписание 
документа также является важным на фоне планов "Энергоатома" по продлению сроков 
эксплуатации существующих блоков АЭС и строительству новых блоков, подчеркнули в 
пресс-службе. Как сообщил генеральный директор Nuclear Service Wartsila France Мишель 
Кубинг, компания уже подала тендерное предложение на поставку запасных частей для 
оборудования производства Wartsila, работающего на Южно-Украинской АЭС. "Это 
открытый тендер и мы понимаем необходимость выполнения всех требований и процедур. 
Надеемся, что наши планы станут реальностью и мы будем участвовать в обслуживании 
украинских АЭС следующие 20-30 лет, а также в работе энергетического сектора Украины в 
целом", – цитирует пресс-служба слова М.Кубинга. При этом "Энергоатом" планирует не 
ограничиваться контрактам исключительно на закупку оборудования, но и "создавать 
совместные направления деятельности, в частности, в вопросах сервисного обслуживания, 
восстановления работоспособности запасных частей". ... 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
Завод «Електроважмаш» відвідала делегація 

«Укргідроенерго» 
14.11.2018  

Мета візиту - обговорити хід виконання спільних проектів. Гостям 
продемонстрували виробництво продукції за укладеними контрактами, нове 
обладнання і розповіли про підприємство. 

В. о. директора заводу Дмитро Костюк зазначив, що «Укргідроенерго» є стратегічним 
партнером «Електроважмашу». «Ми успішно співпрацюємо з «Укргідроенерго» багато років. 
Зараз ми виконуємо ряд контрактів з гідроенергетики, й наше обладнання працюватиме на 
ключових електростанціях України, в тому числі Дністровській, Київській ГАЕС, Канівській 
та Середньодніпровській ГЕС і ДніпроГЕС-2», - сказав Дмитро Васильович. «Нам потрібно 
підтримувати вітчизняних виробників і нашу економіку в цілому. Ми це робимо разом з 
вами: 80% замовлень «Електроважмашу» з енергетики - це замовлення «Укргідроенерго». 
Таким чином, ми допомагаємо бути заводам конкурентоспроможними не тільки в Україні, а 
й на світовому ринку», - підкреслив генеральний директор ПрАТ«Укргідроенерго» Ігор 
Сирота. Нагадаємо, завод підписав угоду про стратегічне партнерство з «Енергоатомом» в 
енергетичних проектах в Україні до 2024 р.  «Угода з «Енергоатомом» стане фундаментом 
для подальшої співпраці. Наші фахівці готові розробити і виготовити турбогенератори та 
інше обладнання, в тому числі вертикальні двигуни до циркуляційних насосів для 
охолодження реактора. Виконуючи контракти для цієї компанії, «Електроважмаш» внесе 
свій вклад у програму імпортозаміщення енергетичного обладнання», - сказав в.о. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Заводу «Електроважмаш» 

 
 

Кабмин утвердил финплан "Турбоатом" с чистой  
прибылью 798,325 млн грн. 

21.11.2018 
Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АО 

"Турбоатом" (Харьков) на 2019 г. с чистой прибылью 798,325 млн грн, что на 
4,6% больше аналогичного планового показателя на текущий год.  

Согласно пояснительной записке к финансовому плану, чистый доход от реализации 
продукции ожидается на уровне 2 млрд 736,56 млн грн, что на 7,2% выше планового 
показателя 2018 г. (2 млрд 552,76 млн грн). В то же время по сравнению с ожидаемыми в 
2018 г. фактическими показателями планируемая на 2019 г. чистая прибыль должна 
вырасти на 20,3%, чистый доход – на 5,7%. Запланированная доля экспорта на 2019 г. в 
объеме реализации составляет 37,6% (с учетом экспортных операций, заключенных по 
курсу 30,5 грн/$1), что почти соответствует запланированной на 2018 г. доле (37%). 
Ожидается рост себестоимости реализованной продукции на 7% до 1 млрд 598 млн грн по 
сравнению с планом 2018 г. из-за увеличения расходов на сырье и основные материалы, 
тогда как рост административных расходов на 28% до 132,54 млн грн запланирован, 
прежде всего, за счет увеличения расходов на оплату труда (60,07 млн грн против 49,76 млн 
грн на 2018 г.). Согласно пояснительной записке, основные заказчики "Турбоатома" в 
Украине – АО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", в Казахстане - Евразийская 
энергетическая компания и АО "Самрук-Энерго" (Казахстан), а также Болгария, Венгрия, 
Румыния, Индия, страны Латинской Америки. В числе перспективных направлений, по 
которым работает "Турбоатом" – поставки оборудования для новых блоков Днестровской 
ГАЭС (гидроагрегаты №5-7), Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2; модернизация турбинного 
оборудования энергоблоков Запорожской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС. В числе 
таких проектов поставка турбинного оборудования для новых блоков АЭС в Индии (6 
энергоблоков) единичной мощностью 700 МВт, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
оборудования четырех гидроагрегатов мощностью 600 МВт и поставки двух рабочих колес 
для Рогунской ТЭС в Таджикистане, поставка турбинного оборудования для энергоблоков 
АЭС "Козлодуй" в Болгарии и турбинного оборудования для АЭС "Пакш" в Венгрии. 
Капитальные инвестиции "Турбоатома" на 2018 г. планируются в размере 50 млн грн. (как 
и в 2018 г.). "Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудова-
ния для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия 
охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Чистый доход АО в 2017 году вырос 
на 9,7% к 2016 г., до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 
млн грн. Государство принадлежит 75,22% акций предприятия. Крупным миноритарием 
АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА 
"Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином 
Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
НАЭК "Энергоатом" заказал чешской компании 

оборудования для АЭС на 337 млн 
23.11.2018 

ГП "НАЭК "Энергоатом" 19 ноября по результатам тендера заказало 
чешской компании I&C Energo A.S. оборудования для Южно-Украинской АЭС 
на 8,48 млн евро или 336,8 млн грн. 

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в 
системе "Прозорро". Согласно условиям тендера, до марта 2019 года поставят 
оборудование производства ООО "Высоковольтный союз - РЗВА" (Украина), I&C Energo A.S. 
(Чехия), BKS Stromschienen AG (Швейцария) и Fabryka Transformatorow w Zychlinie Sp. z o.o. 
(Польша) для подстанции 35/6 кВ "Брызгательная" при реконструкции системы 
технического водоснабжения и обеспечения работы энергоблоков №1-3 на Ташлыкском 
водохранилище и брызгальных бассейнах. Самыми дорогими в списке оборудования 
являются два трехфазных монолитных токопровода с компаундной изоляцией для 
наружной установки типа MV-R/MB 800-3200A AL производства швейцарской BKS 
Stromschienen AG по 92,62 млн грн. Оборудование КРП-6 кВ в составе ячеек, шкафов 
датчиков, запасных частей и принадлежностей производства украинской 
"Высоковольтный союз - РЗВА" обойдется в 33,74 млн грн. Два трехфазные силовые 
трансформатора TOTRc 40000/36,75F с масляно-воздушным охлаждением типа Д, медными 
обмотками, возможностью переключения обмоток под нагрузками (РПН), радиатором, 
расширительным баком, вкладышами на крышке в наземном исполнении для умеренного 
и холодного климата (У1) НМ/0606МВ18 ТС производства польской FT Żychlin заказали по 
29,91 млн грн. Удельная стоимость трансформаторов составляет $26,9 тыс. за один 
мегавольтампер мощности с НДС, немного превышает рыночный уровень в $20-25 тыс. за 
МВА. Цена сделки на 0,7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 339,18 млн грн. Чешская 
фирма I&C Energo A.S. принадлежит другой чешской фирме PI1A.S., а та – чешской фирме EP 
Industries, A.S., записанной на кипрскую компанию EP Industries Holding Limited. 
Владельцами последней в свою очередь является EPI Holding, a.s. (60%) чешского 
миллиардера Даниэла Кретински и Neruna Ltd (40%) компании J&T Private Equity Group. 
Победитель впервые получил подряд в Украине. В 2016 году "Энергоатом" не допустил его 
к торгам по конденсаторам для Запорожской АЭС, а в 2017 году – к торгам по оборудованию 
для Ровенской АЭС. Единственным допущенным конкурентом было запорожское ООО 
"Укрэнержи Холдинг" Светланы и Сергея Писанки во главе с Алексеем Моргуном, которое с 
2014 года получило подрядов на 22,71 млн грн. В 2015 году оно фигурировало как один из 
двух посредников в уголовном производстве по закупке ЗАО "Укргидроэнерго" 
трансформаторов производства ПАО "Запорожтрансформатор" Константина Григоришина 
по завышенным ценам. Однако с тех пор новых постановлений по этому делу в судебном 
реестре не появлялось. ООО "Лидер Электрик" не допустили к аукциону из-за банковской 
гарантии от ПАО "Банк инвестиций и сбережений", которое не входит в топ-20 банков, как 
того хотел заказчик. Предлагаемое компанией оборудование не соответствовало 
некоторым техническим требованиям. Также она подала доверенность, выданную 
производителем Tefelen Preissinger GmbH другой фирме – ООО "Электробудсервис". … 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Завод «Кредмаш» ежемесячно показывает  

хороший прирост 

12.11.2018 
Завод «Кредмаш» в январе-октябре 2018 г., по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 г., увеличил объемы производства на 8,9% 
или на 4 асфальтосмесительных  установки – до 49 штук. 

Как сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга, предприятие 
работает 5 дней в неделю под сформированный портфель заказов. Завод «Кредмаш» 
производит асфальтосмесительные установки, оборудование битумосмесительное, 
поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, 
автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы. Напомним, «Кредмаш» в  
2017 году, по сравнению с 2016 годом,  увеличил объемы производства в 1,6 раза до 50 
асфальтосмесительных установок. 

Читать полностью >>>  
По материалам kg.ua 
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 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ торгівлі, в т.ч. меблі 
 

 
Оборудование для профессиональной кухни от Modern-Eхро  

раскупили на выставке FoReCH 

16.11.2018 
Стенд компании Modern-Eхро во время выставки FoReCH, 

проходившей в Международном выставочном центре Киева 13-15 ноября, 
был одним из самых многолюдных.  

Более 200 посетителей ежедневно осматривали оборудование из нержавеющей 
стали от компании Modern-Expo Group, глобального производителя и поставщика 
комплексных решений для ритейла в Центральной и Восточной Европе. Несмотря на то, 
что в выставке сегмента НоReСa компания участвует впервые, холодильные шкафы и 
витрины, столы для пиццы и модули для приготовления хот-догов, кондитерские витрины, 
шкафы для напитков в течение трех экспозиционных дней ... были раскуплены! 
Выставочный стенд Modern-Expo Group отличался не только современным, европейского 
уровня оборудованием для профессиональной кухни, но дизайном и очень оригинальным 
представлением холодильных витрин от департамента гостеприимства компании Modern-
Eхро Group: все они были с десертами, поэтому и эта вкусная экспозиция не оставила 
равнодушной посетителей стенда. В компании отмечают, что приятно было снова 
встретиться с постоянными партнерами Мodern-Expo Group - "Сільпо", "Клевер Сторс", 
Эпицентр, BILLA, АТБ; наладить новые контакты с представителями НоReCa и дилерами, а 
также пообщаться с известными рестораторами и специализированными изданиями. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua  

 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Мягкая эвтаназия: почему украинскую авиацию 
не спасут заграничные деньги 

13.11.2018 
Украинский авиапром переживает не лучшие времена. По сути, на 

отечественных авиационных заводах прекратилось серийное производство. 
Об этом пишет Виктор Авдеенкона портале apostrophe.ua 

Во многом это связано с разрывом контактов с российскими предприятиями после 
аннексии Крыма и агрессии РФ в 2014 г. Процесс импортозамещения идет, но пока найти 
замену российским комплектующим полностью не получается. Переговоры ведутся с 
американскими, канадскими, европейскими компаниями. Так, в июле 2018 г. на авиасалоне 
в Фарнборо госпредприятие "Антонов" подписало соглашение с компанией Aviall – 
подразделением американского Boeing о поставках комплектующих, что должно позволить 
украинскому производителю до конца 2019 года построить 8 новых самолетов. Речь идет о 
линейке Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Еще у одного флагмана отечественного авиапрома - 
Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) 
ситуация и вовсе аховая – завод уже несколько лет является банкротом. Вместе с тем, 
Государственный концерн "Укроборонпром" пытается реанимировать предприятие. В 
частности, в начале 2017 года появилась информация об инвестиционном проекте 
компании "ФЭД", которая "совместно с украинскими и зарубежными компаниями готова 
инвестировать в ХГАПП 3 млрд гривен" (оба предприятия находятся по соседству на улице 
Сумской в Харькове). Как продвигается этот проект, особо неясно. Зато известно, что с 
июня текущего года и.о. генерального директора завода стал Сергей Задорожный, советник 
директора ФЭДа, который 10 лет назад уже возглавлял ХГАПП, также в статусе и.о. 

Читать полностью >>>                                                                                   © Виктор Авдеенко 

По материалам economy.apostrophe.ua 
 

 
ГП Антонов за январь-сентябрь 2018 г. в 30 раз  

увеличило прибыль 

13.11.2018 
ГП Антонов по итогам работы в январе-сентябре т.г. увеличило 

чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета в 29,5 раз 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 848,21 млн грн.  

Чистый доход  госпредприятия по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 
44,68% - до 5,4 млрд грн. Отмечается, что в период с января по июнь 2018-го чистая 
прибыль ГП Антонов составила 563,9 млн грн, что в 24,8 раз больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. Чистый доход предприятия в первом полугодии возрос на 
49,6% - до 3,3 млрд грн. Как заявили на предприятии, увеличение финансовых показателей 
за отчетный период 2018 года обусловлено несколькими факторами. В частности ростом 
заказов и увеличением доходов от услуг нерегулярных авиаперевозок Авиалинии Антонов, 
увеличением объема серийного производства запчастей для авиатехники, а также ростом 
выполнения Научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Напомним, в 
2017 году чистая прибыль Антонова по УСБУ составила 330,2 млн грн, чистый доход – 6,05 
млрд грн. 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 bin.ua 

 
Сколько двигателей продала "Мотор Сич" 

австрийским авиастроителям 

13.11.2018 
В 2018 году компания "Мотор Сич" (Запорожье) подписала твердый 

контракт на поставку серийных авиационных двигателей АІ-450С для 
Diamond Aircraft Industries (Австрия).  

"В начале года подписали контракт на 36 двигателей. Начало поставки в этом году", - 
сказал Анатолий Малыш, председатель наблюдательного совета, директор по связям с 
общественностью "Мотор Сич". Он уточнил, что переговоры о дальнейших поставках 
продолжаются. Летом прошлого года сообщалось, что "Мотор Сич" и Diamond Aircraft 
Industries в ходе 52-го международного авиакосмического салона Le-Bourget-2017 
(Франция) подписали рамочное соглашение на поставку в 2018-2023 гг. 400 двигателей АІ-
450С для самолета DA-50. АІ-450С мощностью 460 л. с. специально разработан ГП "Ивченко-
Прогресс" (Запорожье) для австрийской Diamond Aircraft Industries, которая реализует 
программу ремоторизации самолета DA-50. Украинский двигатель АІ-450С четвертого 
поколения массой 170 кг должен заменить на самолете DA-50 германский дизельный 
Teledyne Continental TSIOF-550J мощностью 350 л. с. Успешный демонстрационный полет 
DA50-JP7 с украинским АІ-450С состоялся в Вене в январе 2015 года. ПАО "Мотор Сич" — 
один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а 
также промышленных газотурбинных установок. Напомним, что на днях совершил первый 
полет многомоторный гибридный электрический самолет, созданный компанией Diamond 
Aircraft Industries GmbH (Австрия) в сотрудничестве с Siemens AG (Германия). 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Автопарк Харьковского авиазавода ушел  

с молотка за долги 

19.11.2018 
Для погашения долгов по заработной плате на аукционе продали 

автомобили предприятия за 1 млн грн. Об этом сообщает служба новостей 
портала biz.liga.net с ссылкой на СЕТАМ 

Государственная исполнительная служба (ГИС) продала на торгах OpenMarket (ГП 
СЕТАМ Министерства юстиции Украины) 38 транспортных средств Харьковского 
государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) за 1 млн грн. На 
исполнении в отделе принудительного исполнения решений управления государственной 
исполнительной службы находится сводное исполнительное производство о взыскании 
средств с ХГАПП, в состав которого входят 3 тыс. 529 производств на общую сумму 182 млн 
678 тыс. 350 грн в пользу УПФУ, государства, физических и юридических лиц. В эту сумму 
не входят взыскания исполнительного сбора и расходов исполнительного производства о 
взыскании задолженности. 24 апреля 2018 года Хозяйственный суд Харьковской области 
разрешил реализацию 45 единиц грузовых, специальных и других транспортных средств. В 
результате проведена реализация 38-ми транспортных средств через государственную 
онлайн-аукцион OpenMarket. Сегодня на депозитный счет ГИС поступили средства от 
реализации в сентябре-октябре в сумме 1 млн 7 тыс. 612 грн, которые распределяются 
между работниками предприятия. Напомним, ГП СЕТАМ завершило представление 
документов и тестирование для реализации объектов малой приватизации и имущества 
банков-банкротов в системе государственных аукционов Prozorro.Продажи. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 

 
Перші гвинтокрили Airbus Н225 у грудні  

передадуть ДСНС та НГУ 

20.11.2018 
Пілоти Державної служби з надзвичайних ситуації та Національної 

гвардії України проходять підготовку у спеціальному Центрі підготовки 
пілотів «Airbus». Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України 

За їхніми словами, Н225 дає змогу підвищити ефективність виконання завдань за 
рахунок сучасного обладнання. Перші гвинтокрили Airbus Н225 Super puma  вже практично 
готові та у грудні будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуації та 
Національній гвардії України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. «Перші 
гвинтокрили для України Airbus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі 
партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти. У грудні гелікоптери 
передадуть ДСНС і НГУ. Наші пілоти вже там! - знайомляться зі своїми машинами, 
напрацьовують досвід», - сказав Арсен Аваков. Нагадаємо, на заводі «Airbus Helicopters» 
виконується замовлення України на виготовлення та постачання 55 вертольотів різних 
класів для потреб ДСНС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та 
Національної поліції. В Україні запрацюють 15 вертолітних баз та центр обслуговування 
«Airbus Helicopters». Українські  пілоти проходять підготовку у спеціальному Центрі 
підготовки пілотів «Airbus». Військовослужбовці НГУ та пілоти ДСНС опановують 
теоретичний курс, відточують майстерність у симуляційному центрі та проходять курс 
практичних польотів.  Пілоти, які навчаються у Франції, порівняли роботу Мі-8 і Н225 
Airbus. За їхніми словами, Н225 допомагає екіпажу під час польоту по приборам, або під час 
рятувальних ситуацій. А також дає змогу підвищити ефективність виконання завдань за 
рахунок сучасного обладнання. Як повідомлялося раніше, пілотів для  пілотів для системи 
авіаційної безпеки МВС будуть готувати у кременчуцькому льотному коледжі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МВС України 

 
Трьох посадовців підозрюють у розтраті  

13 млн грн ДП «Авіакон» 

22.11.2018 
Детективи НАБУ повідомили трьом особам про підозру у зловживанні 

службовим становищем, через що  ДП «Конотопський авіаремонтний завод 
«Авіакон» (ДП «Авіакон») завдано збитків на суму понад 13 млн грн.  

Йдеться про колишнього директора ДП «Авіакон» та його екс-заступника, а також 
комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних 
кваліфіковано за ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або 
службовим становищем»). За даними слідства, ці особи у 2014 р., попередньо домовившись 
між собою, з порушенням чинних на підприємстві процедур, організували дві закупівлі за 
завищеними цінами паливних баків для вертольотів для потреб ДП «Авіакон». Як 
встановили детективи, в березні 2014 р. службові особи «ДП «Авіакон» уклали з приватною 
компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах 
(Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів 
на загальну суму 288 тис. дол. США. Згодом, як з'ясувало слідство, із відома керівництва ДП 
«Авіакон», Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-
виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою — 144 тис. 
дол. США. За схожою схемою в травні того ж року «ДП «Авіакон» та Westan Group Associates 
Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї 
ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн дол. США (проти 
1,02 млн дол. США, за яку ці ж баки закуповувала  Westan Group Associates Ltd  в 
грузиньского виробника). Внаслідок таких дій ДП «Авіакон», за версією слідства, 
безпідставно переплатило 13,03 млн грн компанії в офшорній юрисдикції. Досудове 
розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали у 2016 році. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами НАБУ 
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В Николаеве спустили на воду линейный буксир для  
проводки барж по Днепру и БДЛК 

15.11.2018 

В Николаеве на Судостроительно-судоремонтном заводе компании 
"Нибулон" был спущен на воду второй в 2018 году линейный буксир 
проекта POSS-115 - "Nibulon-9", сообщает cfts.org.ua 

Основное назначение буксиров - проводка караванов несамоходных судов по Днепру 
и Бугско-Днепровско-лиманскому каналу. Спущенное на воду судно имеет длину 37,2 м, 
габаритную осадку - 2,54 м, мощность - 1320 кВт и скорость 11 узлов. Буксиры данного 
проекта оборудованы новейшим оборудованием ведущих производителей из Нидерландов, 
Германии, Швеции, Дании, Польши. Судостроительной программой завода на 2018-2019 гг. 
запланировано строительство четырех таких буксиров. Первый буксир проекта POSS-115  
спустили на воду месяц назад - 16 октября. В составе буксирного флота компании уже есть 
6 судов данного проекта, два из которых - Nibulon-5 и Nibulon-6 - стали первым заказом 
судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон", и были спущены на воду в 2014 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам cfts.org.ua 
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Попытку сорвать торги НСЗ «Океан» оплатил представитель  
связанной с Россией оффшорной компании – СМИ 

15.11.2018 
Судебный сбор за подачу искового заявление, направленного на 

приостановку ликвидации ПАО НСЗ «Океан», оплатил представитель 
оффшорной компании, связанной с Россией. 

Как свидетельствуют материалы судебного дела, в Хозсуд Николаевской области 12 
октября 2018 г. было подано исковое заявление, результатом удовлетворения которого 
должна была стать отмена торгов по продаже целостного имущественного комплекса ПАО 
НСЗ «Океан», запланированных на 3 декабря 2018 г., а также отстранение от исполнения 
обязанностей ликвидатора ПАО НСЗ «Океан» Ирины Сербин. Иск подписан Немовым А. С. 
как главой первичной профсоюзной организации «Николаевского судостроительного 
завода «Океан». Немов А.С. требовал признать недействительным договор с организатором 
торгов целостным имущественным комплексом НСЗ Океан и отстранить от исполнения 
обязанностей ликвидатора Ирину Сербин. За подачу искового заявления был уплачен 
судебный сбор в размере 4405 грн. Как следует из материалов дела, судебный сбор был 
уплачен Игнатовым И. В. Про это свидетельствует копия платежной квитанции, которой 
располагает редакция. Хозсуд Николаевской обл. отказал Немову А. С. в удовлетворении 
данного искового заявления. Напомним, как писали СМИ, Игнатов Игорь Валентинович 
входил в состав ОПГ «Капитошка», а также являлся официальным представителем в 
Украине оффшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед». Последняя, как утверждают 
некоторые СМИ, связана с ближайшим окружением Владимира Путина, а именно с экс-
членом совета директором «Газпрома» и экс-министром энергетики Р Ф Игорем Юсуфовым. 
Кроме Игнатова, официальным представителем «Зонел Оперейшинз Лимитед» являлись 
также Александра Жарикова, Валерий Морозов и Леонид Шумило. Леонид Шумило и 
Валерий Морозов (от ООО «Океан-Судоремонт») осуществляли непосредственное 
управление имущественным комплексом ПАО НСЗ Океан в рамках «ответственного 
хранение» арестованного имущества завода в 2016—2018 гг. Как сообщалось, в результате 
«ответственного хранения» была обнаружена растрата имущества ПАО НСЗ «Океан» в 
размере 40 млн грн. По факту выявленной недостачи (вследствие растраты имущества 
группой лиц) было открыто уголовное производство, которое в данный момент 
расследуется. Также Игорь Игнатов и Александра Жарикова были официальными 
помощниками одного из народных депутатов, но были лишены статуса помощника после 
скандала с их причастностью к захвату, незаконной хозяйственной деятельности и 
уничтожения оборудования ПАО НСЗ «Океан» в интересах лиц, связанных с РФ. 

Читать полностью >>>  
По материалам realist.online 

 
Смарт Мэритайм Груп провел ежегодное  

собрание Совета Старейшин 
20.11.2018 

На Херсонской верфи Смарт Мэритайм Груп, крупнейшего 
судостроительного холдинга Украины, состоялось ежегодное собрание 
Совета Старейшин. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Среди участников руководители Херсонского судостроительного завода в разные 
периоды времени: Николай Спивак, Петр Климов, Павел Суворов, Раиса Чепцова 
(председатель Совета ветеранов ХСЗ), руководство СМГ.Директор по маркетингу Виктор 
Трубач отметил, что благодаря таким контрактам как производство чанов сгустителя для 
ЮГОК и танкеров для VEKA Shipbuilding WT B.V. Смарт Мэритайм Груп выполнит 
поставленную перед собой задачу увеличить объем производства с 317 млн. грн. в 2017 г. 
до 646 млн грн. в 2018 г. Николай Спивак порекомендовал судостроителям привлекать 
через СМИ внимание общественности к проблемам отрасли и выносить на публичное 
обсуждение вопросы строительства внутреннего флота. Напомним, делегация Смарт-
Холдинга и Смарт Мэритайм Груп (СМГ) в составе директора по стратегии Руслана 
Рудницкого, независимого директора Грегори Мэйсона и генерального директора СМГ 
Василия Федина 10 октября встретилась с министром экономики Хорватии Дарко 
Хорватом и планирует посетить ряд судостроительных предприятий этой страны. Целью 
визита является ознакомление с опытом работы хорватских верфей, а также обсуждение 
возможного сотрудничества и взаимодействия в вопросах судостроения. Представители 
Смарт-Холдинга и СМГ планируют посетить верфи одного из крупнейших 
судостроительных объединений Хорватии Uljanik Group в городах Пула и Риека - Uljanik 
Shipyard JSC и 3.Maj Shipyard JSC. Также они намерены ознакомиться с работой 
машиностроительных и инжиниринговых подразделений хорватской компании. Дарко 
Хорват рассказал о роли судостроения в экономике Хорватии, и что эта отрасль занимает 
до 50% экспорта страны. Реструктуризация позволила судостроительным заводам выйти 
из кризиса, и сейчас они находятся в поиске стратегических инвесторов. «Хорватское 
судостроение, не смотря на определенные трудности последнего времени, продолжает 
занимать одно из лидирующих мест в Европе и мире. Потенциал хорватских верфей высок. 
Более того, на уровне правительства хорватским заводам оказывается всестороння 
государственная поддержка – то, чего объективно лишено украинское судостроение.  

Читать полностью >>>  
По материалам Смарт Мэритайм Груп 
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Французька компанія Alstom планує частково виготовляти  
свої локомотиви в Україні 

12.11.2018 

Французька залізнична компанія Alstom розробляє пропозицію щодо 
постачання своїх локомотивів для потреб «Укрзалізниці», яка серед яких 
локалізація їхнього виробництва в Україні. 

Старший віце-президент представництва Alstom у Європу Жан Лука Ербаччі 
повідомив, що компанsz планує постачати «Укрзалізниці» локомотиви Prima T8, які можуть 
тягнути до 9000 тон і рухатися зі швидкістю 120 км/год, а також локомотиви для 
пасажирських перевезень Prima M4 BoBo. Наразі ані про загальну вартість, ані про кількість 
локомотивів в межах угоди не повідомляють, адже переговори все ще тривають. Нагадаємо, 
що 19 вересня 2018 р. «Укрзалізниця» підписала меморандум про співпрацю з Alstom та 
китайською компанією CRRC задля оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», зокрема 
парку електровозів. Alstom – один зі світових лідерів (разом з Siemens і Bombardier) у 
виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту. Виручка компанії в 
2016-2017 фінансовому році склала 7,3 млрд євро. Alstom працює в більш ніж 60 країнах, 
чисельність її персоналу перевищує 32,8 тис. людей. В «Укрзалізниці» раніше заявили, що 
компанії потрібно від 23-х до 30-ти років і значні капіталовкладення, аби вирішити всі 
проблеми стратегічного розвитку компанії. Кошти насамперед необхідно скерувати на 
модернізацію інфраструктури і закупівлю локомотивів. Нещодавно Європейський банк 
реконструкції та розвитку й «Укрзалізниця» підписали довгострокову кредитну угоду про 
виділення банком 150 млн доларів на придбання нових вантажних піввагонів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zaxid.net 
 

 
 
 

В Украину прибыли еще пять локомотивов  
General Electric 

19.11.2018 
Еще 5 локомотивов General Electric ТЭ33АС прибыли в порт 

Черноморск. Сегодня, 19 ноября, их выгрузили с судна. Об этом сообщает 
ЦТС со ссылкой на информацию ЧАО "Укрзализныця". 

Позже они, как и 15 предыдущих американских тепловозов General Electric ТЭ33АС, 
отправятся на Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг) для окончательного 
укомплектования. С учетом сегодняшней поставки, в Украину уже прибыло 20 тепловозов 
ТЭ33АС "Тризуб". Отметим, что ранее в УЗ заявляли, что в 2018 году поставки ограничатся 
15 единицами, а еще 15 тепловозов поступят в первом квартале 2019 года. А еще раньше в 
"Укрзализныце" сообщали о том, что первые 30 тепловозов General Electric прибудут в 
Украину до конца текущего года. 25 сентября 2018 года Кравцов на своей странице в 
Facebook информировал: "Надеюсь, что сможем первые 30 тепловозов получить до конца 
года". Задействовать новый подвижной состав планируют на юге страны: мелитопольском, 
николаевском и мариупольском направлениях. В частности, на николаевском узле, до 
завершения электрификации линии Долинская-Николаев, будут работать 10 новых 
локомотивов. Еще пять единиц планируется отправить на участок Белгород-Днестровский 
- Измаил. 8 ноября "Укрзализныця" и КВСЗ начали испытания на ж/д сети первого из 
поступивших в Украину и окончательно собранных локомотивов General Electric для УЗ. 

Читать полностью >>>  
По материалам cfts.org.ua 

 
Группа "Аурум Груп" увеличила собственный  

парк грузовых вагонов на 22% 

22.11.2018 
Многопрофильная промышленно-инвестиционная группа "Аурум 

Груп" с начала 2018 года увеличила собственный парк грузовых вагонов на 
22%, или на 92 ед., – до 509 вагонов, сообщила пресс-служба компании.  

"Полувагоны произведены на мощностях группы, в частности, на криворожском 
"Дизельном заводе". Таким образом, мы досрочно выполнили годовой план инвестиций в 
подвижной состав, утвержденный в начале года на сумму 100 млн грн. В то же время видим 
возможность по результатам года выйти на 100 новых вагонов, поэтому планируем еще 
дополнительно инвестировать в вагоностроение", – цитирует пресс-служба генерального 
директора "Аурум Груп" Андрея Жария. По его словам, темпы строительства полувагонов 
предприятиями "Аурум Групп" в 2018 году суммарно превышают темпы предыдущих 
нескольких лет, что обусловлено, прежде всего, возросшим дефицитом полувагонов на 
рынке страны. А.Жарий отметил, что построенные в этом году украинскими 
производителями 8 тыс. вагонов не полностью покрыли потребности грузоотправителей. 
"На складах горно-обогатительных комбинатов страны накопились остатки – порядка 700 
тыс. тонн железорудной продукции при нормативе 150 тыс. тонн. В результате 
предприятия не смогли осуществить экспортные поставки на сотни миллионов долларов, 
что негативно отразилось не только на этих производителях, но может привести и к 
убыткам для экономики Украины в целом", – констатировал А.Жарий. Согласно 
долгосрочной стратегии развития "Аурум Груп", в течение 2019-2020 гг. группа продолжит 
наращивать собственный парк грузовых вагонов.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Skoda Transportation открыла первое украинское  

представительство в Днепре 
23.11.2018 

Международный локомотивостроительный конгломерат Skoda 
Transportation открыл первое в Украине официальное представительство в 
Днепре, сообщается на сайте Днепровского горсовета. 

"Днепровская резиденция будет разрабатывать конструкторские проекты 
железнодорожного и общественного транспорта для чешской компании, а также искать 
поставщиков для производства", - отмечается в сообщении. Сотрудничеству также будет 
способствовать наличие в Днепре сети производителей и ремонтных предприятий 
локомотивного и тяжелого машиностроения. "Наша цель - чтобы Skoda вернулась в 
Украину. Днепр - неслучайный выбор. У города есть огромный потенциал", - цитирует 
пресс-служба горсовета директора по персоналу Skoda Transportation Тесаржа Люмира на 
открытии представительства. Skoda Transportation производит железнодорожные 
локомотивы, вагоны метро, пригородные электропоезда, а также трамваи, троллейбусы, 
автобусы, двигатели, тяговое оборудования. Конгломерат также занимается 
модернизацией железнодорожного и общественного транспорта. Бренд сотрудничает с 
четырнадцатью странами мира, включая Польшу, Китай и США. ….  

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Київ готовий купити ще 20 нових  

трамваїв за мільярд 

19.11.2018 
КП "Київпастранс" оголосило тендер на покупку 10 низькопідлогових 

трамваїв довжиною понад 26 м. за 568,6 млн грн та 10 низькопідлогових 
трамваїв довжиною понад 30 м. за 503 млн грн. 

Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель "Прозорро". Згідно з 
вимогами, частка низького рівня підлоги повинна становити 100%. Вагони повинні бути 
новими і виготовленими не раніше 2018 року. Максимальна швидкість трамваю повинна 
становити не менше 70 км/год. Трамвай повинен бути придатним для корисної 
експлуатації на термін 15 років і більше. Очікувана вартість тендеру за 26-метровими 
трамваями - 568,632 млн грн, за 30-метровими - 503 млн грн. Переможцями стануть 
компанії, яка запропонують найменшу ціну. Розмір мінімального зниження ціни - 1%. 
Аукціони відбудуться 22 січня 2019 року. Учасниками торгів можуть стати як українські, 
так і іноземні компанії. Переможцям нададуть 12 місяців для поставки товару - з 1 січня 
2019 року по 31 грудня 2019 року. Раніше повідомлялося, що "Київпастранс" оголосив 
тендер на покупку 10 низькопольних трамваїв за 430,5 мільйона гривень, частка низького 
рівня підлоги повинна становити не менше 70%. Як повідомлялося, в 2017 році польська 
компанія PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопольних трамваїв, обійшовши 
львівський "Електронтранс". Польська компанія запропонувала трамваї за 1,813199 млрд 
грн при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд грн. При цьому PESA спочатку пропонувала їх 
за 1,846 млрд грн. Українсько-німецьке СП "Електронтранс" (Львів) запропонувало 
трамвайні вагони за 1,8132 млрд грн і не знижувало ціну в ході торгів. На участь в тендері 
також подавалася компанія "Татра-Юг", але її заявка була відхилена через порушення умов 
тендерної документації. У 2016 році ЗМІ з'ясували, що трамваї з Польщі не підходять для 
української столиці. В Києві майже немає відповідних маршрутів для такого 26-метрового 
трисекційного складу. Для Борщагівської швидкісної лінії він не підходить через малу 
місткість - 255 пасажирів. На інших лініях склад дуже швидко вийде з ладу через аварійний 
стан колійної інфраструктури. Під час презентації на Подолі трамвай Pesa не помістився в 
криві і на одному з поворотів пошкодив собі кузов. Згідно з інформацією, навантаження на 
вісь трамвайного вагона Pesa (типу 71-414) становить 9,555 тонн або 93,73 кН. … 

Читати повністю >>>                                                                © Олександр Колесніченко, ЕП 
За матеріалами epravda.com.ua 
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В Україні продовжили пільги на ввезення  
електромобілів 

23.11.2018 
Верховна Рада України продовжила на 4 роки пільговий режим 

ввезення електрокарів - без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та 
акцизу. Про це повідомляє biz.nv.ua 

Законопроект №9260, який містить таку норму підтримали 236 народних депутатів 
при необхідному мінімумі в 226 голосів. Тепер пільгова ставка діє до кінця 2022 року. Дія 
цієї норми мала закінчитися 31 грудня 2018. Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року почали діяти 
пільги на імпорт електромобілів в Україну. За даними експертів, з урахуванням всіх 
факторів купити електрокар в Україні можна на 17-20% дешевше. У 2017 році первинний 
ринок легкових електромобілів України (нових і старих) зріс в 2,3 рази порівняно з 2016 
роком - до 2 697 одиниць. При цьому переважна більшість придбаних українцями 
автомобілів вже були у вжитку. А з початку 2018 року (січень-жовтень) в Україні пройшли 
першу реєстрацію 4 214 електромобілів, що на 89% більше ніж за аналогічний період 2017 
року. При цьому, частка старих імпортних автомобілів на первинному ринку електрокарів, 
як і роком раніше, склала 85%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biz.nv.ua 

 
Президент підписав закони  

про "євробляхи" 
23.11.2018 

Президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488 
про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо легалізації 
автомобілів на єврономерах. Про це Порошенко повідомив на своїй 
сторінці у Facebook.  

"Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного 
та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, 
від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на 
індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й 
недвозначно передбачено законом", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 8 листопада 
Верховна Рада ухвалила закони щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на 
єврономерах. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу 
двигуна і його обсягу. Так, для бензинових двигунів обсягом до 3000 і понад 3000 кубічних 
сантиметрів вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів 
обсягом до 3500 і понад 3500 кубічних сантиметрів вводяться базові ставки відповідно 75 і 
150 євро. Того ж дня парламент ухвалив закон щодо посилення контролю за переміщенням 
і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Згідно з 
документом, особа яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі 
тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи 
розпорядження іншим особам. Також буде заборонено використання такого автомобіля у 
підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил 
передбачено штраф в розмірі 34 тисяч гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами economics.unian.ua 
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ГК «АИС» за 10 мес. увеличила продажи  

автомобилей на 27% 
12.11.2018 

Группа компаний (ГК) АИС в январе-октябре т.г. нарастила продажу 
автомобилей на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,5 
тыс. ед., сообщила пресс-служба компании. 

"АИС демонстрирует положительную динамику при том, что автомобильный рынок 
стагнирует и начал показывать негативную динамику", - отмечается в сообщении. Доход 
Группы компаний за этот период составил 2,7 млрд грн, обязательные платежи в 
госбюджет (НДС, пошлина, акциз) составили 0,9 млрд грн. По данным компании, за этот 
период продажи автомобилей Geely выросли на 51%, Citroen на 33%, Peugeot на 102%. 
Кроме того, реализация грузовой техники МАЗ показала рост в 150%. Бизнес программа AIS 
AutoTrade автомобили с пробегом продемонстрировала рост продаж 57%. Компания также 
является лидером в Украине по продажам автомобильных брендов Renault, Citroen, Ravon и 
других. В числе факторов, способствовавших приросту продаж – ряд реализуемых 
программ. В частности, за счет финансовых продуктов продажи в кредит/лизинг достигли 
30% при среднерыночных показателях 10%-15%. Доля трейд-ин в АИС превысила 20%, что 
в компании называют одним из самых высоких показателей на рынке. При этом в АИС 
напоминают, что приобретение нового или б/у автомобиля в трейд-ин можно совместить с 
кредитом, что не требует первоначальных инвестиций в совершение сделки. В АИС также 
отметили, что занимают лидирующие позиции в сегменте автомобилей для бизнеса, 
предлагая технику 17-и брендов 400 моделей во всех сегментах авторынка. В числе 
крупнейших поставок компании по итогам выигранного тендера – более 300 
специализированных автомобилей Renault и Citroen в адрес ПАО "Укрпошта". … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
ООО "Пежо Ситроен Украина" возглавил  

экс-финдиректор 

19.11.2018 
Гендиректором ООО "Пежо Ситроен Украина" с 16 ноября назначен 

Дамьен Мартан-Кошер, работающий в украинском подразделении PSA с 2015 
г. и до назначения занимавший должность финдиректора компании. 

Д.Мартан-Кошер сменил на этой должности Виктора Кордилевского, занимавшего 
ее с 2016 года, до этого с 2012 года работавшего директором по продажам компании. 
Согласно сообщению, за это время бренды Peugeot и Citroёn значительно увеличили свое 
присутствие на рынке Украины, нарастив продажи как на розничном рынке, так и в 
корпоративном сегменте. Рыночная доля группы PSA на рынке легковых и коммерческих 
авто увеличилась с 3,5% в 2016 году до 6,0% в 2018 году, что стало возможным благодаря 
выводу на рынок новых моделей, запуску проекта по трансформации коммерческих 
автомобилей и повышению стандартов обслуживания. "Виктор (Кордилевский – ИФ) 
планирует и дальше работать в автомобильном секторе и развивать новые проекты", - 
отмечается в пресс-релизе. Д.Мартан-Кошер, 49 лет, присоединился к группе PSA в 2001 
году, где занимал различные должности. В 2011 г. был назначен менеджером по развитию 
бизнеса и внутреннего контроля подразделения Eurasia Division, а в январе 2015 года стал 
финдиректором "Пежо Ситроен Украина". Группа PSA на сегодня объединяет в портфеле 
бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой 
Free2Move. Группа является одним из крупнейших автопроизводителей, а также 
"пионером" в разработке автономных автомобилей. Также работает в финансовом секторе 
(Банк PSA Finance) и производстве автомобильных компонентов (Faurecia). 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
Українські фахівці дилерських центрів Hyundai  

досягли успіхів у Південній Кореї 
22.11.2018 

З 5 по 8 листопада 2018 року в Сеулі (Південна Корея) відбувся 
Глобальний чемпіонат працівників дилерської мережі Hyundai Motor 
Company, в якому взяли участь представники ТОВ "Хюндай Мотор Україна".  

Українські фахівці змагалися з кращими представниками компаній-дистриб'юторів 
Hyundai з 59 країн світу і продемонстрували високий рівень професіоналізму. У Сеулі честь 
України в різних дисциплінах відстоювали Дмитро Капустін (переможець Олімпіади 
професійної майстерності консультантів по сервісу-2018, співробітник ДЦ "Автопланета 
Плюс", м. Херсон), Юрій Дев'яткин (кращий фахівець з продажу, співробітник ДЦ 
"Автоберег", м. Київ) та Ігор Матус (переможець Олімпіади професійної майстерності 
консультантів по сервісу-2017, співробітник ДЦ "АлексСхід", м Краматорськ). Професійні 
навички та вміння учасників Чемпіонату оцінювало кваліфіковане журі у складі 12 осіб, 
серед яких були представники Volvo, Scania, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Bosch та 
інших компаній. Чемпіонат проходив в три етапи. На попередньому етапі, який відбувся за 
два тижні до старту основної програми змагань, журі віддалено оцінювала навички 
претендентів на перемогу. Другим етапом, який проходив в Hyundai Cheonan Learning Center 
в Сеулі, був письмовий тест: учасники повинні були за відведений час відповісти на 60 
питань, що стосувалися їхньої спеціалізації. Третім етапом змагання стало відтворення 
робочого процесу фахівця по роботі з клієнтами, в якому учасники повинні були відповісти 
на всі запити клієнта, в тому числі, і в стресовій ситуації. В результаті, усі три українці 
зайняли призові місця в своїх категоріях. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Хюндай Мотор Україна 

 
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 
 Е-МОБІЛІ 

Впереди планеты всей: сможет ли Украина 
стать эльдорадо электрокаров 

20.11.2018 
Украина обладает одними из самых крупных в мире залежей лития, 

необходимого для производства аккумуляторных батарей в электромоби-
лях. Об этом пишет Виктор Авдеенко на  economy.apostrophe.ua 

Имеются в отечественных недрах и другие полезные ископаемые, применяемые 
в изготовлении таких аккумуляторов. "Апостроф" выяснил, достаточно ли этих запасов для 
промышленного использования, и "грозит" ли нашей стране "электрокарный" бум, как об 
этом заявляют некоторые украинские бизнесмены. Продажи электромобилей в Украине 
бьют рекорды - в январе-октябре 2018 г. по сравнению с предыдущим годом они выросли 
на 89% - до 4214 единиц. Это при том, что в 2017 г. Украина вошла в "десятку" (9-е место) 
глобального рейтинга стран с самым быстрым развитием рынка электрокаров – рост в 
сравнении с 2016 годом составил 2,3 раза. Как и в сегменте традиционных авто, львиная 
доля электромобилей приходится на подержанные машины (85%). Разумеется, все эти 
автомобили – импортные, ведь в самой Украине производства электрокаров нет. Впрочем, 
это не совсем так. Украинская корпорация "Богдан", которую связывают с президентом 
Петром Порошенко и заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, выпускает 
"полностью электрический" автобус "А70100". Правда, он почему-то используется в 
Польше, а не у себя на родине. Однако в компании "Богдан" заявляют: готовы работать и в 
интересах Украины - в рамках правительственной стратегии, согласно которой до 2030 
года общественный транспорт в стране должен стать электрическим на все 100%. 

Электромобильные недра. Откуда такой оптимизм, граничащий с фантастикой? 
Поводом для него, по мнению "богдановцев", являются значительные запасы полезных 
ископаемых, необходимых для производства аккумуляторных батарей – основного 
элемента электромобилей. В нашей стране есть свой, пусть и не блестящий, но автопром, и 
"Апостроф" ранее достаточно подробно описывал варианты налаживания в том или ином 
виде отечественного производства электрокаров, уделив особое внимание техническим, 
финансовым и фискальным аспектам. В данном же случае стоит обратить внимание на то, 
что в Украине (точнее, в ее недрах) действительно присутствуют все элементы таблицы 
Менделеева, которые используются для производства аккумуляторных батарей. Прежде 
всего, это – медь, никель, кобальт, литий, а также графит. Министр инфраструктуры 
Владимир Омелян на своей странице в Facebook недавно написал, что Украина может 
помочь Европе в создании аккумуляторов для электрокаров. Чиновник, цитируя сюжет 
телекомпании CNN, отметил, что, по состоянию на сегодня, "Европа проиграла битву за 
электрокары и отчаянно пытается догнать ушедший поезд". "Более того, Европа проспала 
момент, когда все месторождения лития и кобальта оказались не в европейских руках, и 
теперь ЕС полностью зависим от поставщиков литиевых батарей", - написал он. Европа, как 
известно, является одним из лидеров электромобильного движения в мире, и уже ряд 
стран ЕС обнародовали свои программы по полному отказу в перспективе от машин с 
двигателем внутреннего сгорания и переходу на электрический транспорт. По словам 
Владимира Омеляна, Украина с ее "самыми богатыми месторождениями лития и кобальта в 
Европе может стать мировым центром производства батарей и электрокаров".  

(Бес)полезные ископаемые. Впрочем, на сегодня картина вырисовывается не столь 
радужная. Как сообщили в Госгеонедр в ответ на запрос "Апострофа", "практически вся 
внутренняя потребность в меди, литии, кобальте и никеле обеспечивается сегодня за счет 
импорта". В Госгеонедр отметили, что, "Украина не имеет промышленных запасов медных 
руд, несмотря на общие достаточно значительные перспективные и прогнозные ресурсы". 
Что касается никеля и кобальта, то их месторождения на территории Украины были 
разведаны еще в 50-е годы прошлого столетия. В ведомстве рассказали, что на базе 
месторождений Побужской группы еще в 1972 г. начал работать Побужский никелевый 
завод по производству ферроникеля. В 1991-1996 гг. предприятие существенно сократило 
добычу руды, а в 1997-2000 гг. вообще не работало. Впоследствии завод возобновил работу, 
его продукция поставлялась, как на внутренний рынок, так и на экспорт. "Но в связи с 
неудовлетворительными горнохимическими условиями и низким качеством руды 
практически вся внутренняя потребность в никеле и кобальте в последние годы 
обеспечивается за счет импорта", - говорится в ответе Госгеонедр. Украинские ученые-
геологи в целом согласны с данными и оценками ведомства. Директор Института геологии 
Киевского национального университета (КНУ), доктор геологических наук, профессор 
Владимир Михайлов рассказал "Апострофу", что залежи никеля и кобальта в Украине 
сосредоточены в пределах 10-ти месторождений в центральной части Украины, в первую 
очередь, в исторической области Побужье. По его словам, "силикатные руды этих 
месторождений имеют низкое качество (содержание никеля 0,38–1,24%) и могут быть 
пригодными лишь для выплавки ферроникеля". По словам Василия Загнитко, доктора 
геолого-минералогических наук, профессора КНУ, достаточно неплохое Капитановское 
месторождение никеля и кобальта, но оно на сегодня исчерпано. "Есть и другие 
месторождения, но это – так называемые коренные руды, которые сложно обогащать, к 
тому же они находятся на больших глубинах. Поэтому нужно применять шахтный способ, а 
это – дорого", - отметил ученый. По меди также нет особых разногласий. "Разведанных 
месторождений меди в Украине нет, но есть ряд перспективных проявлений на Волыни 
(Жиричи, Рафаловское и другие), на Донбассе, в Карпатах. Самым интересным является 
самородно-медное проявление Жиричи, прогнозные ресурсы которого достигают 1,5 
миллиона тонн меди", - сказал В.Михайлов. Некоторое время назад им интересовались 
польские инвесторы, "но инвестиционное соглашение так и не было подписано"… 

Читать полностью >>>                                                                              © Виктор Авдеенко  

По материалам economy.apostrophe.ua 
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 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 

 
В Україні з'явився новий вітчизняний  

виробник навантажувачів 

13.11.2018 
Україна є не тільки аграрною країною: крок за кроком в нашій країні 

налагоджуються (і відроджуються) виробництва техніки. Про це пише портал 
specmachinery.com.ua 

В Україні налічується більше десятка виробників тракторів, і ми вже можемо 
похвалитися вітчизняним екскаватором-навантажувачем Elex. Недавно в Україні з'явився 
ще один вітчизняний виробник навантажувачів. Так, на виставці «Комунтех-2018» група 
компаній TDC («ТДС Укрспецтехніка», «Логістик Машинері») представила продукцію 
власного виробництва - міні-навантажувачі під торговою маркою TDC. Як розповів фахівець 
групи компаній TDC, власне виробництво міні-навантажувачів компанія запустила на 
початку 2018 р. У конструкції використовується вітчизняна рама і ряд інших компонентів. 
Двигуни - Beinei - зроблені в Китаї, але за основу були взяті двигуни одного з провідних 
світових виробників - німецької компанії Deutz. За словами виробника, за своїми 
технічними і експлуатаційними характеристиками двигуни Beinei повністю відповідає 
німецьким моторам, проте виграє перед ними своєю ціною. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами specmachinery.com.ua 

 
ДФС Продана успело рассрочить долг только  

связанной с Ляшко компании 

16.11.2018 
В период с 3 марта 2017 г. по 1 ноября 2018 г. ДФС рассрочила 

налоговый долг на сумму 5,97 млн грн компании "Пожмашина". Об этом 
сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ ГФС. 

В ответе Государственной фискальной службы, на информационный запрос 
указывается, что ПК "Пожмашина" получила рассрочку 25 мая и досрочно погасила ее 4 
июля. Оплата совпала с получением очередного бюджетного контракта на поставку 
пожарных машин на 600 млн гривень. "Пожмашина" зарегистрирована в Прилуках 
Черниговской области на кипрскую компанию "Идехус лимитед". Бенефициаром указан 
директор "Пожмашина" Олег Борщ, который в прошлом году шел в Черниговский облсовет 
от Радикальной партии Олега Ляшко. Подписантом "Пожмашина" является Валерий 
Иващенко, депутат Прилукского райсовета от Радикальной партии. С прилуцким заводом 
был связан Сергей Аверьянов, который с июня 2015 по май 2016 работал первым 
заместителем нынешнего главы ДНС Николая Чечеткина. Рассрочки налоговой впервые 
привлекли внимание во время хода уголовного "газового" дела народного депутата 
Александра Онищенко, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро. 
Предыдущий экс-глава ДФС Роман Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по 
уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона. 

Читать полностью >>>  
По материалам epravda.com.ua 

 
КрАЗи забезпечують чисті дороги  

та безпечний рух 
20.11.2018 

КрАЗи із снігоприбиральним та солерозкидувальним обладнанням 
одними з перших щороку «приймають удар» на себе,  ліквідуючи наслідки 
стихійного лиха під назвою «сніг та ожеледь». 

Завдяки великій кількості снігоприбиральної техніки, більшість якої виробництва 
ПрАТ «АвтоКрАЗ», задіяної дорожніми та комунальними господарствами сьогодні вночі та 
зранку,  проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Різке ускладнення погодних  
умов через рясний мокрий сніг у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, 
Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, 
Харківській, Миколаївській та Одеській обл. призвело до сніжного  колапсу на автошляхах. 
Очевидно, що разом із потужною технікою КрАЗ можна швидше подолати негоду, уникнути 
аварій, жертв та інших негативних наслідків на дорогах. Бо стихія КрАЗів  -  робота в 
екстремальних дорожніх та кліматичних умовах. Кременчуцький автозавод має виробничі 
потужності, кваліфікований персонал, серійну продукцію спеціальної і дорожньої техніки, 
аби забезпечити усі комунальні та дорожні господарства якісною та ефективною технікою 
українського виробництва. Наразі їхня потреба в такій техніці нараховує тисячі одиниць. 
Кременчуцький автозавод постійно рухається вперед: сучасна техніка КрАЗ, що випускаєть-
ся сьогодні, більш потужна, мобільна і маневрена, за рахунок безкапотного компонування. 
До того ж вона універсальна, оскільки лінійка комунальних спецмашин комплектуються 
снігоприбиральним спецобладнанням, яке легко монтується/демонтується. Це дає 
можливість її цілорічного використання. КрАЗ може забезпечити у повному обсязі 
автогосподарства країни технікою на будь який смак і в будь якій комплектації.  … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

Читайте також: КрАЗ повернувся з 
виставки «КомунТех 2018» >>> 

 
Корпорація «БОГДАН» представила виготовлену для ЄС  

першу українську електровантажівку 

22.11.2018 
Першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для 

данської компанії Banke Electromotive, представив «Богдан» у стінах 
луцького ДП «Автоскладальний завод №1».  

 Електромашина ERCV27 призначена для механізованого завантаження ТПВ. Вона 
працюватиме у містах Євросоюзу. «Ця електрична техніка відповідає сучасним технічним 
стандартам і виготовлена згідно з європейськими екологічними нормами. Як відомо, від 
2025 року містах Євросоюзу планують заборонити рух автівкам з дизельними двигунами. 
Тож виробництво таких вантажівок є не просто перспективним напрямком, а й 
необхідністю в умовах новітнього ринку», - зауважили у прес-службі «Богдану». У 
корпорації наголошують, що екологічний транспорт – перспективна для України ніша, яку 
на теренах держави першим зайняв саме «Богдан». Компанія бачить перспективи у 
виробництві електричного спецтранспорту для країн ЄС, які наразі проявляють чималий 
попит на таку екологічну техніку. У перспективі електромашинами можуть зацікавитися і 
українські міста, для яких питання екологічності транспорту стане визначальним. 
Вироблена в Україні електромашина отримала схвальні відгуки у замовника – Banke 
Electromotive. Після завершення сертифікації у Данії розпочнеться її серійний випуск у 
рамках масштабного контракту з європейською компанією. Відзначимо, цього року 
«Богдан» планує передати ЗСУ 200 одиниць вантажівок підвищеної прохідності «Богдан 
6317» у рамках виконання державного оборонного замовлення від Міноборони. Загалом 
виробничі можливості черкаського заводу корпорації «Богдан» дозволяють виробляти до 
500 одиниць такої техніки на рік, що значно перевищує обсяг замовлення на ці автомобілі. 
Нагадаємо, «Богдан» є учасником проекту «Міський громадський транспорт в Україні», що 
фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і 
Європейського інвестиційного банку. В рамках цієї програми, зокрема, Кременчук на 
Полтавщині отримає 40 нових тролейбусів «Богдан Т70117» цього року. Як повідомлялось 
раніше, Корпорація «Богдан» достроково виконала контракт на виготовлення і постачання 
санітарних автомобілів «Богдан 2251» Збройними силами України.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «БОГДАН» 

Дивіться відео: Як збираються військові 
вантажівки Богдан 6317 >>> 

 

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Фермеры стали активнее покупать элеваторное оборудование  
по программе компенсации стоимости 

13.11.2018 
Украинские фермеры стали активнее покупать отечественное 

элеваторное и лабораторное оборудование после введения программы 
частичной компенсации его стоимости. 

По словам представителей компании «Югэлеватор», завод запускает отдельную 
линейку продукции для фермерских элеваторов - после того, как предприятие попало в 
программу частичной компенсации стоимости при покупке оборудования, количество 
заказов от фермеров существенно выросло. «Люди понимают, что они могут вернуть 
немалые деньги. Если на обычном элеваторе компенсируют 25%, то на фермерских - уже 
40%. Это большой плюс. За год фермеры заказывают у нас ≈ 50-70 единиц оборудования»,- 
рассказали заводчане. Активность фермеров отметили и в «ОЛИС». Последний год мелкие 
аграрии стали покупать очистное оборудование гораздо охотнее. «Активизировались 
небольшие хозяйства. Там начинают обращать внимание на то, что зерно после уборки 
необходимо дорабатывать, это дает возможность получить за него лучшую цену», - 
рассказал коммерческий директор предприятия Владимир Чеглатонев. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Херсонский машиностроительный завод  

посетили партнёры из Китая 

14.11.2018 
Представители компании YTO (Китайская Народная Республика) 10 

ноября текущего года прибыли в Херсон. Об этом сообщает служба новостей 
портала pivdenukraine.com.ua 

Целью визита стало посещение Херсонского машиностроительного завода, торговой 
сети УКРСЕЛЬХОЗМАШ, визит в фермерские хозяйства, в которых работают трактора YTO. 
Непосредственное общение с собственником компании, руководителями агропредприятий 
и их механизаторами. В программе визита состоялось рабочее совещание, на котором 
формировали планы на следующий год, обсуждали поставки, сервисно-гарантийное 
обслуживание и дальнейшее развитие. На следующий день посетили Великолепетихское 
профтехучилище №22, которые приобрели 2 трактора YTO-1204 и универсальный 
дисковый агрегат УДА-3,1-20 от БЕЛОЦЕРКОВМАЗ. Директор профтехучилища Сенин Игорь 
Иванович очень доволен качеством и работой техники. Отметим, ООО НПП «Херсонский 
машиностроительный завод» - единственный в Украине завод, специализирующийся на 
производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие имеет 125-летнюю 
историю и надежно закрепилось на рынке как производитель техники, в которой успешно 
объединяются современные технологии, высокий профессионализм работников завода и 
ответственный подход к созданию продукции. 

Читать полностью >>>  
По материалам pivdenukraine.com.ua 

 
Харьковский тракторный завод восстановил  

производство 

14.11.2018 
Самый большой в Украине производитель спецтехники – тракторный 

завод в Харькове, который ранее вынужденно простаивал, наконец имеет 
прибыль. За год там выпустили 800 тракторов, заработали почти 50 млн грн.  

Технику уже продают в Украине и за рубежом. До этого годовые убытки превышали 
шестьсот миллионов. В общем, объемы харьковского машиностроения за год выросли на 
8%. "С начала года на Харьковщине более семи тысяч рабочих мест. Люди возвращаются на 
предприятия, на промышленные предприятия. И мы можем констатировать, что 
восстановлена работа тех (предприятий, – Ред.), которые простаивали. Особым примером 
является  Харьковский тракторный завод (ХТЗ), который восстановил свое производство, 
который сегодня загружен, который производит реальную продукцию", - сказала Юлия 
Светличная, председатель Харьковской областной государственной администрации. 
Отметим, специалисты ХТЗ внедряют инновации, отвоевывают потерянные за прошлые 
годы перебоев работе рыночные позиции и готовятся к запуску масштабного проекта 
модернизации предприятия. Об этом на встрече с журналистами рассказал владелец 
предприятия, основатель группы DCH, владеющей ХТЗ, Александр Ярославский. «Основной 
наш рынок - это Украина. В меньшей степени - зарубежные рынки. С учетом того, что 
рынки были утеряны, нам приходится восстанавливать. Но этот процесс займет 
определенное количество времени. Работать нам не привыкать. Предприятие интересное, 
ХТЗ - лидер украинского машиностроения и без внимания оно не останется», - рассказал 
бизнесмен журналистам. Реализуемая сейчас среднесрочная программа развития 
предприятия предусматривает инвестиции группы DCH в размере около 230 млн грн. 
«Основной упор мы сделали на модернизацию тракторов. Практически более 200 новшеств 
в модели. Модель качественно изменилась: внешне изменилась, и внутренне изменилась. 
Поэтому трактор стал более конкурентноспособным», - пояснил Ярославский. … 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
Завод «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» открыл первый  

демонстрационный сезон в Канаде 
22.11.2018 

Завод «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» провел ряд демо-показов в различных 
регионах Канады. В октябре и ноябре этого года демонстрации прошли в 
Западном и Восточном Онтарио.  

В полевых испытаниях участвовала дисковая борона ДУКАТ-6 с шириной захвата 6 
м. Агрегат обрабатывал поля с остатками кукурузы и сои в фермерствах применяющих как 
традиционное так органическое земледелие. Демо-показы в очередной раз подтвердили, 
ДУКАТ – идеальное орудие для стерневой обработки. Ряд уникальных конструкторских 
решений, реализованных в линейке ДУКАТОВ, позволяют им легко работать в различных 
климатических условиях и с любым типом грунта. По информации представителей 
канадских фермерств, осенью после сбора урожая они делают один проход по полю, и 
второй перед посевом весной. Для них важно заделать органическую массу, оставшуюся 
после уборки и сформировать хороший поверхностный слой на зиму. ДУКАТ отлично 
справился с этими задачами, выполнил качественную стерневую обработку и заделку 
пожнивных остатков кукурузы, подготовив поле под посев зерновых всего за один проход. 
Благодаря системам копирования с равномерным распределением нагрузки на рабочие 
органы ДУКАТ точно выдержал глубину. По результатам демо-показов ДУКАТ получил 
много положительных отзывов, канадские аграрии отметили хорошее качество и 
равномерную глубину обработки, простоту в настройках агрегата, мощную конструкцию 
машины и возможность работать в разных полевых условиях, даже в снегопад.  

Читать полностью >>>  
По материалам УПЭК 
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ДК "Укроборонпром" на INDO DEFENCE-2018: нові перспективні  
напрямки співпраці та посилення ВТС 

12.11.2018 
ДК "Укроборонпром" представив останні розробки та можливості 

української оборонної промисловості на міжнародній виставці оборонних 
технологій Indo Defence-2018, яка завершилась 10 листопада.   

Враховуючи нові перспективи на ринку Південно-Східної Азії, з огляду на санкції 
США щодо покупців російського озброєння, під час виставки відбулось ряд ключових 
зустрічей з керівниками іноземних компаній та оборонних відомств, у ході яких були 
укладені домовленості щодо значного розширення військово-технічної співпраці. Так, у 
рамках форуму відбулись переговори Генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла 
Букіна із Генеральним секретарем Міністерства оборони Індонезії маршалом авіації 
Хадіяном Сумінтаатмаджою. На них сторони обговорили поточний стан розвитку 
двосторонніх відносин у сфері військово-технічної співпраці. У ході зустрічі представник 
Міноборони Індонезії наголосив на необхідності подальшого посилення військового-
технічного співробітництва між Києвом та Джакартою. Держкомпанія "Укрспецекспорт", що 
входить до складу ДК "Укроборонпром", підписала з однією із провідних індонезійських 
компаній Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці із просування у Південно-
Азійському регіоні бронетранспортерів. Документ було підписано у присутності 
представника Військово-морських Сил Республіки Індонезії. ДП "Укрінмаш", підприємство-
учасник Концерну, провело зустріч із командуванням оборонних відомств Індонезії, під час 
якої індонезійська сторона повідомила про план закупити партію українських штурмових 
гвинтівок, а також висловила інтерес щодо вітчизняних РЛС, зокрема контрбатарейних, 
БПЛА та авіаційних засобів радіоелектронної боротьби.  У рамках Indo Defence-2018 також 
відбулась зустріч із Командувачем Академії Збройних сил Індонезії адміралом Сіві Сукма 
Аджою (Siwi Sukma Adji). На ній, зокрема, йшлося про перспективи локалізації виробництва 
бронетехніки та протитанкових ракетних комплексів на території Республіки Індонезія. У 
свою чергу, у ході переговорів із представниками командування Військово-повітряних сил 
Індонезії були обговорені питання ремонту авіадвигунів, поставок авіаційного озброєння 
та військово-транспортних літаків виробництва ДП "Антонов". Крім того, індонезійська 
сторона висловила свою зацікавленість у продовженні співпраці щодо технічного 
обслуговування літаків типу Су-27/30. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 
 

 
 

 БРОНЕТЕХНІКА 

В Украине изготовили экспериментальный корпус  
БТР-3 из стали НАТО 

16.11.2018 
ГП «Киевский бронетанковый завод» изготовил экспериментальный 

корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО, 
сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром» 

Экспериментальный корпус, для изготовления которого необходимо было сварить 
более 1 800 отдельных деталей, из которых почти 1 000 - бронированных, в ближайшее 
время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем 
Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян с минимальных 
дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета. «Работы 
по сварке корпуса на предприятии были проведены в рамках выполнения задачи по 
расширению производства украинской бронетехники, - сказано в сообщении. - Объемы 
производства БТР-3ДА, как и БТР-4, пока тесно связаны с мощностями единственного 
производителя корпусов - частного предприятия ПАО «Лозовской кузнечно-механический 
завод». Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать 
поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика». После успешных испытаний, и 
при наличии заказов со стороны силовых ведомств Украины, «Киевский бронетанковый 
завод» сможет самостоятельно сваривать корпуса для БТР-3ДА и других машин на этой 
базе, что позволит значительно расширить производство боевой машины. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 

 
На Николаевском бронетанковом заводе разработали 

две новые машины 

19.11.2018 
ГП «Николаевский БТЗ» разработал две новые бронированные 

машины, которые в течение года после получения необходимой 
документации могут быть поставлены на вооружение Министерства 
обороны Украины. 

Исполняющий обязанности директора НБТЗ Александр Кожевников, в ходе рабочего 
визита в Николаев народного депутата Украины, секретаря комитета Верховной Рады по 
вопросам Национальной безопасности и обороны Ивана Винника, рассказал о том, чем 
уникально предприятие. «Если мы производим капитальный ремонт техники, то у нас 
выходит абсолютно новая техника с новыми комплектующими. При этом все 
комплектующие украинские. Всё, что раньше нам поставляли, сегодня мы делаем на 
предприятии сами. В чём уникальность предприятия? В том, что мы полностью получаем 
машины, которые вы видели. Получается абсолютно новая машина. Разница между 
покупкой новой машины и нашим капремонтом составляет колоссальные деньги», - заявил 
директор предприятия. По его словам, в год на бронетанковом заводе ремонтируется около 
100 единиц техники. Помимо этого, Кожевников рассказал и о новых разработках 
предприятия. «У нас две разработки новые. Первая разработка – «Мангуст», а вторая – 
«Хазар». Эти машины мы показывали на выставке «Оружие и безопасность». Там большой 
интерес был к нашим разработкам. Мы не выдаем секретов производства, но машину 
показывали, ее все знают, ее все видят. Сейчас есть вопросы по доработке документации и 
принятию на вооружение, проведение ведомственных испытаний и принятия машины на 
вооружение. После их решения она может пойти в серийное производство», - сообщил 
Кожевников. В свою очередь, нардеп Винник рассказал о том, что по планам на 2019 год 
«Николаевский бронетанковый завод» будет обеспечен госзаказами на 340 млн грн. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам nikcenter.org 
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У Пекіні відбулось засідання українсько-китайської Підкомісії  
з питань співробітництва в галузі космосу 

12.11.2018 
У Пекіні відбулось П’яте засідання українсько-китайської Підкомісії з 

питань співробітництва в галузі космосу Комісії з питань співробітництва 
між Урядом України та Урядом КНР. 

Участь в заході взяла делегація провідних вітчизняних підприємств на чолі з 
Головою Державного космічного агентства України Павлом Дегтяренком. Китайську 
делегацію, що складалась з представників найбільших космічних корпорацій, очолив 
Адміністратор Китайської національної космічної адміністрації Чжан Кецзянь. Під час 
засідання сторони актуалізували Програму українсько-китайського співробітництва у 
космічній галузі на 2016-2020 роки, розширивши кількість проектів до 80, а також 
визначили перелік перспективних напрямів для довготермінової співпраці, серед яких, 
спільна діяльність щодо попередження стихійних лих, моніторинг космічного сміття та 
дослідження далекого космосу. В рамках візиту українська делегація також відвідала низку 
підприємств космічної галузі КНР та ознайомилась з їх роботою. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua 

 
NASA запустило ракету "Антарес", созданную при участии  

украинских предприятий 

17.11.2018 
С космодрома NASA совершен запуск ракеты-носителя "Антарес", 

созданной американской корпорацией «Орбитал АТК» при участии 
иностранных партнеров, в том числе и ряда украинских предприятий. 

"С космодрома НАСА «Уоллопс Айленд» (штат Вирджиния, США) осуществлен запуск 
ракеты-носителя «Антарес», которая является успешным примером взаимодействия 
компаний космической отрасли Украины и Соединенных Штатов в сфере мирного 
исследования космического пространства. Именно эта ракета должна доставить грузовой 
модуль «Сигнус» на Международную космическую станцию», - сообщил посол Украины в 
США Валерий Чалый. По информации посла, «Антарес» создан американской корпорацией 
«Орбитал АТК» при участии иностранных партнеров, в т.ч. ряда украинских предприятий. 
Так, главная конструкция первой степени ракеты разработана конструкторским бюро 
«Южное» и изготовлена на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» в 
сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», 
«РАПИД» и др. Украинские специалисты активно участвовали в испытаниях «Антареса», 
которые проводились в США. В июне 2018 года американская компания «Орбитал АТК» - 
партнер Украины по проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонных 
корпораций США - Northrop Grumman Inc. 

 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrinform.ru 

 
С космодрома Куру успешно запустили ракету Vega  

с украинским двигателем 

21.11.2018 
С космодрома Куру, во Французской Гвиане, осуществлен успешный 

запуск ракеты-носителя Vega, блок маршевого двигателя четвертой 
ступени которой разработало КБ "Південне" и сделал "Південмаш". 

"С пусковой площадки Area 1 космодрома Куру стартовала ракета носитель Vega. 
Космодром Куру находится на северо-востоке Южной Америки во Французской Гвиане", - 
говорится в сообщении пресс-службы "Південмаша". Отмечено, что на солнечно-
синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который 
построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй 
спутник серии - первый, Mohammed VI-А, были успешно выведены в ноябре прошлого года 
и также ракетой-носителем Vega. Аппарат Mohammed VI-B весит 1110 кг. С его помощью 
можно будет проводить наблюдения за изменениями земной поверхности, выполнять 
сельскохозяйственный мониторинг, прогнозировать чрезвычайные ситуации и многое 
другое. Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывали совместными усилиями 
Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство. Блок 
маршевого двигателя четвертой ступени разработан КБ "Південне" и изготовлен 
"Південмашем". Интересно, что украинский двигатель работает дольше, чем все двигатели 
первых трех ступеней вместе взятые. Впервые ракета-носитель Vega была запущена 13 
февраля 2012 г. Всего состоялось 13 стартов - все успешные. 

 

Читать полностью >>>  
По материалам censor.net.ua 

 
В ГКАУ обеспокоены передачей одного из базовых предприятий ракетно-

космической отрасли ГП ЮМЗ в подчинение МЭРТ 

22.11.2018 
В Государственном космическом агентстве (ГКАУ) обеспокоены 

готовящимися в правительстве планами по передаче ГП "Южный 
машиностроительный завод им.Макарова" в подчинение МЭРТ.  

Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина", обсуждаемую, в том числе, 
в корпоративной среде, целесообразность, а также вероятность переподчинения 
"Южмаша", по примеру перешедшего по предложению СНБО с 2018 года в управление МЭРТ 
ГП "НПО "Павлоградский химический завод" (ПХЗ, Днепропетровская область), глава 
украинского космического ведомства выразил уверенность: "Передача ЮМЗ в подчинение 
МЭРТ поставит крест на космической отрасли". "Я не знаю, какие интересы стоят за этими 
планами, но эта инициатива губительна", - сказал он, уточнив, что "Южмаш" и КБ "Южное" – 
это базовые, образующие предприятия отрасли". Глава ГКАУ также акцентировал, что 
предприятия ракетно-космической отрасли готовы расширить свое участие в 
государственных оборонных программах, равно как и в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). 
"Нам есть, что предложить оборонному сектору, и сегодня эти работы ведутся нашими 
предприятиями, преимущественно, в инициативном порядке", - сказал П.Дегтяренко. При 
этом он отметил, что "объемы ГОЗ мизерные, получить финансирование на создание 
опытных образцов даже того, что сегодня необходимо военным, нашим предприятиям пока 
не удалось". "Я слышал тезис о том, что финансирование будет, при условии 
переподчинения "Южмаша", но это не государственный подход: сегодня ЮМЗ очень плотно 
завязан на участии в отраслевых программах по созданию ракетно-космической техники", - 
сказал глава ГКАУ. При этом, он подтвердил, что проблема загрузки мощностей ЮМЗ в 
условиях разрыва прежней кооперации и решения задач диверсификации рынков сбыта 
продукции в новых условиях, остается актуальной. "Вопрос увеличения загрузки 
мощностей "Южмаша", которая сегодня не превышает 15%, один из первоочередных. И 
завод, безусловно, имеет потенциал для увеличения работ по ГОЗ", - отметил он. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

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

 
 

АМКУ разрешил "Астарте" купить компанию  
в сфере недвижимости 

13.11.2018 
АМКУ разрешил Albacon Ventures Ltd, которая владеет 36,26% агро-

холдинга "Астарта", приобрести акции Forsa Zero Ltd в количестве, которое 
обеспечит превышение 50% голосов в органе управления компанией. 

"Речь идет о приобретении корпоративных прав компании, которая осуществляет 
деятельность в сфере недвижимости, а именно – осуществляет обслуживание бизнес-
центров", – прокомментировали сообщение АМКУ в агрохолдинге. По данным Госреестра 
юрлиц и физлиц-предпринимателей, Forsa Zero Ltd является совладельцем компаний ООО 
"Торгово-экономическая компания "Энергоинвест" (зарегистрирована по адресу БЦ 
"Астарта" в Киеве) и ООО "Мерес" (Киев). Среди владельцев обеих компаний – Виктор 
Иванчик и Валерий Коротков. Как сообщалось, "Астарта" за девять месяцев 2018 года 
сократила чистую прибыль на 80%, до 14,5 млн евро. Консолидированная выручка 
компании по итогам трех кварталов сократилась на 27% – до 253,5 млн евро на фоне 
снижения цен на сахар и меньших объемов продаж. Показатель EBITDA снизился на 39% – 
до 68 млн евро. "Астарта" в 2017 году сократила чистую прибыль на 25,2% – до 1 млрд 758,6 
млн грн при росте выручки на 31,8% – до 13,717 млрд грн.  

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
 

 
Компания Андрея Веревского увеличила долю  

в Kernel Holding S.A. 
14.11.2018 

Namsen Ltd, юридическое лицо, контролируемое председателем 
совета директоров агрохолдинга "Кернел" Андреем Веревским, 8-13 ноября 
2018 года приобрело 178 тыс. 186 акций Kernel Holding S.A. (Люксембург). 

Согласно сообщению на сайте Варшавской фондовой биржи, средняя цена покупки 
одной акции составила PLN 51.36 ($13,45). По состоянию на 13 ноября 2018 года Namsen 
Limited владела 32 млн 481 тыс. 845 акций компании, что составляет 39,86% уставного 
капитала. До этого приобретения Namsen Limited владела 39,64% в уставном капитале 
"Кернела". Напомним, рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило холдинговой 
компании агрохолдинга "Кернел" - Kernel Holding S. A. (Люксембург) долгосрочный 
кредитный рейтинг на уровне "B". Кроме того, соответствующий уровень рейтинга 
присвоен еврооблигациям Kernel Holding на $500 млн, срок погашения которых был в 
январе 2022 года. Kernel Holding в январе 2017 года разместила пятилетние еврооблигации 
на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Ставка купона по ценным бумагам установлена 
на уровне 8,75% годовых. Как сообщалось ранее, согласно годовому отчету холдинговой 
компании группы Kernel Holding SA (Люксембург), ее выручка за июль 2017 года - июнь 
2018 года выросла на 10,8% - до 2,403 млрд долларов, EBITDA сократилась на 30,3%, до 
222,5 млн долларов. Валовая прибыль "Кернел" в 2018 ФГ сократилась на 29,2% - до 314 
млн долларов, операционная - на 47,3%, до 139,6 млн долларов. Соотношение чистого долга 
к EBITDA в 2018 ФГ составляет 2,8 (в 2017 ФГ этот показатель равнялся 1,6). 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 

 
Суд вирішить долю корумпованих високопосадовців  

ДАК “Хліб України” 

15.11.2018 
Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду 

обвинувальний акт відносно групи осіб з числа високопосадовців 
підприємства ДАК «Хліб України» та їх пособників, які вимагали та одержали 
неправомірну вигоду. 

Так, на лаві підсудних опинилися виконувач обов’язків голови правління ДАК «Хліб 
України», директор Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат 
хлібопродуктів», заступник міського голови м. Чернівці та юрист ДАК «Хліб України». Як 
встановлено слідством, вказані особи, змовившись між собою, вимагали від бізнесмена 
щомісячну плату у сумі 100 тис грн за не розірвання договору оренди приміщень 
майнового комплексу дочірнього підприємства «Хліб України». Нагадаємо, 4 травня 2018 р. 
прокуратурою спільно з СБУ вищевказаних осіб будо затримано. Виконувач обов'язків 
голови правління "Хліба України", а також керівник дочірнього підприємства 
"Чернівецький комбінат хлібопродуктів", заступник голови Чернівецької міськради та 
юрист "Хліба України" вимагали від директора приватної компанії 100 тис. грн щомісяця за 
те, щоб не розривати контракту на оренду промислових приміщень, які є в державній 
власності. Правоохоронці у Чернівцях та Києві задокументували отримання посадовцями 
200 тис. грн хабара, переданого двома "траншами". Як повідомлялось раніше, в квітні 2018 
року в Чернівцях управління Держпраці наклало штраф у розмірі понад 558 тис грн на 
підприємство ДАК "Хліб України" "Чернівецький комбінат хлібопродуктів" через 
неофіційне працевлаштування п’ятьох працівників. Відзначимо, у вересні 2017 року на 
хабарі у 7 тисяч доларів впіймали попереднього голову правління ДАК "Хліб України" 
Мирона Скородинського. ДАК "Хліб України" створили у 1996 році рішенням уряду з метою 
забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів. До нього 
входило 113 дочірніх підприємств, але внаслідок створення Державної продовольчо-
зернової корпорації майже всіх їх було виведено зі статутного капіталу "Хліба України". 
Станом на весну 2016 року у складі компанії було тільки шість робочих елеваторів і п'ять 
адміністративних будівель. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 1news.com.ua 

 
Агролига увеличила выручку  

почти на 5% 
16.11.2018 

Группа компаний «Агролига» по итогам января-сентября 2018 г. 
получила €2,35 млн чистой прибыли против €2,42 млн за аналогичный 
период прошлого года (-3%) - пишет Agroportal.ua 

Как свидетельствуют данные отчета компании, опубликованного на Варшавской 
фондовой бирже, выручка группы выросла на 4,8% — до €15,26 млн. Валовая прибыль по 
сравнению с отчетным периодом 2017 г. увеличилась на 4,7% — до €3,427 млн, 
операционная сократилась на 5,6% — до €2,8 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 
 
 
 

 

 
 

Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил  
чистую прибыль на 16,2% 

16.11.2018 
Агрохолдинг ИМК по итогам января-сентября 2018 г. получил чистую 

прибыль в размере $32,07 млн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно неаудированному отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи 
выручка ИМК за этот период незначительно сократилась и составила $81,35 млн. Валовая 
прибыль холдинга за девять месяцев 2018 года выросла на 17,7% - до $60,21 млн, 
операционная – на 12,9%, до $39,25 млн. EBITDA компании за отчетный период выросла на 
18,3% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составила $50,6 млн. В ИМК указали, 
что основными факторами, которые способствовали росту прибыли в отчетном периоде, 
стали: существенный рост урожайности основных сельскохозяйственных культур, которые 
выращивает агрохолдинг (подсолнечник, соя, кукуруза), который составил 20-30% по 
сравнению с 2017 г.; рост цен на сельскохозяйственные культуры на 5-10%; реализация 
стратегии ИМК по сокращению долга компании и соответственно финансовых затрат. 
Общий долг ИМК состоянию на 30 сентября 2018 составил $63,1 млн (против $70,7 млн по 
состоянию на 30 сентября 2017 года). ИМК специализируется на выращивании зерновых, 
масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 
130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. … 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
KSG Agro за 9 мес. существенно сократил  

чистую прибыль 

20.11.2018 
Агрохолдинг KSG Agro за январь-сентябрь 2018 года получил $2,23 млн 

чистой прибыли, что почти в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 
2017 года. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно неаудированному отчету холдинга обнародованному на Варшавской 
фондовой бирже, его выручка за девять месяцев 2018 года выросла на 16,2% - до $20,02 
млн по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Выручка KSG Agro в сегменте 
растениеводства за этот период увеличилась в 1,9 раза – до $11,51 млн, в животноводстве – 
на 9%, до $5,94 млн, тогда как в переработке пищевых продуктов сократилась на 40,3% - до 
$2,16 млн. KSG Agro за девять месяцев 2018 года сократил валовую прибыль в 2,5 раз по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $4,39 млн, операционную – в 2,4 раза, до 
$4,38 млн. Общие активы агрохолдинга по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 
$67,21 млн против $59,03 млн на 31 декабря 2017 года. Вертикально интегрированный 
холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей 
зерновых и масличных культур и свиноводством. К концу 2017 года его земельный банк в 
Украине составлял около 58 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания 
не имеет контроля. KSG Agro по итогам 2017 года получил $0,895 млн чистой прибыли, что 
почти в 4,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом. Его выручка за прошлый год возросла 
на 10,8% - до $23,19 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Сингапурская Agrocorp International открыла  

представительство в Украине 
20.11.2018 

Сингапурская компания Agrocorp открыла репрезентативный офис в 
Киеве — AGROCORP UKRAINE LLC. Об этом сообщается на сайте Единого 
государственного реестре юридических лиц. 

Компания зарегистрирована 17 октября 2018 г., со статутным капиталом 698,2 тыс. 
грн, директор представительства — Юрий Климпуш. В комментарии Latifundist.com Юрий 
Климпуш подтвердил данную информацию. Agrocorp International — это сингапурская 
торговая компания с 22-летним опытом в поставках разнообразных товаров потребителям 
в Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день торговый оборот составляет более 9,4 млн т 
товаров в год, доходы от которого в денежном выражении превышают $3 млрд. «Надежное 
исполнение контрактов является залогом успеха компании в торговой деятельности», — 
отмечает Виджай Айенгар, председатель и управляющий директор Agrocorp International. 
Справка: Agrocorp является ведущей мировой торговой и перерабатывающей компанией, 
которая специализируется на торговле различными сельскохозяйственными товарами, 
такими как пшеница, рис, масличные культуры, сахар, хлопок и съедобные орехи. 
Напомним, что австралийская корпорация GrainCorp открыла торговое представительство 
в Киеве в соответствии с бизнес-стратегией диверсификации. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 
ПАТ «Аграрний фонд» присвоєно довгостроковий кредитний  

рейтинг позичальника на рівні uaАА 

20.11.2018 
На засіданні Рейтингового комітету НРА «Рюрік» присвоїло ПАТ 

«Аграрний фонд» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на 
рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». 

Відповідно до Національної рейтингової шкали, позичальник або окремий борговий 
інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю 
порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Прогноз 
«стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій 
перспективі. Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало фінансову 
звітність ПАТ «Аграрний фонд» з 01.01.2017 р. до 01.10.2018 р. включно, а також публічну 
інформацію та власні бази даних. Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено 
найбільш суттєві чинники, які впливають на рівень кредитного рейтингу ПАТ «Аграрний 
фонд», зокрема визначено високий рівень фінансової стійкості, зростання обсягів реалізації 
продукції, міцні ринкові позиції та перспективи розвитку. Нагадаємо, що за підсумками 
роботи 9 місяців 2018 року, чистий прибуток ПАТ «Аграрний фонд» склав 37,2 млн грн, що 
на 56 % більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Чистий дохід Аграрного фонду від 
реалізації продукції в звітному періоді склав 3,8 млрд грн, валовий прибуток - 323,5 млн 
грн, операційний прибуток -109,7 млн грн. Зазначені високі результати діяльності 
Товариства сформувалися за рахунок реалізації 207 тис. тонн зерна, 274 тис. тонн 
мінеральних добрив та 168 тис. тонн продуктів переробки зерна, з яких борошно складає 
123 тис. тонн. Протягом 9 місяців 2018 року Товариством було експортовано 11,5 тис. тонн 
зерна та 3,2 тис. тонн гранульованих висівок. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби ПАТ «Аграрний фонд» 
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http://agrofond.gov.ua/news/list/663--pat-agrarnij-fond-prisvojeno-dovgostrokovij-kreditnij-rejting-pozichalynika-na-rivni-uaaa-investicij/
http://www.astartakiev.com/
http://www.kernel.ua/ru/
http://www.khlib.com.ua/
http://www.agroliga.com.ua/ru/activity.html
http://imcagro.com.ua/ua/pro-kompaniyu/khto-mi
http://www.ksgagro.com/
https://agrocorp.com.sg/
http://agrofond.gov.ua/about/info/
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МХП вп’яте визнаний лідером серед українських компаній  
в управлінні екологічною якістю та безпекою 

22.11.2018 
Компанія МХП, найбільший український виробник та експортер 

курятини, п’ятий рік поспіль виборює статус переможця Всеукраїнського 
конкурсу «Екологічна якість та безпека».  

Цього року холдинг визнали лідером у номінації «Системний підхід до управління та 
впровадження більш чистих технологій виробництва». За перемогу у Всеукраїнському 
конкурсі «Екологічна якість та безпека» боролися близько восьми десятків великих 
українських підприємств, із яких лише 18 вийшли у другий тур. Церемонія нагородження 
переможців, яких визначила експертна група Головної конкурсної комісії з провідних 
фахівців галузі, відбулася в межах секції «Екологія – GREENMIND» під час Міжнародного 
форуму «Innovation Market». «Ця перемога і премія — визнання наших досягнень щодо 
послідовної реалізації екологічної політики, яка визначає стандарти та принципи 
діяльності МХП. Як публічна міжнародна компанія, продукція якої представлена на ринках 
багатьох країн світу, підприємства Групи активно впроваджують у своїй діяльності 
інноваційні технології та найсучаснішу техніку і засоби, а також переймають передові 
міжнародні технології для збереження довкілля. Наша екологічна стратегія передбачає 
планування екологічної діяльності на декілька років вперед і включає управління у сфері 
екології на підприємствах холдингу, зниження викидів парникових газів і впровадження 
системи екологічного менеджменту. МХП активно підтримує суспільні екологічні 
ініціативи національного рівня, а також у регіонах присутності компанії. Ми активно 
ділимося цим досвідом з іншими представниками бізнесу, науковцями, громадськими 
об’єднаннями», — прокоментував вручення нагороди головний еколог МХП Олександр 
Семенець. Конкурс «Екологічна якість та безпека» з 2001 року щорічно проводить 
Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» за підтримки Міністерства екології 
та природних ресурсів України. Мета конкурсу — виявлення та популяризація найкращих 
досягнень вітчизняних компаній у галузі управління екологічною безпекою та 
впровадження технологій більш чистого виробництва. Експерти Головної конкурсної 
комісії вже п’ятий рік поспіль серед багатьох компаній визначають МХП переможцем 
Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека». У 2014–2016 та 2018 роках Група 
виборола першість у номінації «Системний підхід до управління та впровадження більш 
чистих технологій виробництва». У 2017 році експертна група конкурсу визнала МХП 
лідером у номінації «Розвиток більш чистих технологій виробництва». 

Читати більше >>> 
За матеріалами Компанії «МХП» 

Читайте також: Неаудовані фінансові результати 
МХП за 3 квартал та 9 місяців >>> 

. 

 
Саудовская SALIC планирует объединить аграрные активы  

в Украине до конца 2019 года 
22.11.2018 

Компания Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC) планирует 
завершить объединение агрохолдинга "Мрия" и компании Continental 
Farmers Group (CFG) к концу 2019 г. 

"Процесс объединения будет завершен в следующем году, потом нужно будет 
работать над обеспечением синергии", – сказал управляющий директор SALIC Халед Аль-
Абуди на Саудовско-Украинском аграрном инвестиционном форуме. "Мрия" сейчас – 
крупная компания, а после объединения будет еще больше. Земельный банк Continental 
Farmers составляет около 46 тыс. га, поэтому вместе у них будет около 200 тыс. га. 
Единственный вызов – сделать так, чтобы эти компании вместе были эффективнее, чем по 
отдельности", – объяснил Аль-Абуди. По его словам, SALIC получила все необходимые 
разрешения от Антимонопольного комитета Украины и начала покупку еврооблигаций 
"Мрии". "Процесс покупки еврооблигаций уже начался. Мы имеем все нужные разрешения 
Антимонопольного комитета, так что осталась только бумажная работа", – рассказал Аль-
Абуди. Как уточнил директор SALIC, пока компания не планирует расширять земельный 
банк "Мрии". "Сейчас мы планируем сфокусироваться на новом приобретении и сделать 
так, чтобы оно работало. Мы пока что не ищем новые возможности в сельском хозяйстве", – 
сказал он. Управляющий директор SALIC также объяснил, что аграрным бизнесом SALIC 
занимается компания United Farmers. "United Farmers Holding Company – это 
инвестиционная компания, которая входит в SALIC и занимается направлением сельское 
хозяйство. Ведь SALIC также имеет бизнес в логистике и других отраслях", – объяснил Аль-
Абуди. Как сообщалось, в сентябре компания The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. 
(SALIC) подписала договор о покупке украинского агрохолдинга "Мрия". Salic UK в рамках 
сделки, перечислит "Мрие" определенную сумму денежных средств. Кроме этого, Salic UK 
признает обеспеченные обязательства Mriya Farming Plc на $102 млн. С учетом 
вышеуказанного стоимость агрохолдинга "Мрия" оценивается в $222-246 млн. "Мрия" в 
августе завершила реструктуризацию долга. В результате операции общая долговая 
нагрузка "Мрии" снизилось с $1,1 млрд до $309,5 млн. В июне стало известно, что 
агрохолдинг "Мрия" получил предложение о приобретении всего бизнеса и активов от 
международного стратегического инвестора, имеющего опыт работы в Украине. Напомним, 
Salic через копанию United Farmers Holding Company (UFHC) владеет в Украине 
сельхозкомпанией Continental Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены 
во Львовской области. Созданная в 2011 году Salic занимается обеспечением 
продовольствием населения Саудовской Аравии и принадлежит Фонду государственных 
инвестиций Королевства. "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный 
холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк 
составляет 165 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-
Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, 
подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. Мощности 
элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Louis Dreyfus влітку запустить зерновий  
комплекс в Одесі 

12.11.2018 
Компаній Louis Dreyfus, яка будує Мультимодальний зерновий 

комплекс в морському порту "Одеса", має намір запустити його в 
експлуатацію влітку 2019 року. Про це пише proagro.com.ua 

Як повідомляє "ПроАгро Груп" з посиланням на ЦТС, зараз Louis Dreyfus успішно 
будує Мультимодальний зерновий термінал в Одеському порту. Його планують запустити в 
експлуатацію влітку 2019 року. Нагадаємо, що під час зустрічі Президента України Петра 
Порошенка з делегацією компанії Louis Dreyfus, Маргарита Луї-Дрейфус зазначила, що за 
останні 4 роки відбулися позитивні зміни в Україні та компанія відчуває їх у своїй роботі. 
Довідка. 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. В 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. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 

 
Корпорация COFCO инвестирует в развитие  

Николаевского порта $30 млн 

13.11.2018 
Китайская государственная корпорация COFCO International 

планирует инвестировать в логистическое развитие Николаевского порта 
до $30 млн. Об этом пишет elevatorist.com 

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом шла речь на 
встрече заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской 
интеграции Виктора Довганя и вице-премьер-министра КНР Лю Хэ в рамках инициативы 
«Один пояс - один путь» в Пекине. Отмечается, что инвестиции будут направлены на 
строительство причала в Николаевском порту и развитие речной логистики в Украине. 
Напомним, промышленная группа ViOil подписала соглашение о сотрудничестве с 
китайской корпорацией COFCO International, одной из крупнейших производителей, 
переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции в Китае. Как отмечается, в 
корпорации COFCO International на сегодняшний день есть представительства более чем в 
140 странах, а также мощности для производства и хранения сельхозпродукции, 
разветвленная торговая и логистическая сети. 

Читать полностью >>>  
По материалам elevatorist.com 

 
MV Cargo получила финальный  

транш ЕБРР и IFC 

16.11.2018 
Компания MV Cargo получила заключительный транш Международ-

ной финансовой корпорации (IFC) и ЕБРР в рамках программы финанси-
рования строительства зернового терминала в морском порту «Южный».  

«Мы благодарим наших партнеров за помощь и поддержку в реализации одного из 
самых крупных инвестпроектов в Украине за последние годы. Вместе мы строим самый 
современный и технологичный зерновой терминал в Украине с лучшим оборудованием 
ведущих мировых и украинских производителей. Совсем скоро каждый украинский фермер 
сможет продавать свое зерно на мировые рынки напрямую без посредников», - сказано в 
сообщении. MV Cargo осуществляет строительство зернового терминала в порту «Южный» 
годовой мощностью 5 млн т. В составе комплекса - 14 силосов по 15 тыс. т. и склад наполь-
ного хранения зерна на 80 тыс. т. Терминал оснащен собственной железнодорожной и 
автомобильной инфраструктурой. Станция разгрузки автомобилей способна пропускать 
790 машын в сутки, станция разгрузки вагонов - 256 вагонов в сутки. Терминал обеспечит 
перевалку 10% зерновых, произведенных в Украине. По состоянию на вторую половину 
сентября проект терминала реализован на 85%. В 2016-2017 годах IFC и ЕБРР предоставили 
MV Cargo на строительство зернового терминала в порту «Южный» два кредита по $37 млн. 
Общая сумма инвестиций в проект достигает $150 млн. В августе 2015 года Cargill, MV Cargo 
и ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) подписали трехсторонний 
меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект по строительству 
зернового терминала в порту «Южный». Согласно проекту, MV Cargo осуществит 
строительство наземного терминального комплекса, АМПУ обеспечит создание судоходной 
операционной акватории причала №25 и судоходного подходного канала к причалу №25. В 
меморандуме зафиксировано намерение Cargill приобрести 51% терминала. 

Читать полностью >>>  
По материалам ports.com.ua 

 
Наступного року очікується "бум"  

будівництва елеваторів 
16.11.2018 

Уже кілька великих агрохолдингів повідомили про розширення своїх 
елеваторних потужностей в Україні на наступний рік. Про це повідомляє 
служба новин порталу unn.com.ua 

Компанія АПК-Інвест (Донецька область) - один з найбільших виробників свинини в 
Україні - збирається збільшити елеваторні потужності свого комбікормового заводу. ""АПК-
Інвест" планує розширити потужності з 90 тис. т. до 116 тис. т. одноразового зберігання 
продукції", - відзначили в компанії. Компанія "НВК Амарант" збирається під Миколаєвом 
побудувати спеціалізований елеватор для амаранту. Під проект вже знайдений інвестор, і 
йому формують комерційну пропозицію. Ще один елеватор в Миколаївській обл. з'явиться 
завдяки компанії "Укрземком". За словами головного агронома компанії В.Слободянюка, 
елеватор потрібен, щоб бути максимально наближеними до порту і зберігати врожай, а не 
продавати його відразу після збирання. Відразу два нових елеватори в 2019 році запустить 
агрохолдинг "Кернел". В експлуатацію введуть потужності в Біловодах (Сумська обл.) та 
Ніжині (Чернігівська обл.). "Бум" будівництва елеваторів пов'язують з держпрограмою 
компенсації будівництва переробних підприємств, анонсованою депутатами Ради на 2019 р, 
куди можуть увійти і елеватори. "Активна підтримка переробної промисловості та 
тваринництва, які в свою чергу просувають товар на зовнішні ринки, забезпечує створення 
товаровиробниками нових робочих місць, пожвавлення сільських територій, поліпшення 
соціальних стандартів життя, а також забезпечує надходження податків та інших доходів 
до місцевих бюджетів", - аргументував ініціативу в.о. голови Комітету ВР з аграрних питань 
Олександр Бакуменко. Очікується, що компенсація держави на розвиток переробних 
підприємств становитиме 30%, проте точно про це стане відомо після затвердження 
відповідної постанови Кабміну. Нагадаємо, цього року компенсацію за розвитку 
тваринницької інфраструктури отримали п'ять підприємств: "Прогрес", "Вінницька 
птахофабрика", "Генетік-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004". 

 
 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Урожай зернових в Україні цьогоріч уже перевищив 
історичний максимум 2016 року 

20.11.2018 
За підсумками обмолоту 96% площ, урожай зернових вже перевищив 

66 млн т. - це більше, ніж найвищий показник 2016 року. Про це повідомляє 
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

"Станом на 19 листопада зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 14,3 
млн га (або 96% до прогнозу) та намолочено 66,4 млн тонн зерна при врожайності 46,5 ц/га 
(у 2017 р. - 41,8 ц/га)", - йдеться у повідомленні профільного міністерства. Крім того, 
вперше будуть зафіксовані рекордні показники з валового збору і урожайності сої та 
соняшника. Станом на 19 листопада, соняшник обмолочений на площі 6,0 млн га або 99,8%, 
намолочено 13,8 млн тонн при врожайності 22,8 ц/га (у 2017 р. - 20,1 ц/га). Соя зібрана з 
площі 1,7 млн га або 99% до прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при врожайності 25,7 ц/га 
(у 2017 р. - 19,2 ц/га). "З огляду на досить сприятливі погодні умови для пізніх ярих 
культур, наші обережні прогнози щодо рекордного урожаю за всю історію незалежності 
України починають справджуватися. На даний момент, коли збирання зернових ще триває, 
маємо більше ніж 66 млн тонн, що вже перевершує попередній найвищий показник 2016 
року", - прокоментував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства 
Максим Мартинюк. За його словами, історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році 
забезпечується завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні 
історичного максимуму - близько 34,8 млн тонн. На сьогодні кукурудза обмолочена на 
площі 4,1 млн га або 90% до прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при врожайності 
75,9 ц/га (у 2017 р. - 52,3 ц/га), яка також є найвищою в історії незалежної України.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Из-за высокой рентабельности за выращивание  

риса берутся рыбхозы 

21.11.2018 
Климат и водные ресурсы Украины позволяют выращивать рис на 

площади более 100 тыс. га вместо нынешних 13 тыс. га. Об этом заявил 
директор Института риса НААН Украины Владимир Дудченко. 

Он отметил, что общий уровень внутреннего производства риса обеспечивает лишь 
35% потребностей на рынке Украины - следовательно, сейчас этот рынок является 
импортозависимым. «Рис в Украине выращивается в Херсонской и Одесской областях. 
Также на сегодня уже есть заинтересованность в культивации этой культуры на 
Полтавщине и Днепропетровщине. Климатические изменения в стране на рынок риса 
определенного влияния не имеют. Все определяется технологией. Рис можно выращивать 
только на специальных оросительных системах инженерного типа, большинство из 
которых были построены ранее. На обычном поле эту культуру вырастить очень сложно, 
разве что при наличии капельного орошения, а это дорогое удовольствие», - пояснил он. 
Всего на сегодня в Украине насчитывается 30 тыс. га рисовых оросительных систем, но рис 
в последние годы высевается на площади около 13 тыс. га, а при восстановлении таких 
систем, особенно в Одесской области, можно увеличить площади под культурой еще на 2 
тыс. га. Ну и кое-что добавится за счет капельного орошения. А общие климатические 
условия и водные ресурсы Украины позволяют выращивать рис на площади более 100 тыс. 
га, добавил ученый. Сейчас внутреннее производство составляет до 70 тыс. т сырца - 
полученный урожай частично идет на семена, а остальное перерабатывается. Причем в 
Украине очень заметна проблема дефицита семенного фонда, считает Дудченко. 
Исторически сложилась приверженность рисоводов к семенам краснодарской селекции: 
российские сорта, даже официально не зарегистрированные, часто завозили в Украину. Но 
последние четыре года, по его словам, этого не происходит, то есть посевы уже дошли до 
третьей-четвертой репродукции, из-за чего и снижается урожайность. Хотя цена на крупу в 
последнее время упала с 18 грн/кг в начале года до 14,5 грн/кг, но рентабельность все 
равно достаточно высока. «Рентабельность выращивания риса в последние годы 
составляет, как правило, 100%. И рисоводы, избалованные такими хорошими 
показателями, если получают рентабельность меньше 100%, заявляют, что в следующем 
году рис не будут сеять. На сегодня себестоимость риса-сырца, в зависимости от 
урожайности, колеблется в пределах от 4 до 5 тыс. грн/т. При переработке выход на крупу 
составляет около 62-65%, следовательно, себестоимость рисовой крупы находится на 
уровне 8-8,5 грн/кг. При цене реализации около 14 грн/кг, ее рентабельность находится в 
пределах 75%», - пояснил Дудченко. … 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
IGC повысил прогнозы по  

украинскому зерну 
23.11.2018 

Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства 
зерна в Украине в 2018/19 МГ на 2,8 млн т — до 67,3 млн т. Об этом 
говорится в ноябрьском отчете организации - пишет Аgroportal.ua 

Так, урожай кукурузы ожидается на уровне 33,5 млн т (+3,5 млн т), пшеницы — 25 
млн т (-0,5 млн т). Оценка экспорта зерна повышена на 2 млн (до 45,8) за счет кукурузы, 
которой, как ожидается, на внешние рынки будет поставлено 25 млн т против 23 млн в 
предыдущем прогнозе. Мировой прогноз производства зерна снижен до 2,079 млрд т, за 
счет США (-4,3 млн т) и ЕС (-1 млн т). Отметим, Украина в январе-сентябре текущего года 
снизила экспорт зерновых на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 28 
млн тонн на общую сумму 4,8 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба Национального 
научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова заместителя 
директора института Николая Пугачева. "За январь-сентябрь т.г. экспорт отечественных 
зерновых уменьшился против прошлогодних показателей за аналогичный период почти на 
12% и составил 28 млн тонн. При этом объемы стоимости поставок снизились лишь на 2% - 
до 4,8 млрд долл. США", - говорится в сообщении. В частности, эксперт отметил, что за 
девять месяцев текущего года за границу было поставлено 11,2 млн тонн пшеницы на 
сумму 2 млрд долл., кукурузы - 13,7 млн тонн на 2,3 млрд долл., ячменя - на 2,5 млн тонн на 
0,5 млрд долл.  При этом самыми крупными импортерами украинского зерна в этом году 
остались страны Африки, Азии и Европы. Так, по словам эксперта, больше всего 
украинского зерна за девять месяцев текущего года закупил Египет, доля которого в общем 
экспорте украинских зерновых в январе-сентябре т.г. составила 11,5% объемов стоимости 
поставок. Кроме того, заметные доли в украинском экспорте зерновых пришлись на Китай 
(8,8%), Испанию (7,3%), Нидерланды (7%), Индонезию (5,9%), Саудовскую Аравию (5,7%) и 
Италию (5%). Эксперт отметил, что вместе с Тунисом, Израилем и Филиппинами эти 
страны приносят более две трети доходов от всего экспорта зерновых из Украины. Как 
сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 
39,4 млн тонн зерна. По информации "Украинской зерновой ассоциации", Украина в 2018-
2019 маркетинговом году может увеличить экспорт зерновых до 52,5 млн тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 

 
 
 

 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ 
 

 
 

Україна зібрала майже 22,5 млн т картоплі,  
- Держкомстат 

23.11.2018 

В Україні станом на 1 листопада 2018 року вироблено 22,48 млн т 
картоплі, що на 1,4% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це 
свідчать дані Державної служби статистики. 

Урожай зібрано з площі 1,3 млн га, що відповідає показнику минулого року. 
Урожайність склала 170,4 ц/га — на 1,7% більше, ніж на 1 листопада 2017 року. При цьому 
сільськогосподарські підприємства зібрали 0,39 млн т картоплі з площі 15,6 тис. га. 
Урожайність склала 253,3 ц/га. Населення — 22,09 млн т з площі 1303,7 тис. га при 
урожайності 169,4 ц/га. Відзначимо, Україна різко збільшила експорт пізніх сортів картоплі 
в порівнянні з 2017 р. Зокрема, за вересень і жовтень ц.р. з України було експортовано 
понад 6,3 тис. тонн картоплі пізніх сортів, що в 15 разів перевищувало показники експорту 
за той же період 2017 р., повідомляє EastFruit. Всього ж з початку сезону, який починається 
в травні і закінчує в квітні, Україна експортувала вже 11 тис. тонн картоплі, що також 
перевищувало торішній показник на 3,4%. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrarii-razom.com.ua 
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На Херсонщині відкрили фруктосховище  
на 1,5 тис. тонн зберігання 

14.11.2018 
Агрофірма «Радгосп «Білозерський» (Херсонська область) ввела в 

експлуатацію першу чергу фруктосховища, яке дозволяє зберігати 1,5 тис. 
тонн яблука одночасно. Воно має 10 холодильних камер на 150 тонн кожна. 

Загальна потужність проекту передбачає 3 тис. тонн зберігання, пише «Любимый 
Херсон». Постійний моніторинг усіх технологічних процесів здійснюється за допомогою 
віддаленого спостереження через Інтернет. Наступного року підприємство планує закласти 
на зберігання власний урожай винограду. Для цього необхідне спеціальне обладнання й 
особливі технології, які дозволяють зберігати виноград 10 місяців. «Ми також досліджуємо 
можливості зберігання черешні та персику, – розповів керівник агрофірми Віталій 
Шишенко. – Ці культури також зберігати складніше і не всі сорти годяться для цього. Але 
зрештою ми почнемо зберігати і ці фрукти, щоб наші співвітчизники могли споживати 
взимку не турецький імпорт, а українську продукцію». Агрофірма радгосп «Білозерський» – 
один із потужних виробників плодово-ягідних культур і винограду.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
Ореховый кооператив в Одесской области получил  

сертификаты сортности 

20.11.2018 
СОК «Орех Причерноморья» (Одесская обл.) получил сертификаты 

соответствия качества и сортности на грецкий орех. Об этом сообщил 
президент кооператива Павел Тулба на своей странице в сети Facebook. 

Также он написал, что отныне покупатели саженцев в кооператива смогут подавать 
документы для получения господдержки. «Мы получили первые сертификаты 
соответствия качеству и сортности на грецкий орех произведенный нашим кооперативом! 
Можем всем нашим покупателям предоставить полный пакет документов на получение 
компенсации по стоимости посадочного материала», — написал Тулба. Он отметил, что для  
кооператива это серьезное достижение. Для справки: Кооператив «Орех Причерноморья» 
является лицензированным питомником. Имеет в обработке 270 га, из которых 150 га — 
под грецким орехом и фундуком, 10 га — под шиповником. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
Пять стран Ближнего Востока купили  

украинские яблоки 

22.11.2018 
Сразу в пять стран Ближнего Востока было экспортировано 

украинское десертное яблоко. Об этом сообщает портал TradeMaster.UA со 
ссылкой на издание EastFruit.  

Суммарный объем экспорта украинских яблок в этом году не бъет рекорды: 111 
тонн - не так уж много, учитывая масштабы плодовых садов. Ранее в этом месяце мы уже 
писали, что некоторые фермеры даже отдавали урожай на утилизацию, поскольку не 
смогли его продать. Однако пример ближневосточного экспорта свидетельствует о том, что 
рынок подстраивается под предлагаемые обстоятельства. Среди стран, которые закупили 
украинские яблоки, оказались: Ирак, Катар, ОАЭ, Кувейт и Египет. При этом больше всего 
заплатили в Катаре - один доллар за килограмм (в цену включили не только себестоимость, 
но такжи упаковку и доставку яблок). А самыми дешевыми оказались яблоки, 
отправленные покупателям из Ирака. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 
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В Украине разрешили продавать препараты  
из марихуаны 

14.11.2018 
Канадская компания C21 Investments Inc получила лицензию 

Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю 
над наркотиками. Об этом сообщает портал glavred.info 

В Украине компания C21 получила лицензию на импорт высококачественного 
каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку 
КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД. Лицензия Государственной службы 
Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками также 
предусматривает возможность реэкспорта концентратов КБД и продуктов переработки 
КБД в Европу и на мировой рынок, пишет Newsweek. Как рассказал главный 
исполнительный директор C21 Investments Роберта Чейни, предоставление этой первой 
КБД-лицензии на Украине является свидетельством качества продуктов C21, систем 
контроля, а также высокого уважения команды С21 со стороны правительства Украины.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам glavred.info 
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В Кировоградской области запустили завод по  
производству комбикорма за €1,35 млн 

16.11.2018 

ООО «ДАБЛ-ДЕККЕР» ввело в эксплуатацию завод по производству 
комбикормов и концентратов на территории Великосевериновской 
объединенной территориальной общины Кировоградской области 

Общий размер инвестиций в строительство комплекса завода и закупку 
оборудования составил €1,35 млн. В сообщении Кировоградской ОГА указывается, что 
комбикорма и концентраты, изготовленные на новом заводе, будут иметь европейское 
качество. Средняя заработная плата рабочих предприятия превысит 10 тыс. грн. По словам 
директора завода Владислава Шарова, мощность предприятия составляет 15 тонн в час, а 
также есть возможность наращивать мощности при работе в несколько смен. 
Предполагается, что произведенные на заводе корма будут идти в хозяйства 
Кировоградской области, а также в другие регионы Украины и на экспорт. Сейчас уже 
имеются договоренности о реализации продукции в странах Ближнего Востока. Сырье для 
производства завод планирует закупать у местных хозяйств. 

Читать полностью >>>  
По материалам inventure.com.ua 
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Відгодовувати бичків на експорт 
стало вигідно 

20.11.2018 
На сьогодні у сільському господарстві України немає більш 

привабливої інвестиції, ніж інвестиція в відгодівлю і забій бичків для 
подальшого експорту охолодженої яловичини.  

«У нас немає жодних проблем з реалізацією такої продукції на експорт. Багато країн 
самі просять, щоб ми почали процедуру відкриття їх ринків, бо мають дефіцит 
постачальників», - розповів Андрій Ярмак, економіст інвестиційного відділу ФАО. 
Наприклад, у України є величезний потенціал до Південно-Східної Азії. Але ринок збуту 
можна так далеко і не шукати. «Якщо ми візьмемо -5-7% так ринку MENA (арабського 
світу), то повністю продамо всіх своїх бичків», — констатує Ярмак. Зараз арабський світ 
закуповує яловичину з Аргентини, Бразилії, Австралії, Нової Зеландії, США, тобто 
транспортувати продукцію доводиться на відстань від 9000 км.  У цьому сенсі Україна має 
величезну логістичну перевагу і може експортувати охолоджене м’ясо прямо 
контейнерними партіями. Умови для виробництва всі є — в Україні багато кормів і вони 
найдешевші у світі. Ярмак звертає увагу, що після того, як фермери побачили перспективу у 
цьому напрямку, вони перестали вирізати молочних бичків. «Нині їх ніхто не ліквідовує. За 
бичків йде практично «війна», — говорить фахівець. Та й ціни на живу вагу зросли з $1,1 до 
$1,5/кг. Для порівняння, за охолоджене м’ясо з бичків, відгодованих до мінімальних 
кондицій, в перерахунку на живу вагу можна отримати $3,2-3,5/кг. Нагадаємо, наприкінці 
жовтня в Україні була оформлена перша «м'ясна» аграрна розписка. Нею скористалося 
фермерське господарство «ВЕРХ» у Яворівському районі на Львівщині. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Саудовская Аравия сняла запрет на импорт  

рогатого скота из Украины 

20.11.2018 
Министерство экологии, водных ресурсов и сельского хозяйства 

Саудовской Аравии приняло решение о снятии запрета на импорт из 
Украины живого крупного и мелкого рогатого скота для убоя и 
разведения. 

Как проинформировало своей нотой посольство Саудовской Аравии в Украине 
Госпродпотребслужбу, запрет на импорт скота снят в связи с тем, что санитарные нормы в 
Украине соответствуют требованиям Международного эпизоотического бюро, а также 
требованиям королевства. Отмечается также, что такое решение было принято по 
результатам визита в Украину технической миссии Саудовской Аравии по оценке 
украинской системы государственного контроля за выращиванием живого крупного и 
мелкого рогатого скота (овец) с целью возможности экспорта на рынок королевства. 
Напомним, за первое полугодие 2018 года ввоз в Украину чистопородных племенных 
животных увеличился в два раза. На положительные сдвиги в сфере животноводства как 
результат программ господдержки указал в Facebook первый замминистра аграрной 
политики и продовольствия Максим Мартынюк. Согласно его сообщению, объемы ввоза 
крупного рогатого скота выросли на 115%, а свиней на 150 процентов. Следует отметить, 
что при этом государство возместило часть стоимости ввезенной скотины. "При средней 
стоимости КРС 2345 долларов США или 65 666 гривен, сумма компенсации составила 
36,5%, а именно 24 000 гривен. За импортную свинью, которая стоит 957 долларов США 
или 26 799 гривен, государство выплатило 18,7% от ее цены, что в абсолютном выражении 
составляет 5000 грн", - отметил Мартынюк. По словам первого замминистра, в результате 
улучшения качества породы во всех стадах значительно возросла производительность КРС. 
Так, надои в Украине увеличились на 47%: если в 2012 году получали 4109 кг за год, то уже 
в 2017 году этот показатель вырос до 6025 килограмм в год. При сохранении этой 
динамики на ближайшее будущее наша страна в 2023 году может получить средний 
показатель по стране 9000 кг в год, акцентировал чиновник. Таким образом программы 
господдержки частично или полностью простимулировали значительные сдвиги в сфере 
животноводства: уменьшился темп сокращения поголовья коров, которые содержатся с/х 
предприятиями; "мертвые души" выведены из Единого госреестра; сохранили большую 
часть телят, которые родились в хозяйствах в первом квартале 2018 года; продуктивность 
дойного стада увеличилась за 8 месяцев на 1,7%. "Часть этих положительных показателей 
мы воспринимаем как бонус, поскольку сразу исходили из того, что проблемы отрасли - 
устаревшие, реципиенты - консервативные, а производственный цикл - длинный, поэтому 
наглядные эффекты в виде устойчивого роста можно будет зафиксировать не раньше, чем 
через несколько лет. Однако, учитывая текущие показатели, можно предположить, что это 
произойдет и раньше", - полагает Максим Мартынюк. 

Читать полностью >>>  
По материалам korrespondent.net 
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Украина в четыре раза увеличила поставки  
импортной свинины 

19.11.2018 

В январе-октябре в Украину поступило 23,4 тыс. тонн свежего, 
охлажденного и мороженого мяса свиней из-за рубежа совокупной 
стоимостью $43,2 млн. Об этом пишет ubr.ua 

Так, до 2018 г. объемы импорта свинины в четыре раза превысили прошлогодние, 
сообщает пресс-служба ассоциации «Свиноводы Украины». Импорт свинины в этом году 
оживился вследствие уменьшения внутреннего предложения. Как следствие, внутренние 
цены на этот вид мяса были выше чем «расценки» на сырье иностранного происхождения. 
Учитывая среднемесячную активность завоза свинины в течение второго полугодия, 
совокупный годовой импорт такого мясного сырья может достичь 30 тыс. тонн. «Так, по 
данным таможенной статистики в июне импортная активность существенно оживилась по 
сравнению с началом года, а с другой его половины в Украину ежемесячно поступало 3,5-4 
тыс. тонн свежей, охлажденной и мороженой свинины. С другой стороны, внутренние 
закупочные цены на свинину живым весом в начале ноября опустились ниже «барьерной» 
отметки - проходной цены свинины европейского происхождения. Это может несколько 
ослабить заинтересованность отечественных операторов в импортном сырье», - отмечают 
в Ассоциации. По товарной структуре импорта свинины, то она в этом году ощутимо 
разнообразилась. В частности, в 2017-м более двух третей совокупных объемов импорта 
свинины приходилось на мороженное сырье, а 60% свинины, которую завозили в Украину 
была представлена свиными триммингами. При этом удельный вес охлажденной свинины 
не превышал 20%. В этом году охлажденные полутуши составляют пятую часть от импорта 
свинины, еще 28% приходится на охлажденную свинину в элементах. Мороженое мясо 
свиней составляет в товарной структуре импорта менее половины. 

Читать полностью >>>  
По материалам ubr.ua 
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Компания "Овостар Юнион" за 9 мес. увеличил  
чистую прибыль в 1,7 раза  

15.11.2018 
Компания "Овостар Юнион" по итогам января-сентября 2018 года 

нарастила чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года - до $13,85 млн. 

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи в четверг, выручка 
"Овостара" увеличилась в 1,6 раза - до $94,66 млн. Доход от реализации яиц за девять 
месяцев 2018 года возрос в 1,6 раза - до $67,77 млн, от яичных продуктов – на 47,5%, до 
$26,9 млн. В соответствии с документом, валовая прибыль "Овостара" увеличилась в 1,6 
раза - до $23,66 млн, операционная – в 1,5 раза, до $15,18 млн, показатель EBITDA - на 42%, 
до $17,3 млн. Как сообщалось, "Овостар" в январе-сентябре 2018 года нарастила продажи 
яиц на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,056 млрд штук. 
Производство яиц за этот период сократилось на 3,5% - до 1,202 млрд штук. По состоянию 
на 30 сентября 2018 года общее поголовье компании сократилось на 7,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года - до 7,3 млн голов, поголовье несушек - на 4,4%, до 6,5 
млн голов. Напомним, Овостар Юнион перенесет офис из Нидерландов на Кипр.  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
MHP SE підписав договір про придбання  

компанії Perutnina Ptuj 
20.11.2018 

MHP SE підписав угоду щодо придбання 90,692% випущеного 
акціонерного капіталу компанії Perutnina, репутабельної вертикально 
інтегрованої компанії в Південно-Східній Європі, включаючи Словенію.  

MHP SE робить стратегічний крок з розширення діяльності (придбанням компанії 
Perutnina), що принесе Компанії додаткову цінність і посилить її позицію в якості 
глобального гравця. MHP SE планує збільшити обсяги продажів існуючих брендів / 
продуктів Perutnina на Балканах та в Західній Європі. Нещодавно MHP SE оголосив про свої 
плани інвестувати близько 200 мільйонів євро у виробничу базу компанії Perutnina 
протягом найближчих 4-5 років, щоб зміцнити існуючу бізнес-модель, інвестувати в 
розвиток та технології, а також у сильні бренди Perutnina. Очікувана транзакція підлягає 
звичайним умовам закриття, включаючи отримання дозволу від антимонопольного органу. 
Примітка: «Відповідно до Регламенту (ЄС) 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 
16 квітня 2014 р. стосовно зловживань на ринку MHP SE зобов'язаний розкрити, що це 
оголошення містить внутрішню інформацію, відповідно до визначення, що міститься у 
даному Регламенті». Відзначимо, агрохолдинг «МХП» в ІІІ кварталі 2018 року наростив 
виробництво курятини на 10% – до 150,65 тис. тонн проти 137 тис. тонн за аналогічний 
період 2017 року. Середня ціна на курятину зросла на 7% і склала 40,38 грн за 1 кг,  
порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 кв. 2017 р.: 37,88 грн за 1 кг) (без 
урахування ПДВ). Експорт курятини за вказаний період збільшився на 52% і склав 80 361 
тонн (3 кв. 2017 р. - 52 990 тонн). Разом з тим, обсяг виробництва курятини за 9 місяців зріс 
на 8% і склав 458, 5 тис. тонн (9 міс.  2017 р.: 424,7 тис. тонн).  

Читати повністю >>> 
За матеріалами МХП   
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Кто в мире покупает украинские  
морепродукты 

22.11.2018 
На экспорт в 2018 году отправили 454 тонн украинский рыбы. Об 

этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на Delo.UA. В сумме экспорт 
рыбы принес Украине более одного миллиона долларов.  

Самым активным покупателем в этом году оказалась Молдова - местные 
потребители получили 112 тонн рыбы, заплатив за нее 196 тысяч долларов. Следом, с 
очень близкими показателями, следует Германия: продав 103 тонны морепродуктов, 
украинские ритейлеры получили от немецких потребителей 334 тысячи долларов. Венгрия 
и Азербайджан также регулярно закупают для своей оптовой и розничной торговли 
продукты украинских рыбных хозяйств. В этом году общее количество экспорта рыбы 
поднялось на 21%. В финансовом эквиваленте процент роста гораздо выше - 66,5%. 
Напомним, что еще год назад в экспорте морепродуктов лидировала Беларусь. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам trademaster.ua 
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Бізнес активно переносить виробництво хутра  
в Україну після заборони у ЄС 

19.11.2018 
Європейські компанії масово відкривають хутряні ферми в Україні 

після того, як Євросоюз заборонив виробництво натурального хутра на своїй 
території. Про це пише ua.news 

Зоозахисник Антон Вакуленко, голова ГО «Єдина планета» розповів, що зазначена 
заборона негативно позначився на ситуації в Україні. Хоч у нас є ініціативи на захист 
тварин, зокрема, петиція про заборону виробництва хутра набрала більше 27 тисяч голосів 
при необхідних 25 тисячах і її передали в Раду на розгляд. Але поки ця проблема не 
регулюється законом і в Україні діють сотні ферм по вбивству тварин для випуску хутряних 
виробів. «Ми дуже давно говорили, що на тлі закриття ферм в Європі буде відбуватися 
серйозне перенесення всіх шкідливих виробництв у країни, що розвиваються. Зараз 
планується будівництво трьох ферм, яке в рази збільшить поголів’я хутрових тварин. Поки 
ми говоримо і подаємо петиції, бізнес працює дуже жваво. Заборонити і закрити існуючі 
ферми складніше, ніж не допустити відкриття нових», – зазначив Антон Вакуленко. 
Зооактивісти вимагають запровадити мораторій на запуск нових ферм, поки петицію 
розглядають і пишуть закон. Нагадаємо, хутро зі своїх колекцій виключив відомий бренд 
Gucci. Крім того, британський модний будинок Burberry також оголосив про намір 
відмовитися від натурального хутра. Що стосується державної політики, то Норвегія планує 
вже з 2025 заборонити ферми з виведення лисиць і норок для хутряної промисловості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 

 
Інвестор з Данії зведе на Львівщині першу в Україні  

новітню хутрову ферму 
21.11.2018 

Данська фірма Eikon Development планує збудувати на Львівщині 
першу в Україні хутрову ферму за європейськими стандартами. Про це 
представники Eikon Development повідомили під час прес-конференції. 

Прогнозується, що підприємство забезпечить майже 350 робочих місць, дасть чималі 
надходження до бюджету і позитивно вплине на розвиток районної інфраструктури. На 
Львівщині біля містечка Броди планують збудувати першу в Україні пілотну ферму з 
вирощування норок за найвищим європейським стандартом утримання хутрових тварин – 
WelFur. Там запровадять «Програму оцінки утримання тварин», яку розробили сім 
провідних університетів та інститутів Європи – Університету Східної Фінляндії (кафедра 
біологічних наук), МТТ Науково-дослідного центру сільськогосподарської та харчової 
промисловості Фінляндії (дослідження тваринництва), Орхуського університету (кафедра 
здоров’я тварин та біологічних наук), Норвезького університету медико-біологічних наук 
(кафедра наук про тварин та аквакультуру), Шведського університету 
сільськогосподарських наук (кафедра екології і здоров’я тварин), Утрехтського 
університету (кафедра досліджень тварин у науці та суспільства) та Французького 
національного інституту агрономічних досліджень. Про наміри данців розповів інвестор – 
генеральний директор Eikon Development Пол Бах. «Данія – одна із передових країн, яка 
досліджує і вирощує норок. Уряди інших країн беруть приклад з цієї держави у питаннях 
вдосконалення законодавства з догляду за тваринами», – наголосив Пол Бах. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 

Читайте також: Вирощування норок по-
європейськи >>> 
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В Черновицкой области восстанавливают  
популяцию зубров 

16.11.2018 
На Буковине восстанавливают популяцию зубров. Сейчас этих красно-

книжных животных в лесах осталось не более трех десятков. Для зубров 
создали просторный вольер – более 80 гектаров.  

По периметру – специальная ограда "Электронный пастух". Устройство легонько 
бьет животное током, если оно выходит за пределы. Однако никакой попытки убежать, 
говорят лесоводы, за четыре года не было. Всего в вольере сейчас 7 взрослых особей. В этом 
году родились самец и самочка. Лесоводы и охотоведы специально не приучают зубров к 
людям. На сооружение вольера лесничество и местное управление экологии потратили 
более миллиона гривен. И еще по 75 тысяч на каждого зубра. Сейчас на свободе живет 25 
зубров, а в 90-х их было более двухсот. "Здесь была очень ограничена численно популяция. 
У них не было прилива свежей крови, поэтому начинается генетическая деградация. 
Животные рождаются неполноценными, не все выживают, они уменьшаются в росте", – 
рассказывает в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» Сергей Чистов, главный 
охотовед ГП "Сторожинецкое лесное хозяйство". Свежая кровь появится лет через пять, 
когда в дикую природу лесоводы выпустят молодых зубрят. 

Читать полностью >>> 
По материалам kontrakty.ua 
 

Китайці почали розводити сайгаків  
“Асканії-Нови” заради ліків 

23.11.2018 
Китайська компанія “Шічжень Тан фармасьютикал” планує розводити 

в Чаплинському районі Херсонської області сайгаков в промислових 
масштабах. Про це пише agroday.com.ua  

Китайці уклали договір з місцевою владою про оренду земельної ділянки в 97 га на 
сім років. На цій площі змонтували спеціальний вольєр і поставили «електричного 
пастуха», який повинен відлякувати від вольєра диких хижаків. Вольєр забезпечений також 
камерами спостереження, протипожежною системою сонячними батареями. У проект 
вкладено 10 млн грн. 23 сайгака, які вже містяться у вольєрі китайці купили у заповідника 
«Асканія-Нова». Інвестори хочуть виконати одночасно два завдання: підвищити поголів’я 
сайгаків в Україні, а також використовувати роги антилопи в фармакології. З них можна 
виготовляти жарознижуюче і створювати засоби, що зміцнюють чоловічу потенцію. 
Нагадаємо, «Асканія-Нова» планувала експортувати в Китай черепа і шкури загиблих в 
найбільшому заповіднику країни сайгаків. Згідно з договором заповідника з компанією 
Шенгшинсинь-Вень (Пекін), за один череп антилопи китайці заплатять 400$, а за шкуру – 
$200. Для продажу черепи і шкури тварин готуватимуть співробітники заповідника за 
технологіями, які використовуються в зоомузеях. Черепи препарують —дежелатінізують 
термохімічною обробкою, а шкури просолюють і висушують. В обробку і на продаж підуть 
останки виключно тих антилоп, які за останні три роки загинули через травми, наприклад, 
переломи кінцівок або ослаблення в результаті гону. Перша партія дериватів сайгака 
відправиться в Китай до 30 грудня 2018 року. Раніше ми писали про історію заповідника 
«Асканія-Нова» і представляли ТОП-10 найкрасивіших рогатих тварин світу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroday.com.ua 
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Cereal Planet у січні-вересні 2018 року 
збільшила дохід на 24% 

19.11.2018 
Група компаній Cereal Planet за підсумками січня-вересня 2018 року 

отримала 192 тис. євро чистого прибутку, що на 24,4% менше, ніж за 
аналогічний період минулого року. 

Ввиручка за вказаний період виросла до 14,3 млн євро (+16,3%), валовий прибуток - 
до 2,92 млн євро (+42%) Зокрема, виручка Cereal Planet за третій квартал склала 108 тис. 
євро чистого прибутку, що в вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого 
року. Довідка. Група компаній Cereal Planet випускає в Україні крупи, пластівці, борошно під 
ТМ "Олімп", корми для тварин - під ТМ "Люба ферма". Активи Cereal Planet включають 
земельні ділянки в Харкові й області площею понад 7 га, на яких розташовані виробничі 
потужності, склади площею до 7,5 тис. кв. м, зерновий елеватор на 8 тис. тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 

 
Завод Agricom Group к новому году выйдет на  

полную производственную мощность 

20.11.2018 
Завод производственного комплекса ТМ «Добродия», входящий в 

состав Agricom Group, планирует к новому году выйти на полную 
производственную мощность и выпускать 900-1000 т хлопьев в месяц. 

Торжественное открытие производственного комплекса состоялось полгода назад. В 
сентябре предприятие выпустило 600 т продукции, в октябре - 700 т. В компании говорят, 
что, при необходимости, мощности предприятия можно расширить, площадь комплекса это 
позволяет. Профильными культурами для перерабатывающего комплекса ТМ «Добродия» 
являются овес, пшеница, рожь и ячмень. Мощности завода позволяют перерабатывать не 
только свое сырье, а и давальческое. Соотношение своего и давальческого сырья зависит от 
вида культуры. Сегодня предприятие выпускает около 20 видов различных хлопьев и 
смесей хлопьев под тремя торговыми марками: «Добродия», San Grano, Super Hercules. «В 
целом аналитики компании считают рынок хлопьев довольно перспективным. В последние 
годы украинский рынок растет на 3-5% ежегодно, в основном за счет изменения вкусовых 
предпочтений потребителей, которые все чаще заменяют крупы хлопьями. По оценкам 
специалистов Agricom Group, доля их продукции в реализации зерновых хлопьев в Украине 
составляет 12%», - говорится в материале. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 
ДПЗКУ збільшила обсяги реалізації борошна та висівок  

на внутрішньому ринку більше, ніж у 1,5 рази 

20.11.2018 
Державна продовольчо-зернова корпорації України (ДПЗКУ) 

збільшила обсяги реалізації борошна та висівок на внутрішній ринок 
більше, ніж в 1,5 рази. Про це повідомляє компанія. 

Так, за перші чотири місяці поточного маркетингового року держкорпорацією, 
липень-жовтень 2018 р., було реалізовано 36,3 тис. тонн борошна та висівок, що складає 
22% від планових показників та на 56% перевищує обсяги відвантаження аналогічного 
періоду минулого року. Не зважаючи на високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку 
та підвищення вартості борошномельної продукції, ДПЗКУ успішно реалізовує переробну 
продукцію, щомісячно виконуючи плани з продажу. Збільшення обсягів реалізації  
досягнуто за рахунок гнучкої цінової політики, вдалого  розташування підприємств та 
оптимізації логістики та ефективному використанню власних виробничих потужностей. На 
сьогодні більше 65% контрагентів ДПЗКУ на внутрішньому ринку – це виробники готової 
продукції (макаронні фабрики, хлібозаводи, пекарні), що, в свою чергу, забезпечує 
корпорації можливість пропонувати кожному з них індивідуальні продукцію з 
індивідуальними якісними характеристиками. Окрім того, найближчим часом ДПЗКУ 
планує увійти в роздрібні мережі України з продукцією переробки вже під власною 
торговою маркою. В корпорації розраховують, що  поєднання високої якості та 
конкурентної ціни буде сприяти стабільному попиту на неї з боку покупців. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служби ПАТ "ДПЗКУ" 

 
Продажи сухих завтраков в Украине  

за год выросли на 21% 
23.11.2018 

Продажи на рынке сухих готовых завтраков Украине за последние 12 
мес. (с октября 2017 по сентябрь 2018) выросли на 21,5% в натуральном 
выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Годом ранее рост составил 8,5%, сообщает компания Nielsen по итогам ритейл-
аудита. Темпы роста продаж в денежном выражении также выросли: с октября 2017 по 
сентябрь 2018 — на 32,8%, годом ранее — на 22,1%. Положительно повлияло на рост 
продаж снижение темпов инфляции в категории — с 13,6% до 11,4%. Наиболее рстущий 
сегмент в категории — сегмент мюсли, занимающий долю 18,1% в денежном и 17,3% в 
натуральном выражении — его продажи выросли на 62,0% и 37,3% в денежном и 
натуральном выражении соответственно. Годом ранее показатели динамики продаж 
сегмента составили 33,3% и 8,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. В 
то же время, самый крупный сегмент, кукурузные хлопья, развивается медленнее, чем вся 
категория и теряет свою долю с 34,7% до 32,3% в денежном выражении и с 39,8% до 36,8% 
в натуральном выражении. «Сегодня сухой завтрак это не только яркая упаковка 
кукурузных хлопьев и попытка уговорить позавтракать школьника. Среди разнообразия 
мюсли, кранчей, гранола, кукурузных палочек, хлопьев всех форм и размеров найдется 
продукт практически для каждого», — комментирует руководитель группы по работе с 
производителями продуктового и непродуктового рынков в Nielsen Украины Ростислав 
Степанчук. По его словам, залог успеха категории в том, что она четко ассоциируется с 
понятиями «быстро», «удобно» и «полезно для здоровья». В современном мире все, что 
экономит время, вызывает неподдельный интерес. «Килограмм обычных готовых хлопьев 
может стоить вдвое дороже классической овсянки, но потребитель готов заплатить за 
несколько сэкономленных минут варки утром и посуду, не нужно мыть. Но не будем 
забывать еще о «вкусно» и «полезно», которые также набирают популярность среди 
покупателей. Эти компоненты в дальнейшем определяют потребительские ниши. Кто-то 
выбирает шоколадные кранчи, другой оценит завтрак из нескольких видов зерновых с 
минимумом сахара и подсчитанными калориями на порцию, третий выбирает мюсли с 
набором экзотических сухофруктов», — отмечает Степанчук. Благодаря простоте 
локального производства собственные торговые марки на рынке сухих готовых завтраков 
значительно важны: доля от общих продаж составляет 16,2% в натуральном и 12,5% в 
денежном выражении. Среди каналов продаж наибольшую долю в продажах имеют 
гипермаркеты и супермаркеты: 76,4% в денежном и 76,7% в натуральном выражении. … 

 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Британская Salic UK Limited купит у агрохолдинга "Мрия"  
Самолусковский крахмальный завод 

15.11.2018 
АМКУ разрешил британской Salic UK Ltd (дочерняя структура The 

Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., SALIC) приобрести 
"Самолусковский крахмальный завод" агрохолдинга "Мрия". 

Согласно сообщению, Salic получила разрешение купить недвижимость и земельные 
участки, которые принадлежат ООО " Самолусковский крахмальный завод" (Гусятинский 
район Тернопольской обл.) и предназначены для производства крахмала. Кроме того, 
АМКУ разрешил Salic купить активы, которые опосредованно принадлежат компании MES 
Invest BV (г.Бек, Нидерланды) - нежилые здания и сооружения вместе с земельными 
участками, обслуживающие недвижимое имущество, предназначенное для осуществления 
хозяйственной деятельности, связанной с хранением и обработкой сельскохозяйственных 
культур. MES Invest BV является проектной компанией (SPV) по данной сделке. В конце 
октября АМКУ разрешил Salic UK Limited купить 11 предприятий холдинга "Мрия".  

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 г.  
могут сократиться на 25% 

19.11.2018 
Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 г., по 

предварительным прогнозам, могут сократиться на 25% по сравнению с 
2018 г. - до 200-220 тыс. тонн, сообщили в Национальной ассоциации 
производителей сахара "Укрцукор". 

"По нашим предварительным прогнозам, в следующем сезоне возможно сокращение 
посевных площадей под сахарной свеклой до 25%, через значительный рост себестоимости 
производства сладких корнеплодов в текущем году. Кроме того, мировой рынок 
продолжает быть профицитным, а это напрямую влияет на сокращение экспортных 
поставок сахара. Поэтому, вполне естественно, что производители начинают думать о 
целесообразности выращивания сахарной свеклы в следующем сезоне", - цитируется в 
сообщении аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации Василий 
Долинский. По его словам, сокращение посевных площадей повлияет и на запуск сахарных 
заводов. "В текущем сезоне работало 40 сахарных заводов. С учетом сокращения посевных 
площадей на 25%, вероятно, что в следующем году запустится на два-три завода меньше", - 
отметил аналитик. Как сообщалось, производство сахара в Украине по состоянию на 16 
ноября составило 1 млн 254,6 тыс. тонн, 40 сахарных заводов в Украине к этому времени 
переработали 9,45 млн тонн сахарной свеклы. В Украине 31 августа начался новый сезон 
сахароварения. В 2018 году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. 
га, что на 13% меньше, чем в 2017 году. Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 
6,5% и составило 2,14 млн тонн. В сезоне работали 46 сахарных заводов. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
Експерти знизили прогноз виробництва  

цукру до 1,7 мільйона тонн 

19.11.2018 
Експерти НАЦУ  "Укрцукор" знизили прогноз виробництва цукру в 

2018-2019 маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) до 1,7 
млн тонн до 2 мільйонів тонн через низьку цукристість цукрових буряків. 

"Незважаючи на те, що врожайність рекордно висока в цьому році, цукристість є 
однією з найнижчих, тому прогноз з виробництва цукру довелося знизити. За прогнозами 
НАЦУ "Укрцукор", поточного сезона очікуємо 13,8 мільйона тонн цукросировини і 
виробництво цукру на рівні 1,7-1,75 мільйона тонн", - цитує прес-служба слова аналітика 
сировинних ринків та сільського господарства асоціації Василя Долинського. Так, за 
словами Долинського, середня врожайність цукрових буряків в поточному році становить 
близько 490 ц/га, що є рекордним показником. Він зазначив, що найвища врожайність 
спостерігається у Львівській, Вінницькій і Київській областях, а найнижча - у 
Кіровоградській і Харківській. "У поточному сезоні видалися хороші умови для збору 
врожаю, тепла і суха осіння погода полегшила аграріям копку і вивезення коренеплодів з 
полів. Варто зазначити невисоку забрудненість цукрових буряків, яка надходила на 
виробництво", - зазначив Долинський. За його словами, в поточному маркетинговому році 
план збору врожаю цукрових буряків випереджає минулорічний на 3%. Разом з тим 
аналітик зазначив відставання на 140 тисяч тонн збір цукросировини у порівнянні з 
аналогічною датою минулого року. Як повідомляв УНІАН, раніше експерти асоціації 
прогнозували виробництво цукру в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2018 – 
серпень 2019) на рівні трохи менше 2 мільйонів тонн, незважаючи на скорочення кількості 
працюючих заводів. Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво 
цукру на 6,5% у порівнянні з попереднім МР - до 2,14 мільйона тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами economics.unian.ua 
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Компанія "Оліяр" оформила аграрних  
розписок вартістю 111 млн грн. 

19.11.2018 
Компанія "Оліяр" у 2018 році оформила 15 товарних аграрних 

розписок загальною вартістю 111 млн грн. Про це повідомив представник 
проекту IFC "Аграрні розписки в Україні" Олександр Муляр. 

За його словами, "Оліяр" є найуспішнішим прикладом використання аграрних 
розписок під олійні культури. Зокрема, він використовує ріпак і соняшник. лександр Муляр 
додав, що в Україні під олійні культури вже оформлено 264 аграрні розписки загальною 
вартістю 1,2 млрд грн. Довідка. Компанія "Оліяр" реалізовує свою продукцію під торговими 
марками "Майола", "Родинна", "Соняшна" і "Оліяр". ОЕЗ, що належить компанії, переробляє 
три види олійних культур: насіння соняшнику та ріпаку, а також соєві боби. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 
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Компания  "Милкиленд" завершила 9 мес. с чистым  
убытком EUR13,4 млн 

16.11.2018 

Компания "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и 
Польше, в январе-сентябре т.г. получила EUR13,42 млн чистого убытка 
против EUR4,55 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. 

Согласно неаудированному отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, 
выручка компании за девять месяцев 2018 года сократилась на 6,6% - до EUR98,8 млн, 
валовая прибыль – на 24,4%, до EUR15,92 млн, EBITDA – в 1,8 раза, до EUR4,38 млн. 
"Милкиленд" за январь-сентябрь 2018 года получил EUR3,41 млн операционного убытка 
против EUR3,01 млн операционной прибыли за девять месяцев прошлого года. Долговой 
портфель группы составил EUR86,2 млн по состоянию на 30 сентября 2018 года по 
сравнению с EUR86,6 млн на конец 2017 г., главным образом благодаря реструктуризации 
задолженности по соглашениям с украинскими и польскими банками. Чистый долг группы 
снизился на 1% до EUR85,7 млн по состоянию на 30 сентября 2018 года. Рынок России за 9 
мес. 2018 года сгенерировал EUR59,53 млн выручки "Милкиленда", Украины – EUR28,93 
млн, Польши – EUR10,47 млн. Сегмент масла и сыра сгенерировал EUR37,34 млн (38% от 
общей выручки компании) за январь-сентябрь т. г., цельномолочной продукции - EUR47,33 
млн (48% выручки), ингредиентов – EUR14,26 млн (14%). "За 9 мес. 2018 г. компания 
"Милкиленд-Украина" сосредоточила свое внимание на увеличении продаж продуктов с 
высокой добавленной стоимостью, включая сыр без лактозы и цельномолочную 
продукцию. Компания также обратила внимание на производственные и экспортные 
продажи кошерных сухих молочных продуктов и масла по контракту с ключевым клиентом 
в Израиле", - говорится в отчете компании. За этот период группа направляла усилия на 
выход на новые рынки и увеличение продаж на существующих экспортных рынках. В 
соответствии с этим Milkiland Intermarket продолжила развитие дистрибьюторской сети 
сухих молочных продуктов группы и масла в Китае. Дополнительные объемы сырной 
продукции были проданы на традиционном рынке группы в Казахстане, а также в других 
странах Центральной Азии. Компания также продолжила выполнение контракта на 
поставку кошерных товаров с ключевым клиентом в Израиле. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
ТОП-10 українських виробників продукції  

з незбираного молока 

22.11.2018 
За підсумками дев’яти місяців 2018 року в Україні вироблено 807,4 

тис. тонн продукції з незбираного молока – на 3% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. 

Десятка найбільших виробників продукції з незбираного молока включає такі 
підприємства: 1) «Данон» – 13,15%; 2) «Молочний альянс» – 11,19%; 3) «Лакталіс» – 9,95%; 
4) «Люстдорф» – 9,8%; 5) «Вімм-Білль-Данн» – 8,84%; 6) Придніпровський молочний 
комбінат – 5,52%; 7) «Галичина» – 5,26%; 8) Тернопільский молокозавод – 5,2%; 9) «Терра 
Фуд» – 4,71%; 10) Група компаній «Формула» – 3,11%. Такі дані навів голова Ради 
директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський. При цьому 
найбільший ріст порівняно з січнем-вереснем 2017 року продемонстрували «Галичина» 
(+22%), «Лакталіс» (+21%), «Люстдорф» (+15%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
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Экспорт мясопродукции увеличился на 21% в результате 
 роста зарубежных поставок мяса птицы 

21.11.2018 
В январе-сентябре 2018 г. экспорт продукции мясной группы 

увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года с 397 млн 
долл. США до 479 млн долл. США – почти на 21%. 

По словам заместителя директора Национального научного центра «Институт 
аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николая Пугачева, положительные 
сдвиги в экспорте мяса и субпродуктов объясняются двумя факторами. Во-первых, 
сказывается продолжающаяся широкая географическая диверсификация и закрепление на 
новых рынках сбыта после потери российского. Если еще в 2015 году позиции основного 
импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то с 2017 года 
преобладают поставки на рынки стран Европы и Азии, пояснил эксперт. За девять месяцев 
2018 года больше всего продукции этой группы – 19,4% – закупили Нидерланды, которые в 
прошлом году впервые возглавили рейтинг импортеров отечественного мяса. Значительно 
меньше закупки осуществляют Словакия (9,9%), Беларусь (7,8%), Ирак (7,7%), Саудовская 
Аравия (6,4%), Азербайджан (5,6%), Германия (5,5 %) и Гонконг (4,0%). Всего в названные 
страны экспортируется 2/3 мясопродукции в денежном объеме, сообщил ученый. Вторым 
фактором, который влияет на увеличение экспорта агропродукции этой группы является 
рост стоимости и объемов поставок на зарубежные рынки мяса птицы, отметил он. Эта 
тенденция обозначилась еще в прошлом году и сохраняется до сих пор. За январь-сентябрь 
2018 года стоимость экспорта мяса птицы увеличилась против прошлогодних показателей 
за соответствующий период на 29% – с 295 млн долл. США до 381 млн долл. США при росте 
объемов экспорта этого вида мясной продукции с 212 тыс. т до 244 тыс. т. По прогнозам 
ученых Института аграрной экономики, по итогам года объемы экспорта мяса и 
субпродуктов, скорее всего, снова превысят 300 тыс. т, подытожил Николай Пугачев. 

Читать полностью >>>  
По материалам agrostory.com 
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Боргові вимоги промінвестбанку до групи "АВК" на 1,36 млрд грн:  
суд виокремив ще одну справу 

19.11.2018 

Госпсуд Донецької області 7 листопада відкрив провадження в 
справі №905/2051/18 за позовом Промінвестбанку до ПрАТ «АВК» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором . 

При цьому в рамках ще одного спору (справа №905/2864/15) Промінвестбанк 
просить суд звернути стягнення на предмети застави за вказаним кредитним договором 
(нерухоме майно, основні засоби, транспортні засоби), які належать на праві власності 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» шляхом продажу на прилюдних торгах у межах 
процедури виконавчого провадження. Перша судова справа була виокремлена з другої. Як 
писав Finbalance, 12.01.2016 Госпсуд м. Києва відмовив у задоволенні позову ПрАТ «АВК» до 
Промінвестбанку щодо внесення змін до кредитного договору №20-2577/2-1 від 28.09.2011 
року. Свій позов компанія «АВК» мотивувала тим, що при укладанні кредитного договору 
сторони не могли передбачити можливість погіршення умов ведення господарської 
діяльності в Донецькій області, з огляду на проведення АТО. Позивач стверджував, що не 
мав можливості здійснювати господарську діяльність як на території Донецької області, 
так і на іншій території України поза межами проведення АТО, враховуючи в т.ч. 
знаходження виробничих потужностей у м. Донецьк; відсутність можливості завезення 
сировини та вивезення готової продукції до та з м. Донецьк; прийняття позивачем рішення 
від 09.07.2014 про призупинення діяльності; вимушену зміну позивачем адреси реєстрації. 
Водночас суд звернув увагу, що сторони укладали додаткові угоди до кредитного договору 
в 2014-2015 рр. – тобто вже після настання "істотної зміни обставин", на яку посилається 
позивач та призупинення здійснення ним господарської діяльності, проте ним жодного 
разу не було надано пропозицій, подібних вимогам позовної заяви у цій справі. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 

 
Nestle объявила о принудительном выкупе 

 акций фабрики Свиточ 

23.11.2018 
Компания Nestle (Швейцария) объявила обязательный выкуп акций 

ПАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» Об этом говорится в 
системе системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Согласно сообщению, рыночная стоимость одной простой именной акции общества 
определена в 3934 грн. Nestle владеет 96,96% акций «Свиточа». Для справки: Nestlе — 
крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая 
представлена в 189 странах. Годовой объем продаж компании в 2016 году составил 89,5 
млрд швейцарских фраков. Nestlе принадлежит более 2000 торговых марок, компания 
имеет 418 заводов. Nestle начала деятельность в Украине в 1994 г. Продвигает такие 
международные бренды, как Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. Группа компаний 
Nestle в Украине объединяет львовскую кондфабрику «Свиточ», ООО «Нестле Украина», 
ЧАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»), ООО «Техноком» (ТМ «Мивина»). 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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PepsiCo Україна локалізує виробництво  
картопляних чипсів 

14.11.2018 
PepsiСo Україна, один з лідерів виробництва продуктів харчування та 

напоїв в країні, розпочала реалізацію великого інвестпроекту на діючому 
виробничому комплексі в Миколаївській області – локалізацію виробництва 
картопляних чипсів Lay's®.  

Виробнича лінія буде запущена в роботу до середини 2019 року. Зараз на заводі 
виробляються сухарики «Хрусteam», соки «Садочок», соки «Агуша» та здійснюється 
первинна переробка сезонних овочів і фруктів. Також компанія розпочала підготовчі 
роботи з розширення діючого виробництва сухариків «Хрусteam» за рахунок установки 
другої лінії. Завдяки запуску нових ліній на Миколаївському підприємстві буде створено 
близько 200 робочих місць. Крім цього, в компанії буде сформована команда агро-експертів 
для роботи з постачальниками картоплі. Компанія вироблятиме чипси під торговою 
маркою Lay's® з картоплі, вирощеної в Україні, завдяки впровадженню комплексної 
програми співпраці з українськими фермерами. Щорічна потреба виробництва в картоплі 
особливих «чипсових» сортів становить близько 40-60 тисяч тонн. Програмою передбачено 
забезпечення господарств насіннєвою базою, проведення навчальних семінарів і тренінгів, 
а також підтримку агро-командою протягом всього року. PepsiCo успішно реалізує 
аналогічні проекти зі співробітництва з місцевими фермерами в багатьох країнах світу.  
«PepsiCo прагне до максимальної локалізації виробництва та використання сировини 
місцевих постачальників в країнах своєї присутності. На сьогоднішній день ми ведемо 
підготовку до установки першої лінії з виробництва картопляних чипсів, а також 
впроваджуємо власну агропрограму. Це підвищить ефективність бізнесу і задовольнить 
попит на наш продукт», - прокоментувала рішення генеральний директор PepsiСo Україна.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами PepsiCo Україна 

 
Бренд "Люкс" изменит упаковку чипсов  

по рекомендациям АМКУ 
23.11.2018 

ООО "Чипсы Люкс" (дочернее предприятие Mondelez Int.) в начале 
2019 года начнет выпуск чипсов в новой упаковке в связи с 
рекомендациями Антимонопольного комитета Украины. 

"В начале ноября мы получили рекомендации АМКУ по улучшению образа указания 
информации для потребителей на упаковке нашей продукции. Мы подтверждаем свою 
готовность выполнить данные рекомендации", - сообщила пресс-служба "Mondelez 
Украина". По данным пресс-службы, компания планирует начать реализацию продукции с 
измененным внешним оформлением упаковок в первом квартале 2019 года. Киевское 
областное территориальное отделение АМКУ в 25 октября 2018 года предоставило 
обязательные к рассмотрению рекомендации производителям чипсов Chipster’s (ООО 
"Клуб чипсов") и "Люкс" (ООО "Чипсы Люкс"), а также дистрибьютору чипсов Pringles (ДП 
"Савсервис Столица") об исправлении информации на упаковках продукции. Согласно 
сообщению АМКУ, упаковки продукции данных марок содержат рисунок и обозначения 
определенного пищевого продукта, вкус и запах которого имеют чипсы, хотя фактически 
продуктом являются "картофельные чипсы со вкусом" соответствующего пищевого 
продукта. АМКУ рекомендует компаниям прекратить "распространение неточной 
информации на этикетках картофельных чипсов относительно потребительских свойств 
такой продукции", оформив упаковку в соответствии с требованиями законодательства. Не 
уточняется, изменятся ли упаковки двух других производителей чипсов.  

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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За год цены на алкоголь выросли на 9%: больше  
всего подорожали водка и пиво 

19.11.2018 
С начала года стоимость алкоголя выросла в среднем на 9%. Об этом 

сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей 
Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook. 

"Главными причинами роста стоимости алкоголя в этом году является увеличение 
себестоимости продукции и минимальной розничной цены, которую устанавливает 
государство. Но цены растут на алкогольную продукцию значительно меньше, чем на 
большинство продуктов и товаров через мощную конкуренцию, как производителей между 
собой, так и легальных производителей с теневым сектором. Каждое поднятие акциза и 
минимальной розничной цены только увеличивает рынок контрафакта", - говорится в 
сообщении. По словам Дорошенко, суммарная стоимость всех видов алкоголя, которые 
мониторятся Госстатом, на начало ноября 2018 составляла 166,6 грн, тогда как на начало 
года их стоимость была 153,3 грн. То есть рост произошел на 13,3 грн. Перечень спиртного, 
стоимость которого отслеживается государством, составляет: бутылка столового 
отечественного вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л. 
Общий объем "отечественного бара" составляет 1,75 л. По данным официальной 
статистики, все виды алкогольных напитков подорожали за 10 месяцев текущего года от 
6% до 10%. Так, в частности, водка и пиво подорожали на 10%, а отечественные вина - на 
6%. За этот промежуток времени водка добавила 8,5 грн, отечественные вина - 3,5 грн, пиво 
- 1,3 грн. На начало ноября бутылка 0,5 л водки стоит 89,7грн, бутылка 0,75 л вина - 61,9 
грн, а бутылка пива 0,5 л - 15 грн. Как сообщали Українські Новини, 2 октября в Украине 
повысились минимальные цены на весь алкоголь. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
 

 
Кому принадлежат торговые марки 

алкоголя в Украине 

20.11.2018 
В списке владельцев алкогольных брэндов В Украине - Наталья 

Бондарева, Евгений Черняк, Ринат Ахметов, российская пивоваренная 
компания и семейство аграриев из Умани. БизнесЦензор собрал информацию 
о крупнейших производителях алкогольных напитков в Украине. 

В 2017 году в Украине было произведено 13,6 млн декалитров водки, 2,4 млн 
декалитров коньяка и бренди, 6,24 млн декалитров ликеров и других спиртных напитков и 
около 170 млн декалитров пива (1 декалитр равен 10 литрам). За первое полугодие 2018 
было изготовлено 6,8 млн декалитров водочных изделий, что на 6,4% меньше, чем за этот 
же период 2017. За 7 месяцев 2018 было произведено 111 млн декалитров пива и 204,9 тыс. 
тонн солода. В первые месяцы 2018 года производство ликеров выросло на 29,2%, а пива – 
на 3,4%. В январе-августе 2018 в Украине было реализовано виноградного вина на 3 млрд 
грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что 
уже долгие годы около половины украинского рынка водки находится в тени из-за 
проблем с легальным оборотом спирта. БизнесЦензор собрал информацию о том, кто 
производит алкогольную продукцию в Украине. Для этого были проанализированы 
торговые марки, которые можно найти на полках крупнейших супермаркетов. 
 Баядера Групп. Торговые марки: "Козацька Рада", "Хлебный Дар", Koblevo, Мarengo, 

"Воздух", "Хлебная половинка", "Француз", Real Rum, Genuine Gin, Cartaval Chile, KENGOO, 
Takado, "Тайна Сміли", "Перепёлка", Geo. "Баядера Групп" является представителем в 
Украине мировых алкогольных компаний: Diageo (Johnnie Walker, Bells, Smirnoff, Captain 
Morgan, Baileys и др.), Remy Cointreau, Moet Hennessy, Mast – Jagermeister, Proximo Spirits. 
Владелец: Наталья Бондарева. Изначально она возглавляла финансовое и юридическое 
направления "Баядеры", которую основала ее сестра – Ольга Нечитайло-Риджок. После 
смерти сестры в 2012 году Наталья возглавила компанию. Племянник Натальи – 
Святослав Нечитайло, контролирует сеть супермаркетов "ЭКО-Маркет". "Баядера Групп" 
- самый крупный в стране производитель водки. 

 Global Spirits или Украинская дистрибуционная компания. Торговые марки: 
"Хортица", "Мороша", "Медовуха", "Первак", Oreanda, Blagoff, "Микадо", Shustoff, "Чайка", 
"Десна", "Аркадия", "Юбилейный", "Гетьман", "Одесский","Золотий Дюк". Владелец: 
Евгений Черняк, мультимиллионер. Сейчас Черняк запустил свой медиа-проект Big 
Money, в котором записывает интервью с украинскими бизнесменами. Global Spirits - 
один из крупнейших в Восточной Европе международных алкогольных холдингов. 
Экспортирует свою продукцию более чем в 87 стран мира. Ранее на Одесском коньячном 
заводе, который входит в структуру Global Spirits, производили коньяки и вина 
торговых марок Aznauri, "Аякс"и "Коньяк Украины". ТМ принадлежали группе компаний 
"Албо", которая, согласно системе YouControl, принадлежит Алексею Болотову. 

 Оболонь. Торговые марки: "Оболонь", Zibert, Hike, BeerMix, Zlata Praha, "Десант", Ciber, 
Sharm, "Водка Лайм", "Ром Кола", "Бренди-Кола", "Джин-тоник", "Виски вишня", Rio, 
Carling, Hardmix, Piwny kubek, "Южанка", "Рідний Шубін", "Жигулівське". Владелец: 
Александр Слободян. Ранее был депутатом Верховной Рады 3,4 и 6 созывов от блока 
Виктора Ющенко "Наша Украина". Входил в Комитет по вопросам экономической 
политики. "Оболонь" также выпускает безалкогольную продукцию: "Живчик", 
"Оболонская", "Прозора", "Квас Старокиївський", "Унік", "Кола Нова", "Лимонад", 
"Ситро", "Тархун", "Байкал", "Збручанская", "Охтирская", "Аквабаланс", Bulba Grenki и 
"Оболонские сухарики". В 2017 году "Оболонь" получила 288,7 млн грн. чистой прибыли 

 Carlsberg Украина. ТМ: Garage, "Балтика", Carlsberg, Grimbergen, Guinness, Harp, Kilkenny, 
Kronenbourg 1664 Blanc, Lvivske Eksportowe, Robert Doms, "Львівське 1715", "Білий лев", 
"Кнайпа", "Дункель", "Львівське", "Славутич ICE Mix", Somersby, Zatecky Gus, Tuborg, 
"Арсенал", "Жигулівське", Warsteiner. Владелец: скандинавский пивоваренный холдинг 
Baltic Beverages Invest Aktiebolag, который принадлежит датской компании Carlsberg. 
Генеральный директор Карлсберг в Украине – Евгений Шевченко. Также Carlsberg 
Украина выпускает "Квас Тарас". Чистая прибыль международной группы компаний 
Carlsberg по итогам 2017 года составила 1,2 млрд датских крон. 

 Nemiroff Vodka Ltd. ТМ: Nemiroff, LEX, "Немировская". Владелец: согласно данным 
"Укрпатента", ТМ принадлежит компании "Немирофф Интеллектьюал Проперти 
Истеблишмент", зарегистрированной в Лихтенштейне. С 2017г. Яков Грибов и Анатолий 
Кипиш стали 100% акционерами компании Nemiroff Vodka Ltd. Ранее акционерами 
Nemiroff Vodka Ltd. были Грибов, его сестра Белла Финкельштейн, Анатолий и Виктор 
Кипиш и Степан Глусь. Грибов также является основателем компании "Зернотрейд" и 
совладельцем житомирского завода "Обербетон". Кипиш – личность не публичная. По 
данным СМИ, ранее он развивал бизнес по производству пластиковой тары ООО "Хекро 
Пет Лтд". Но в 2010-м выяснилось, что компания задолжала банкам миллионы долларов 
по кредитам. После того, как банки отказали бизнесмену в реструктуризации, он 
переписал имущество компании на оффшор, который обанкротил "Хекро Пет Лтд". 

 Eastern Beverage Trading Украина. Торговые марки: "Наша марка", "Коктебель", Medoff, 
Arctica, "На березових бруньках", Longmixer, "Хуторок", Mernaya, Rave Up, Felicitas. 
Владелец: Eastern Beverage Company, которая принадлежит британскому финансисту 
Нилу Смиту. Согласно YouControl, бенефициаром Beverage Trading Company является 
Олег Кравчуновский, а Eastern Beverage Trading – Николай Дворак. Компания 
экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира. 

http://finbalance.com.ua/news/Borhovi-vimohi-Prominvestbanku-do-hrupi-AVK-na-136-mlrd-hrn-sud-viokremiv-shche-odnu-spravu
http://allretail.ua/news/57611/
http://pepsico.ua/media/press_releases/releases_1494.html
https://biz.censor.net.ua/news/3098605/lyuks_izmenit_upakovku_chipsov_po_rekomendatsiyam_amku
https://ukranews.com/news/596711-za-god-ceny-na-alkogol-vyrosly-na-9-bolshe-vsego-podorozhaly-vodka-y-pyvo
http://www.avk.ua/
http://www.nestle.ua/aboutus
http://pepsico.ua
http://ua.mondelezinternational.com/
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 Перша приватна броварня. ТМ: "Первая частная пивоварня. Бочковое", "Авторское", 
StareMisto, "Жигули Барное", Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицкая корона". Также 
компания выпускает квас "Львовский" и "Древлянский". Владелец: львовский 
бизнесмен Андрей Мацола и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В 90-
тых Андрей Мацола, его мать Мария и брат Роман создали одну из первых во Львове 
компаний по дистрибуции алкоголя. В 2002 была создана собственная пивоварня, 
которая в 2004 получила название "Перша приватна броварня". В 2012 году произошло 
слияние компании с ПБК "Радомышль". В результате слияния, "Перша приватна 
броварня" осуществляет управление двумя пивзаводами – во Львове и в Радомышле. 
Брат Андрея, Роман Мацола – народный депутат Украины 8-го созыва, член фракции 
БПП, состоит в Комитете по вопросам законодательного обеспечения 
правоохранительной деятельности. 

 Артемовский завод шампанских вин (Артвайнери). Торговые марки: Artinero, 
Krimart, CHARTE, "Крым", "Артемовское", Soloking, Art-conter, "Золота лоза", "Рубин 
Крыма". Владелец: Борис Колесников и Ринат Ахметов. 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", 
фирменная розничная сеть "М’ясна весна" и кондитерская фабрика "Конти". Ринат 
Ахметов владеет группой компаний СКМ, куда входят предприятия горно-
металлургического, энергетического, машиностроительного, финансового, медиа и 
других секторов экономики. Всего более 100 предприятий в Украине и мире. Основные 
активы – "Метинвест" и ДТЭК. Чистая прибыль "Артвайнери" в 2017 году увеличилась в 
7,1 раза по сравнению с 2016 годом – до 66,72 млн грн. 

 САН ИнБев Украина. Торговые марки: BUD, Stella Artois, Corona Extra, "Чернігівське", 
"Рогань", "Янтар", "Жигулівське Оригінальне", "Хмелевус", Staropramen, St. Pauli Girl, 
Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Kozel, Beck`s, Cubanisto, Chill, Taller, Belle-Vue. 
Владелец: крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev, который 
расположен в Бельгии. Производство в Украине было запущено в 1996 году. И.о. 
гендиректора в Украине – Денис Хренов. В 2017 году "Сан ИнБев Украина" получила 
398,8 млн грн. чистого убытка, что в 3,2 раза больше, чем за 2016 год. Доход от 
реализации вырос на 3,1% — до 4,43 млрд грн. Валовая прибыль сократилась на 13,7% – 
до 1,2 млрд грн. 

 Olymp Alcohol Company. Торговые марки: Prime, Idea, "Істинна", "Др.Житник", FLY, 
Templar, Motherland, Prime Premium, "Erivani Gold", "Pirosmani", "Бальзам Мольфара", 
"Марсель", "Green West", Vdala. Владелец: Павел Климец. Он был депутатом Рады 5 и 6 
созывов, возглавлял подкомитет по вопросам регулирования рынков алкоголя и табака, 
был членом комитета ВР по вопросам АПК и земельной политики. В 2013 занимал 
должность замглавы правления "Государственной продовольственно-зерновой 
корпорации". Также владеет строительной компанией "Атлант" и финансово-
промышленной группой Olymp Grouр, которая работает в сферах производства, 
торговли и коммерческого строительства. Ключевые проекты – Индустриальный парк 
Малиновка (Малиновский стеклозавод, ЛВЗ PRIME, Бикорм, Малиновский кабельный 
завод. 

 Новые продукты. Торговые марки: Apps, Shake, Non Stop, Why Not, Pit Bull, King's Bridge, 
REVO, Green Energy. Владелец: Виктор Гордеев и Геннадий Невесенко. Также компания 
производит воду "Природне джерело" и батончики eat me. 

 Ужгородский коньячный завод. Торговые марки: "Тиса", "Ужгород", "Карпати", 
"Закарпатський", "П'ять зірок", "Три зірки", "Бескиди", "Невицький замок". Владелец: 
согласно YouControl, владелец отсутствует, а само предприятие находится в состоянии 
прекращения. Директор завода – Владимир Гисем. Он, по данным СМИ, и конролирует 
Ужгородский коньячный завод. также ему принадлежат 57,93% акций Коминвестбанка, 
главный офис которого находится в Ужгороде. В 2012 году в СМИ была информация о 
том, что завод продали сыну тогдашнего президента - Александру Януковичу. Позже 
информация была опровергнута, но в конце года СМИ сообщали, что завод, возможно, 
будет выставлен на продажу. 

 Корпорация Логос. Торговые марки: "Таврия", "Борисфен", Jatone, AleXX, " 
Георгиевский", "Крымский резерв", "Каховский", Cave de Askaniac. Владелец: ТМ 
принадлежат компании "Дом марочных коньяков "Таврия", 94% акций которой в 
собственности у кипрской Gonikios Wine Ltd. "Дом марочных коньяков "Таврия" входит 
в структуру корпорации "Логос", о чем говорится на сайте корпорации. Основателем и 
владельцем корпорации является днепровский бизнесмен Валерий Шамотий. Также он 
владеет комплексом "Бартоломео", "Цунами" и ТЦ "Вавилон" в Днепре. В 2005 году 
Шамотий основал "Первый национальный винодельческий холдинг" (ПНВХ), 
руководителем которого является до сих пор. Учредителями ПНВХ значатся крымские 
заводы "Инкерманский завод марочных вин" и "Качинский+". Владельцем 
"Инкерманского завода марочных вин" числиться шведская "Інкерман Інтернешнл АБ". 
Она же владеет и украинской компанией "Торговый дом "Инкерман", которая выпускает 
продукцию под брендом Inkerman. Вина производятся в Новой Каховке, Херсонской 
области, где находится завод "Дома марочных коньяков "Таврия". 

 Шабо. Торговые марки: Grand Reserve, Vaja Grand Cru, Shabo, Ice Wine, Hello Exclusive 
Vodka, "Шабский". Владелец: Бела Чоликидзе и Элдар Иукуридзе. Компания "Шабо" 
финансировала фонд "На блого Одессы", который обеспечивал деятельность команды 
экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. 

 Петрус-Алко. Торговые марки: Status, "Златогор", "Зубровка", "Горилочка", "Чекушка", 
ION, "Давний рецепт", Green Hills, "Спелая", "Verona", The Highland Fox, Mistral, A.J. 
Владелец: Елена и Николай Петренко, Людмила Русалина. В группу компаний PetRus 
также входит "Петрус-Кондитер", где изготавливается продукция под торговыми 
марками "Домашнє Свято" и "Перепілка". Людмиле Русалиной и Николаю Петренко 
также принадлежит компания "Фарминвест". 

 Алеф-Виналь. Торговые марки: Villa Krim, Kosher Collection, Bukovina, Adjari, "Жан-Жак", 
Kogan, Klinkov, Helsinki, Green Day, Marlin. Владелец: днепровская корпорация "Алеф" 
Вадима Ермолаева и Станислава Виленского. Корпорации также принадлежит "Алеф-
Виналь Крым". Ермолаеву также принадлежат Alef Estate, которая занимается 
созданием объектов торговой, офисной и жилой недвижимости. Среди ее проектов 
торгово?развлекательные комплексы "МОСТ Сити", Cascade Plaza, Призма, Босфор, ЖК 
Троицкий и др. В корпорацию "Алеф" также входят ООО "Торговый Дом "Агроальянс" – 
дистрибьютор ведущих мировых производителей техники для сельскохозяйственных и 
строительных работ. ЧАО "Агроком" и ООО "Производственно-коммерческая фирма 
"Укрсельхозпром", имеющие 35 тыс. га земли и ООО "Агроперспектива 2008", которая 
занимается хранением и реализацией с/х продукции. В 2017 году "Агроальянс 
Интернешнл Лтд" (Британские Виргинские острова) – собственник ООО "Агроальянс", 
приобрела долю восьми аграрных предприятий швейцарского трейдера Glencore. 

 Одессавинпром. Торговые марки: "Французский бульвар", "Вина Гулиевых", "Француз". 
Владелец: семья Гулиевых, наследники грузинского винодела Вартана Гулиашвили. В 
2017 году предприятие "Одессавинпром" получило 10,7 млн грн чистой прибыли, что в 
2,2 раза меньше, чем годом ранее  - 23,6 млн грн. 

 Киевский завод шампанских вин. Торговые марки: "Мускат Игристый", "Советовское 
шампанское", "Київ", "Українське", "К", Angelli. Владелец: 17 октября 2007 Киевский 
завод шампанских вин "Столичный" (КЗШВ) вошел в группу немецкой компании Henkell 
& Co. Gruppe. Henkell также производит продукцию под тм Sohnlein, Henkell, Schloss 
Rheinberg, Jacobi, Scharlachberg, Torley и другие. В 2017 году КЗШВ увеличил чистый 
убыток в 25 раз по сравнению с 2016 годом – до 63,16 млн грн. 

 Житомирский ликеро-водочный завод. Торговые марки: "Президентский стандарт", 
"Житомирский стандарт", "Старый Житомир", "Чуднов", "Житомирская", "Тетерив", 
"Янтарная". Владелец: единственное государственное предприятие ликеро-водочной 
промышленности, не считая концерна "Укрспирт", которое подконтрольно 
Госуправлению делами президента. 

 Львовский ликеро-водочный завод. Торговые марки: "Вожак", "Володар", "Галицька", 
Lemberg, "Львівська горілка", "Московська особлива", "Перфект", "Столична", 
"Українська оригінальна", "Святкова", Perlova, "Чиста", "золото Карпат", "Чемпіон", 
"Дністер", "Старий ринок". Также на заводе выпускается уксус Cetto. Владелец: 
мажоритарный акционер Иван Охабский и 34 миноритарных акционера. 

 Полтавпиво. ТМ: "Бочкове", "Диканские вечера", "Антон Груби", Rigas, "Ячменный 
колос", "Полтавское классик", "Нефильтрованное солодовое", "Жигулевское", "Ай-
Нікола", "Діжка", "Старий млин". Также предприятие выпускает квас и лимонады под ТМ 
"Полтава". Владелец: "Эмпориум-П", которое принадлежит российскому 
"Ставропольскому пивоваренному заводу". Владелец завода – российский бизнесмен 
Николай Ковалев. Ранее в числе акционеров "Полтавпиво" была СКМ Рината Ахметова. 

 Эфес Украина. Торговые марки: Miller Genuine Draft, Velkopopovicky Kozel, Pilsner 
Urquell, REDD'S, Efes Pilsener, Grolsch Premium Lager, "Старый Мельник", "Жигулівське", 
"Золотая Бочка", Amsterdam Navigator, "Кружка Свіжого", "Белый Медведь". Владелец: 
голландская Efes Breweries International N.V., которую контролирует турецкая 
корпорация Anadolu Efes. 

 Уманьпиво. Торговые марки: "Своє", "Жигулевское", "Пшеничное", "Медовое", Cerveza 
de la Vida, Waissburg, Golden. Владелец: в "Уманьпиво" доли принадлежат Анатолию 
Кисилю его сыновьям: Андрею Виталию, Евгению и Игорю. Игорь Кисиль - 
управляющий директор компании "Уманьпиво" и ее основной бенефициар. Семье также 
принадлежат "Уманская зерновая компания", "Уманьміськбуд", "Уманский 
мясокомбинат", "Умань Хлеб Трейд", агрофирмы "Добро", "Байс-Агро", "Легедзене", 
"Джулинка" и "Лига" и другие активы. … 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Элина Редих 

По материалам biz.censor.net.ua 
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ДП “УКРСПИРТ” представило нову 
горілку в Китаї 

12.11.20118 

З 5-10 листопада у рамках урядової делегації представники ДП 
«УКРСПИРТ» взяли участь у міжнародній експортно-імпортній виставці  
China International Import Expo 2018 у Шанхаї, де було представлено 
Національний стенд України. 

China International Import Expo 2018 (CIIE 2018) -  щорічна всесвітня економічна 
виставка, яка була заснована у 1851 році в Лондоні. У відкритті експозиції брали участь зі  
130 країн та регіонів, понад 80 національних  стендів і офіційних делегацій , міжнародних 
оптових покупців   та інвесторів, а також понад 300 тисяч відвідувачів. Для України та 
українського бізнесу - це можливість представити експортний, інвестиційний та 
туристичний потенціал, унікальні продукти та послуги. Виставка відкриває широке коло 
можливостей, адже Китай у наступні п’ять років планує імпортувати продуктів та послуг на 
понад $10 трлн. ДП «УКРСПИРТ» відкрило перспективи міжнародного партнерства та 
виходу на китайській ринок з COFCO Biocemical Marketing Corporation та іншими. ДП 
«УКРСПИРТ»  було представлено  на окремому стенді разом з іншими передовими 
компаніями агропромислового комплексу. Підприємство презентувало нову продукцію, 
зокрема,  відвідувачі мали можливість ознайомитись з преміум брендом - горілкою 
“UKRAINIAN SPIRIT”. Перший віце-прем’єр міністр України-міністр економічного розвитку і 
торгівлі України Степан Кубів відзначив стенд   підприємства та високий рівень підготовки 
ДП «УКРСПИРТ» до участі у CIIE 2018. Стенд ДП «УКРСПИРТ» також відвідали народні 
депутати України  Михайло Хміль, Олександр Данченко та заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «УКРСПИРТ» 

Читайте також: Ринок Китаю може відкрити 
нам безмежні можливості >>> 
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

 
 

Італія поки залишається головним  
постачальником вина в Україну 

13.11.2018 
У січні-жовтні поточного року Україна імпортувала вина і сусла 

виноградного на загальну суму 100,9 млн дол. Такі дані наводить Державна 
фіскальна служба, передає УНН. 

При цьому основним імпортером вина в Україні, за даними ДФС, є Італія. З цієї країни 
було імпортовано вина виноградного на 28,8 млн дол. Друге місце в списку країн-
імпортерів вина в Україну посідає Грузія. З Грузії в січні-жовтні поточного року було 
імпортовано вина на загальну суму 15,5 млн дол. Франція посідає третє місце в списку 
найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина з Франції за підсумками 10 
місяців 2018 року становив 15,1 млн дол. Також повідомляється, що за 10 місяців поточного 
року Україна поставила на експорт вина виноградного на 35 млн дол. Як писав УНН, 
українці стали більше купувати вітчизняного вина. А обсяги експорту українського вина 
закордон сягнули 36 млн доларів.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 

 

Торговий дім «Інкерман» змінив назву  
на «Інкерман Україна» 

13.11.2018 
ТОВ «Торговий дім «Інкерман»(Київ) змінив назву на ТОВ 

«Інкерман Україна». Про це повідомила прес-служба компанії, передає 
служба новин порталу agrotimes.net 

Згідно з повідомленням компанії, рішення про зміну назви ухвалила холдингова 
компанія групи Inkerman International AB. Крім того, в листопаді 2018 р. компанія запустила 
нову колекцію вин House Wine by Inkerman, до якої увійшли біле і червоне напівсолодкі 
вина. Навесні 2019 р. Inkerman планує доповнити колекцію рожевим напівсолодким вином. 
У січні-червні 2018 року виробив 3,3 млн пляшок тихих та ігристих вин, що відповідає 
рівню аналогічного періоду минулого року. Торговий дім «Інкерман» створений у 2014 р. як 
дочірня компанія Inkerman International AB – міжнародного виноробного холдингу 
(Швеція). До 2014 року всі потужності Inkerman International АВ розміщувалися в Криму. 
Після анексії півострова холдинг Inkerman International AB зареєстрував дочірню компанію 
ТОВ «Торговий дім «Інкерман» із головним офісом в Києві і переніс розлив тихих вин на 
підприємство Дому марочних коньяків «Таврія» (Херсонська область). Розлив ігристих вин 
від початку здійснювався в Одесі на потужностях «Одесавинпрому». Акціонерами Inkerman 
International AB є інвестиційний фонд HTT BWH Holding Ltd (Фінляндія, 40%), Eksen 
Investments Limited (Кіпр, 40%), Pan Chang Group Inc. Limited (Китай, 20%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

https://biz.censor.net.ua/resonance/3095624/komu_prinadlejat_torgovye_marki_alkogolya_v_ukraine
http://ukrspirt.com/news/novini_pidpriemstva/dp_ukrspirt_predstavilo_novu__gorilku_v_kitai1.html
http://ukrspirt.com/news/novini_pidpriemstva/jurij_luchechko_rinok_kitaju_mozhe_vidkriti_nam_bezmezhni_mozhlivostil.html
http://ukrspirt.com/news/novini_pidpriemstva/jurij_luchechko_rinok_kitaju_mozhe_vidkriti_nam_bezmezhni_mozhlivostil.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1762237-italiya-poki-zalishayetsya-golovnim-postachalnikom-vina-v-ukrayinu
http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/torgovij-dim-inkerman-zminiv-nazvu-na-inkerman-ukrayina
http://www.ukrspirt.com/
http://www.inkerman.ua/age.phtml?returnUrl=/
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В Украине выдали первую лицензию 
 малого винодела 

23.11.2018 
Семейная винодельня в Николаевской области первой получила 

лицензию по упрощенной системе. Об этом сообщает портал TradeMaster.UA 
со ссылкой на AgroPortal.  

Новое законодательство, принятое Верховной Радой Украины, существенно 
упрощает бюрократическую часть жизни виноделов. В частности, если раньше для 
получения лицензии необходимо было собрать около 140 документов, то теперь их 
количество сократили до трех. Особенно важно это для так называемых “малых 
виноделов”, которые не имеют команды специалистов, которые могут заниматься 
большим документооборотом. Первыми, кто воспользовался новым законодательством, 
стала николаевская семейная винодельня Slivino Village. Андрей Вадатурский - один из 
депутатов, участвовавших в написании законопроекта, отметил: «Какой эффект мы от 
этого получим? Во-первых, новые рабочие места, приумножение поступлений в бюджет, 
которые будут использовать на развитие. А во-вторых, развитие для бизнеса = 
качественный продукт для потребителя». 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 

 
Олег Скрипка презентував ексклюзивне  

авторське вино! 
23.11.2018 

Днями відбулася презентація ексклюзивного вина “Країна Мрій” від  
відомого українського музиканта Олега Скрипки спільно з компанією 
“Шато Чизай”. Про це пише agronews.ua 

Проживши  багато років у Франції, де він і закохався в культуру вина, Олег Скрипка 
здійснив давню мрію – закупорити власне авторське вино. Зокрема давав поради щодо 
створення вина друг артиста, французька легенда П’єр Рішар. Білий TRAMINER і ROSE 
PINOT NOIR першими дегустували відвідувачі ресторану COIN на гастровечере “Осінь. Вино. 
Музика … “. Вино пили з качиним філе зі смородиною, еклерами з сиром і грушею, а також – 
з цукерками з томленої качки, які, за словами відомого ресторатора Миколи Тищенка, 
більше підходять до молодого вина. “Бренд “Країна Мрій” молодий і вина наші теж молоді – 
цього року. Я фанат сухих вин, і особливо рожевих. Тому що рожеве вино унікально і 
підходить для всіх випадків: до м’яса і до риби, можна пробувати і з десертом, і влітку , і 
взимку. Але у нас в Україні ще не вистачає хороших рожевих вин. Також моє – біле вино 
2018 року винограду трамінер: цей італійський сорт, якому дуже підходять наші 
закарпатські землі, дає в гроно прекрасний баланс між цукром і кислотою і прекрасний 
насичений аромат!” – розповідає Олег Скрипка. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
 

 
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В Украине в июле подорожают 
сигареты 

23.11.2018 
С 1 июля 2019 года в Украине на 9% увеличатся ставки акцизного 

налога на табачные изделия. Об этом сообщает служба новостей портала 
allretail.ua 

Это предусматривает законопроект об изменении Налогового кодекса, который 
сегодня утвердила Верховная Рада. Размер акцизов будет увеличен, исходя из индексов 
потребительских цен 2018 г. "Законом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 ставки 
акцизного налога на табачные изделия на девять процентов", – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua  

 
 

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Под Хмельницким построили мощный  
фармацевтический комбинат 

19.11.2018 
В Славутском районе Хмельницькой области, село Улашановка, на 

европейские средства была построена и запущена фармацевтическая 
фабрика. Об этом сообщает портал strou.net 

Построенное предприятие финансировал Европейский банк реконструкции и 
развития. В минувшем году украинская компания «Экофарм» получила от Евробанка 
кредит на семь лет. Кредитная линия в размере почти 4 (3,8) миллиона долларов на 
строительство завода и закупку необходимого технического оборудования была 
предоставлена на выгодных для «Экофарм» условиях (детали городская администрация не 
уточнила). Производственные мощности созданного комбината позволят ему проводить 
экстракцию растительного сырья, производить настойки, сиропы, инъекционные формы, 
глазные и назальные капли, а также мази и капсульные формы препаратов. Помимо этого 
на предприятии созданы складские помещения по хранению сырья и готовой продукции, а 
также отдел контроля качества. На предприятие набран персонал — 100 человек. В 
ближайшее время объем кадров планируется увеличить до 150 работников. Продукция 
комбината будет продаваться и на внутреннем рынке, и выводиться на экспортные рынки 
Азии, Африки и Евросоюза. 

Читать полностью >>>  
По материалам strou.net 

 
 

 

 ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА 
 

 
 

В Procter&Gamble сократят количество  
подразделений 

13.11.2018 

Лидер рынка потребительских товаров, компания Procter&Gamble 
объявила о своем намерении сократить количество подразделений. Об этом 
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на Marketing Media Review. 

До 1 июля 2019 г. из десяти составляющих P&G планируют оставить только шесть. 
Главной причиной реорганизации называют внедрение новой системы управления. Так, 
начиная с лета следующего года, 80% продаж, совершаемых компанией, лягут на плечи 
глав подразделений. Предполагается, что они будут контролировать полный цикл работы: 
от создания продукта до момента его продажи. Филиалы также будут заниматься 
коммуникацией своего бренда, его совершенствованием на основе потребностей рынка и 
потребительских инсайтов. Основным звеном в новом году станет «Sector Busines Units», 
куда переведут 60% сотрудников P&G. Ориентирован «Sector…» будет на производство 
декоративной косметики, товаров для детей, женской гигиены и бытовой химии. 
Отметим, в Украине компании принадлежат 2 завода — первый в Борисполе Киевской 
области (Tambrands Ukraine), выпускающий средства женской гигиены, и второй — в 
Орджоникидзе Днепропетровской области (Procter & Gamble Manufacturing Ukraine). Завод в 
Борисполе — первое в бывшем СССР совместное предприятие, ранее принадлежал 
компании Тамбрандс, которая была поглощена P&G в 1997 году. Второй завод в 2005 году 
был выкуплен вместе с производимыми на нём торговыми марками у совместного 
украинско-турецкого предприятия «Olvia-beta», на котором производились стиральные 
порошки «Gala», «Dax» и «Океан» (с 2002 года). 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В КМДА відбудеться Всеукраїнський з’їзд  
легкої промисловості 

20.11.2018 
Запрошуємо долучитися до роботи Всеукраїнського з’їзду легкої 

промисловості – потужного галузевого конгресу представників бізнесів, 
споживачів, інвесторів та замовників.  

Мета: посилення державно-приватного партнерства в економічній співпраці, 
залучення інвестицій та налагодження бізнес-зв’язків; презентація промислових інновацій 
замовникам, партнерам; визначення мотивацій для реалізації потужного потенціалу 
українського виробництва товарів народного споживання та спеціального призначення. 
Учасники: галузеві підприємства з усіх регіонів України, представники освітніх установ, 
громадських і бізнес-об’єднань, інвестиційних фондів, банків, ЗМІ; керівництво держави, 
держоргани виконавчої влади, ОДА, народні депутати; замовники продукції промислово-
корпоративного та спеціального призначення. Замовники та потенційні інвестори зможуть 
ознайомитись з експозицією підприємств для візуалізації новітніх технологічних рішень і 
потенціалу вітчизняних виробників. Не змарнуйте свій шанс заявити про здобутки саме 
Вашого підприємства і висловити про свої вимоги.  В єдності – сила нашого голосу до влади, 
вагома роль у суспільстві та значимість на міжнародних ринках! Пам’ятайте, легка 
промисловість важлива для держави, адже сьогодні це: 5% бюджетних надходжень; 
зайнятість 4,3% промислово-виробничого персоналу країни; 2,6% експортного потенціалу. 
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнського з’їзду легкої промисловості. 
Зробимо легку промисловість драйвером національної економіки! 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром» 
 

 
 

 
 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ДЕРЕВ’ЯНІ, МЕТАЛЕВІ, ПЛАСТИКОВІ)  
 

 
 

Українські компанії умеблюють 3 тис.  
квартир в Ізраїлі 

23.11.2018 
Вітчизняні виробники досягли домовленості з будівельною 

компанією про умеблювання житлового кварталу в Ізраїлі, який налічує 
близько 3 тис. квартир. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

 

Це стало можливим завдяки торговій місії Офісу з просування експорту при 
Мінекономрозвитку, що відбулася у кінці липня цього року у Тель-Авіві за підтримки ЄБРР 
у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу. Як зазначив Степан Кубів, міністр 
економічного розвитку і торгівлі України, секторальні бізнес-місії – це продовження зусиль 
Кабміну з розширення експортних ринків для національних виробників. “Ми зосереджуємо 
пріоритетні зусилля уряду та Мінекономрозвитку на створенні кращих умов для українсь-
кого бізнесу та експортерів, зокрема. Важливо, щоб підприємці якісно використовував 
створені нами можливості, а торговельні місії якнайкраще цьому сприяють, – наголосив 
віце-прем’єр-міністр. – Ізраїль сьогодні  є “ринком у фокусі” для українського експорту та 
невдовзі відкриється для українського виробника на 80% завдяки Угоді про вільну 
торгівлю. Бізнес, який уже активно налагоджує контакти з ізраїльськими колегами зможе 
одразу скористатися перевагами зони вільної торгівлі”. Умеблювання помешкань в Ізраїлі 
відбуватиметься по проектам українського дизайнера, а в їх реалізації братимуть участь 7 
компаній-членів Асоціації меблевиків України,–  уточнив її очільник Володимир Патіс. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uatv.ua 

 

 
 

 

https://trademaster.ua/news/20816
https://agronews.ua/node/103716
http://allretail.ua/news/57592/
https://strou.net/novosti/2018/1476-pod-xmelniczkim-postroili-moshhnyij-farmaczevticheskij-kombinat
https://www.pg.com.ua/uk-UA/our-brands
https://trademaster.ua/news/20714
http://ukrlegprom.org.ua/news/27-listopada-2018-roku-vidbudetsya-vseukrainskiy-z_izd-legkoi-promislovosti/
https://uatv.ua/ukrayinski-kompaniyi-umeblyuyut-3-tys-kvartyr-v-izrayili/
http://www.uf.ua/
https://27.ua/
http://ecopharm.ua/pro-companiyu
http://www.chizay.com/
https://www.pg.com.ua/uk-UA
http://ukrlegprom.org.ua
http://www.uafm.com.ua/ru/
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

 
 

Антирейтинг заробітної плати  
– будівництво 

12.11.2018 

Зарплата «у конвертах» та нелегально працевлаштовані робітники – 
одна з  найбільших проблем української економіки. Про це повідомляє 
прес-служба Державної фіскальної служби. 

З огляду на ситуацію, що склалася, боротьба з тіньовою економікою, зокрема 
виплатою зарплат працівникам «у конвертах» залишається одним із пріоритетних завдань 
ДФС. Серед найризикованіших галузей, щодо порушень трудових відносин (виплат 
заробітної плати «у конвертах» та неофіційно  працевлаштованих робітників) - є будівельна 
галузь. Попри те, що попит на житло серед українців невпинно зростає, темпи зведення 
новобудов вражають своєю блискавичністю, рентабельність будівельного бізнесу 
залишається стабільно високою, збільшується затребуваність фахівців, особливо з окремих 
спеціальностей, а складні умови праці передбачають гідну винагороду, саме на багатьох 
будівельних підприємствах заробітна плата робітників значно нижча від середньої по 
галузі в Україні, яка на сьогодні становить майже 15 тис. грн. За результатами проведеного 
аналізу серед будівельних кампаній, які обслуговуються в Офісі великих платників, варто 
виокремити таких, що виплачують заробітну плату у межах не більше 4-7 тисяч гривень на 
місяць. До списку антирейтингу ввійшли: ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» - 4,1 тис грн; ПП 
«УКРБАЛБУД» - 5,1 тис грн.; ПРАТ «Інтербудтонель» - 5,5 тис грн.; ТОВ «Ерідон Буд»  – 6,6 
тис грн.; ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій №1» - 7,3 тис грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС 

 
ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые  

имеют большие обороты бизнеса 
14.11.2018 

По данным и.о. заместителя председателя ГФС Евгения Бамбизова на 
рынке первичной жилой недвижимости существует прослойка участников, 
которые избегают надлежащего государственного контроля 

Они оптимизируют уплату налогов, поскольку выходят на рынок как физлица, 
которые возводят жилье для собственных нужд. В то же время объемы строительства и 
продажи жилья у таких застройщиков конкурируют с объемами строительных компаний: 
речь идет о миллионах квадратных метров и миллиардных оборотах. «ГФС обратила 
внимание на две с половиной тысячи физлиц, для себя настроили и продали почти 3,5 млн 
квадратных метров жилья. Это более 12 тыс. объектов более 40 тыс. квартир. Причем, 88 
физлиц оказались владельцами 50 и более объектов», - сообщил Евгений Бамбизов. Он 
привел пример: семейство, которое годами строит под Киевом, на протяжении этих лет 
держало в своей собственности более 3 тыс. объектов недвижимого имущества. Сумма 
доходов от проданных уже 1763 объектов составляет более 1,5 млрд грн. Налоговик 
рассказал детали, каким образом строителям-физлицам удавалось годами держать 
масштабный бизнес, не уплачивая при этом налоги в полном объеме и подвергая опасности 
покупателей жилья: «Получается привлекательный земельный участок (каким образом 
физлицу его предоставляют - большой вопрос к местной власти). Затем владелец земли 
привлекает компанию-застройщика (уже юридическое лицо), с которой заключается 
договор генподряда. Тот ограждает участок зеленым забором, нанимает рабочих (в 
основном - нелегально, без оформления трудовых отношений), от своего имени 
вывешивает паспорт новостройки и открывает отдел продаж. Людям предлагается 
приобрести имущественные права на будущую недвижимость. Какого качества будет то 
жилье и не станет ли опасным для жителей - эти вопросы на фоне весьма привлекательных 
цен автоматически опускаются. Процесс пошел. Строительство обычно ведется живо - 
никто и опомниться не успеет, а в новостройке уже раздали ключи. Точка. Недопроданные 
квартиры в введенном в эксплуатацию доме реализуются заключением договоров купли-
продажи недвижимого имущества у нотариуса. Опять же, продажа - от имени физического 
лица - владельца. При этом стоимость объекта фиксируется по договору, существенно 
занижается». Строители-физлица, строят в значительных масштабах, создают на рынке 
атмосферу нездоровой конкуренции, ведь - пользуясь своим статусом - они существенно 
экономят при строительстве. Физическое лицо имеет значительно меньшие расходы при 
уплате налоговых обязательств, чем юридическое лицо - компания-застройщик. «И на 
этапе строительства, и на этапе продажи уже введенных квадратных метров физическое 
лицо платит государству только налог на доходы физлиц (5%) и военный сбор (1,5%). То 
есть в целом - 6,5%. В то время как юридическое лицо - компания-застройщик - должна 
уплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%). Итого - 
60%. Вот и ответ, почему новостройки могут отличаться по цене в разы. А также - по 
качеству», - объясняет Евгений Бамбизов. Он сообщил, что ГФС начинает проверку 
застройщиков-физлиц, имеющих большие объемы. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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ПАО "Завод ЗБК-13" приобретает земучасток  
в Харькове за 80 млн грн 

19.11.2018 

ПАО "Завод ЗБК-13" (Харьков) планирует приобрести земельный 
участок площадью 5,25 га по ул. Кульчицкого, 5 в Харькове за 80 млн грн. Об 
этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
решение о предоставлении предварительного согласия на заключение договора купли-
продажи принято на внеочередном общем собрании акционеров 16 ноября 2018 года. Как 
указывается в сообщении, стоимость участка площадью 5,25 га составит не более 80 млн 
грн. Согласно проекту решения ПАО, на приобретаемом участке планируется 
реконструкция нежилого здания для размещения компрессорной, капитальный ремонт 
здания под главный корпус и эксплуатация зданий и строений завода. Акционеры ПАО, по 
информации в сообщении, также приняли решение о продлении кредитного договора с 
ПриватБанком на 2 млн грн под депозит сроком на один год. Согласно годовому 
финансовому отчету компании, "Завод ЗБК-13" в 2017 году получил 444 тыс. грн чистой 
прибыли, что на 7% больше, чем годом ранее. ПАО "Завод ЗБК-13" создано в 1997 году 
путем выхода предприятия из состава ОАО "Харьковжелезобетон". Завод производит 
железобетонные изделия, в частности, плиты забора, перемычки, канализационные 
элементы, кольца, бетон товарный. Основными клиентами предприятия являются 
физические и юридические лица, занимающиеся строительством. По данным в госреестре 
юрлиц и физлиц-предпринимателей на ноябрь-2018, конечным бенефициаром является 
Людмила Бараш, которая также владеет 81,588% акций ПАО. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

В Украине ввели новую систему  
классификации цемента 

20.11.2018 

Ассоциации «Укрцемент» объявила старт работы системы визуальной 
идентификации продукции по виду мешка Cement ID. Об этом сообщает 
портал budport.com.ua 

CEMENT ID - это первичный, визуальный анализ соответствия нормативным 
требованиям внешнего вида тарированного цемента, который позволяет определить 
продукцию, которая может быть опасной и некачественной, без проведения 
дополнительных исследований. CEMENT ID создан на основе нормативных документов, 
устанавливающих общие технические условия и условия безопасности, правила упаковки, 
маркировки цемента и содержат обязательные требования соответствия указанной 
качества цемента, гарантирующие безопасность для жизни и здоровья людей - ДСТУ Б 
В.2.7- 46: 2010 «Цемент общестроительного назначения. Технические условия», ГОСТ 
Б.В.2.7-112-2002 «Цемент. Общие технические условия». «CEMENT ID - это простой 
инструмент: сигнальная система, которая позволяет Потребителю самостоятельно 
мгновенно визуально определить какой цемент в зоне риска и / или какой продукции 
можно доверять, а также увидеть в целом картину - как выглядит потребительский рынок 
тарированного цемента в Украине. В ситуации, когда в государстве практически 
отсутствует рыночный надзор, усилия Ассоциации по защите рынка от фальсификата 
направленные на мониторинг рынка и информирование потребителя о наличии 
продукции, не соответствующей требованиям действующих в Украине нормативных 
документов. На базе предыдущих исследований качества определено, что продукция с 
нарушениями маркировки на 82% является фальсификатом. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам budport.com.ua 
 

 
 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Игорь Никонов вошел в рейтинг инновационных  
лидеров Украины от Leadership Journey 

12.11.2018 

Игорь Никонов вошел в рейтинг инновационных лидеров Украины, 
который составили Leadership Journey вместе с консалтинговой компанией 
Nobles Fortune.  

В список вошли владельцы компаний, исполнительные директора и руководители 
проектов. Эксперты оценивали кандидатов по следующим критериям: инновационные 
подходы в управлении бизнес-процессами (в организации производства, логистики, в 
управлении персоналом, финансами, продажами и т. д.); инновационность продукта компа-
нии (разработка и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, услуг, технолог-
гии производства); масштаб инноваций (насколько широко распространение инновации: 
нововведение в пределах компании, отрасли, региона, страны); репутация руководителя 
(авторитет, известность, значимость и востребованность на рынке, доверие партнеров). … 

Читать полностью >>>  
По материалам KAN Development 
 

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 
 

 
 

Земля в пригороде столицы начнет дорожать  
из-за покупок киевлян 

12.11.2018 
Горожане активнее потянулись в пригород. Увеличивается 

количество покупок земельных участков, и цены на наделы в Киевской 
области падают все меньшими темпами.  

Если за 2017 год, по данным SV Development, они просели на 12,64%, то за 10 месяцев 
2018 года — лишь на 7,43%. Аналитики заговорили о новом тренде. «Цена на земельные 
участки в пределах 30-35 километров от столицы с середины 2018 г. практически 
прекратила падать. Спрос на них растет и значит скоро увидим подорожание», — отметил 
UBR.ua эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. Он объяснил 
общее ценовое снижение низкими сделками по наделам, к которым проблематично 
подвести коммуникации и получить разрешение на строительство. До 2008 года во время 
земельного бума цены на них были неоправданно завышены. С тех пор земля под Киевом 
подешевела почти втрое именно из-за сложных участков, и они до сих пор портят общую 
статистику. Меньше всего в 2018 году дешевела земля в Ивановском районе — лишь на 
3,69%. «Долгие годы покупателей отпугивала к близость нашего и соседнего района 
(Вышгородского) к Чернобыльской зоны. Хотя большая часть Иванковского района имеет 
радиационный фон в пределах нормы. И отличается при этом красивыми природными 
ландшафтами», — отметил в беседе с UBR.ua глава Ивановского районного совета … 

Читать полностью >>>                                                                       © Владимир Цхведиани 

По материалам ubr.ua 
 

 
 БУДІВЛІ 

 
Оточення Яреми отримало у власність будинок у центрі Києва  

за ціною, заниженою на 12 мільйонів 
12.11.2018 

ГУ СБУ у м. Києві розслідує відчуження комунальної будівлі площею 
майже 4 тис кв м на Кудрявському узвозі, 3-А за заниженою на понад 12 млн 
грн ціною. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 12 жовтня. 

Слідство встановило, що будівля площею 3917 кв була закріплена за комунальним 
підприємством Київської обласної ради «Автогосподарство». У грудні 2017 року столичні 
податківці отримали дозвіл суду на погашення податкового боргу КП «Автогосподарство» у 
розмірі 2,3 млн грн за рахунок майна підприємства, зокрема, будівлі на Кудрявському 
узвозі, 3-А. Столична ДФС повідомила «Автогосподарству», що вони самі можуть залучити 
фірму для  проведення експертної оцінки майна. Комунальники найняли ТОВ «Українська 
експертна група», яке порахувало, що вартість будівлі становить 17,4 млн грн. У 
подальшому, посадові особи ГУ ДФС у м. Києві, вже маючи оцінку «Української експертної 
групи», зробили нову оцінку, яку провело ТОВ «Меркурій Партнерс» і відповідно до якої 
вартість будівлі вже становила 4,8 млн грн. У результаті будівля на Кудрявському узвозі, 3-
А була продана на аукціоні за 4,8 млн грн (тобто, по 1225 грн за 1 кв м). Покупцем стало 
створене у лютому 2018 року ТОВ «Ді-Ві-Транс», яке, за даними слідства, має ознаки 
фіктивності. Окрім того, що будівля була продана за ціною, що не відповідає дійсній 
вартості майна, слідство також встановило, що реалізація будівлі відбулася при наявних в 
реєстрі речових прав на нерухоме майно заборонах на його відчуження, що в свою чергу 
вказує на додаткову фальсифікацію торгів. У березні цього року ТОВ «Ді-Ві-Транс» продало 
будівлю британській компанії «Belli Trade Lp». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/356964.html
https://bin.ua/top/227421-gfs-nachinaet-proverki-zastrojshhikov-fizlic.html
https://interfax.com.ua/news/economic/546096.html
http://budport.com.ua/news/11778-v-ukraine-vveli-novuyu-sistemu-klassifikacii-cementa
http://www.kandevelopment.com/ru/news/igor-nikonov-v-reytinge-ot-leadership-journey-/
https://ubr.ua/market/real-estate/zemlja-v-prihorode-stolitsy-nachnet-dorozhat-iz-za-pokupok-kievljan-3877871
http://nashigroshi.org/2018/11/12/otochennia-yaremy-otrymalo-u-vlasnist-budynok-u-tsentri-kyieva-za-tsinoiu-zanyzhenoiu-na-12-mil-yoniv/
http://www.zbk.nr-avers.com.ua/2010/reg_zvit16.html
http://ukrcement.com.ua/ru/
http://kandevelopment.com/
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Тігіпку не дозволили будувати 115-метрову  

висотку у центрі Києва 
20.11.2018 

Міністерство культури відмовило у погодженні ТОВ «Віолія» 
історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) з будівництва 115-метрової 
багатоповерхівки на вул. Антоновича, 136-138.  

Мінкульт зареєстрував відповідну заяву фірми «Віолія» 26 жовтня. Як повідомляли 
«Наші гроші», на вул. Антоновича, 136-138 ТОВ «Віолія» і ТОВ «Піріт» мають намір 
збудувати 33-поверховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями. 
Компанія «Піріт» отримувала ділянку за вказаною адресою для будівництва офісного 
центру. Водночас у січні 2018 р. Департамент містобудування КМДА видав фірмам місто-
будівні умови та обмеження (МУО), якими дозволили будувати на ділянці «багато-
функціональний комплекс», а по факту – житлову висотку. Оскільки вул. Антоновича – це 
центр Києва, то тут існує обмеження щодо висоти. Генплан забороняє будівництво  вище 27 
м, а  висота майбутнього будинку – 115 м (33 поверхи). Саме це питання щодо висоти і вирі-
шував Мінкульт. Нагадаємо, що компанія «Піріт» намагається також погодити у Мінрегіоні 
відхилення від державних будівельних норм. Засновником ТОВ «Піріт» є кіпрська компанія 
«Девісал Лімітед», кінцевим бенефіціарним власником якої є Сергій Тігіпко. Разом із цією 
фірмою містобудівні умови та обмеження на проект отримувало також нещодавно створене 
ТОВ «Віолія», засновниками якого є Максим Кузьменко і Ольга Майська. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами economics.unian.ua 

 
 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 
На території житлового масиву Вигурівщина-Троєщина  

побудують школу для 1080 учнів 
22.11.2018 

У 2018–2021 роках у житловому масиві Вигурівщина-Троєщина у 
Деснянському районі столиці побудують загальноосвітню школу на 36 
класів (1080 учнівських місць). 

Підписано відповідне розпорядження КМДА у зв’язку із чисельними зверненнями 
місцевих мешканців, які проживають або планують проживати у 20-му мікрорайоні цього 
житлового масиву, щодо відсутності закладів загальної середньої освіти комунальної 
форми власності. Наразі там функціонують школи, які працюють із перевищенням 
допустимого рівня чисельності учнів, тобто понад проектну потужність. Утім нині у 
мікрорайоні проживає близько 2500 дітей. І за прогнозами у найближчі роки чисельність 
дітей у мікрорайоні збільшиться на 1000 осіб. «Школа буде відповідати найновішим 
стандартам і зніме гостроту проблеми з дефіцитом місць для учнів, які мешкають на 
Троєщині», – зазначає заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. Побудова нової школи 
підтримана депутатами Київської міської ради, які у липні минулого року проголосували за 
означену місцеву ініціативу. Замовником робіт визначено Деснянську районну в місті Києві 
державну адміністрацію. Уже у 2019 році вона має розробити, провести експертизу та 
затвердити проектну документацію. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 

 
 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 
 

У першому в Дніпрі індустріальному парку створять  
5 тисяч нових робочих місць 

17.11.2018 
Індустріальний парк Innovation Forpost став першим у місті Дніпрі, 

який включено до Реєстру індустріальних парків. Про це сьогодні 
повідомляє КП «Агенство розвитку Дніпра» Дніпропетровської місради. 

Парк внесено до Реєстру наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (МЕРТ). «Реєстрація в МЕРТ відкриває офіційну можливість використання 
широкого спектру інструментів та механізмів фінансової державної підтримки, Насамперед, 
отримання коштів Державного фонду регіонального розвитку на фінансування проектів 
створення інфраструктури індустріального парку», – зазначив директор «Агентства 
розвитку Дніпра» Володимир Панченко. За його словами, для резидентів індустріального 
парку – це звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні обладнання та 
комплектвальних до нього, матеріалів, що не виробляються в Україні, і ввозяться з метою 
облаштування парку. На місцевому рівні підтримка передбачає встановлення державними 
органами і органами місцевого самоврядування мінімальної ставки за оренду земель 
державної та комунальної власності (від 0,1% до 3% від їх нормативної грошової оцінки), 
сприяння оформленню всіх дозвільних та інших документів, необхідних для реалізації 
проектів. Для громади – це нові робочі місця, за рахунок яких місцевий бюджет отримає 
збільшення надходжень з відповідних податків; активізація попиту на місцеві роботи і 
послуги, зокрема, в сфері малого і середнього бізнесу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ОО “Институт СЭЗ” Павла Климца собирает информацию про  

эффективность работы СЭЗ и ТПР в Украине 

19.11.2018 
ОО “Институт СЭЗ” просит МЭРТ и ведомства предоставить системную 

информацию о деятельности свободных экономических зон (СЭЗ) и 
территорий приоритетного развития (ТПР) за весь период их деятельности. 

“Учитывая что министр экономического развития и торговли (сейчас - первый вице-
премьер Степан Кубив, - KV) координирует деятельность Госстата, мы попросили 
предоставить статистические бюллетени "Поступления и освоения инвестиций в 
специальных (свободных) экономических зонах и на территориях приоритетного развития 
Украины по инвестиционным проектам" за 2000-2010, 2015-2017 года”, - сообщили в 
Института. Отмечается, что сегодня невозможно найти в открытом доступе статистические 
данные по деятельности СЭЗ и ТПР, большинство из которых действуют, несмотря на 
отмену в 2005 г. налоговых льгот. В частности, на сайте Госстата опубликован бюллетень 
"Поступления и освоения инвестиций в специальных (свободных) экономических зонах и 
на территориях приоритетного развития Украины за инвестиционными проектами" 
только за 2010-2014 годы и в 2015 году. А на сайте МЭРТ в открытом доступе есть только 
информация о перечне СЭЗ и ТПР, а также основные показатели по ним, на основе которых 
невозможно провести анализ результатов деятельности СЭЗ и ТПР с момента их создания. 
Другой информации на сайтах Кабмина, Минфина, ГФС, МЭРТ и прочих министерств и 
ведомств нет. То есть невозможно увидеть, сколько в СЭЗ и ТПР поступило инвестиций, 
сколько создано рабочих мест, собрано налогов и т.д. При этом, постановлением Кабмина 
№184 от 28.02.2001 года “О порядке проведения анализа результатов функционирования 
специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом 
инвестиционной деятельности" (утратило силу 12.07.2016 г.) была определена процедура 
проведения центральными и местными органами исполнительной власти и Совмином 
Крыма анализа результатов работы СЭЗ и ТПР. … 

Читать полностью >>>                                                                                       © Алексей Ветров 

По материалам kievvlast.com.ua 

 
 ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА 

 
Dragon Capital купила офис Фортуна-Банка  

на Подоле за 170 млн грн. 
20.11.2018 

Dragon Capital купила у Фонда гарантирования вкладов физлиц один 
из объектов недвижимости банков-банкротов. Об этом на встрече членов 
Европейской бизнес-ассоциации заявил глава компании Томаш Фиала. 

Сумма сделки - 170 млн грн. Как уточнили в Фонде гарантирования, речь идет о 
здании бывшего главного офиса Фортуна-Банка, который был признан банкротом в январе 
2017 г. Здание находится в Подольском р-не Киева по адресу ул. Боричев Ток, 35В.  Площадь 
здания - 4 000 кв. м, добавил позднее Фиала. Dragon Capital приобрела обїект на аукционе в 
системе Prozorro, в ходе торгов цена лота увеличилась со стартовых 126 млн грн до 170 
млн, рассказал инвестбанкир. "Здание после банка довольно долго стояло без применения, 
думаю, в реконструкцию придется вложить несколько сотен долларов на квадратный 
метр", - отметил он. Dragon Capital после ремонта намерена сдавать помещение. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 

 
В киевском ТЦ открылся коворкинг международной  

сети New Work Serviced Offices 

20.11.2018 
В ТЦ GLOBUS (Киев) 16 ноября 2018 года открылся первый в Украине 

коворкинг европейской сети New Work Serviced Offices. Он находится в ТЦ 
GLOBUS 2 на третьем этаже.  

Общая площадь коворкинга - 960 м2. Пространство включает в себя переговорные 
комнаты, конференц-зал, ивент-зону, скайп-комнаты, кухню, островки отдыха и кофе-бар. 
Вместительность коворкинга – до 60 чел. Особенностью интерьера пространства являются 
настенные муралы, объединяющие два различных художественных стиля – украинского 
иллюстратора Лилит Саркисян и венгерского тату-мастера Mr Tibowsky. Хуберт Абт, 
владелец сети New Work Serviced Offices, отметил: «Выбор Украины для новой локации стал 
для нас логическим шагом. Наш фокус – создание международного сообщества. Для этого 
мы предлагаем резидентам особенные сервисы на базе системы Nexudus, которую 
используем для управления всей сетью. Такой фокус на рынке коворкингов уже создает 
новую реальность в предпринимательстве, и мы стремимся привлечь к этому процессу 
киевскую молодежь». New Work Serviced Offices – международная сеть коворкингов, 
основанная в 2012 году. Она насчитывает 12 локаций в Восточной Европе. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 
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Заасфальтовані мільярди: як ЄБРР, Світовий банк та інші  
донори розвивають інфраструктуру України 

14.11.2018 
В умовах браку інвестицій в українську інфраструктуру, міжнародні 

фінансові організації допомагають вирішувати проблеми транспортного 
сектору. Про це пише портал voxukraine.org 

Питання української інфраструктури завжди в епіцентрі уваги громадськості. З 
одного боку, існує традиційне невдоволення якістю транспортних шляхів та засобів. Не 
безґрунтовно, за даними «Укравтодору» стан 95% українських автодоріг перебуває в 
неналежному транспортно-експлуатаційному стані. У Road quality в Global Competitiveness 
Index 2017-2018 Україна посіла 130 позицію з 137. В новинах з’являються повідомлення про 
аварійність мостів, а аграрії вказують на брак логістичних можливостей для експорту. З 
іншого ж боку, уряд озвучує амбітні плани щодо модернізації української інфраструктури. 
Зокрема, для цього у травні прийнято транспортну стратегію до 2030 р. Однак, враховуючи 
масштаб проблем, коштів для фінансування задуманого традиційно бракує. Відповідно до 
транспортної стратегії, передбачено фінансування її реалізації у т.ч. за рахунок міжнарод-
них донорів. Мета цієї статті прояснити – на що вже зараз спрямовуються позики МФО. У 
2018 р. на дорожню інфраструктуру в держбюджеті було передбачено майже 43 млрд грн, і 
більше 50 млрд грн. закладено в проекті бюджету на наступний рік. В рамках цих коштів 
видатки держбюджету на виконання зобов’язань за «дорожніми» кредитами у 2018 році 
становили більше 6 млрд грн (8,5 млрд грн заплановано на наступний рік). Модернізація 
автомобільних шляхів – це основний напрямок інфраструктурних витрат, що фінансуються 
з бюджету. Інша інфраструктура переважно утримується коштом користувачів. При цьому в 
рамках бюджету розвиток доріг насамперед фінансується Державним дорожнім фондом, 
але також залучаються кредитні кошти міжнародних фінансових організацій (МФО). В 
бюджеті 2018 р. на транспортні проекти було передбачено більше 5,2 млрд грн. кредитних 
коштів МФО, це майже ⅓ від загального обсягу запозичень спеціального фонду (у 2019 р. – 
4,7 млрд грн.). Практично весь обсяг запозичень призначався саме для будівництва доріг. 
Тобто донорські кошти забезпечують близько 10% загального обсягу бюджетних витрат на 
дорожню інфраструктуру. Донори також кредитують проекти в інших галузях транспорту, у 
т.ч. в корпоративному секторі. Всього ж починаючи з 2014 р. МФО схвалили для розвитку 
транспортної інфраструктури (без проектів розвитку муніципального транспорту) позик на 
суму майже 1 млрд євро (майже 80% для державного сектору та 20% приватного сектору 
економіки). Практика показує, що приватний бізнес сповна використовує отримані 
можливості, а за державними проектами гроші часто залежуються на рахунку. В підсумку, 
виникає запитання, чому та куди виділяються кошти МФО. Основними Міжнародними 
фінансовими організаціями (МФО), що надають проектне фінансування для державного та 
приватного секторів України є: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Група Світового банку (Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація). З початку 1990-х, коли 
почалась співпраця України з МФО, загальний обсяг наданих коштів (кредитів та 
інвестицій) вже перевищив декілька десятків мільярдів євро та доларів: близько 12 млрд 
євро від ЄБРР та $12,5 млрд від МБРР. Куди пішли ці гроші? З одного боку, кожен донор має 
власні пріоритети, відповідно до яких визначає напрямки та суми підтримки. З іншого ж, 
МФО часто взаємодоповнюють допомогу. Наприклад, ЄІБ та ЄБРР традиційно координують 
свою роботу: спільно оцінюють проекти та співфінансують низку проектів. Це легко 
пояснити, оскільки перший є банком Європейського Союзу, а в іншому країни ЄС є 
головними акціонерами. При цьому напрямки роботи ЄІБ можуть прямо визначатися 
зовнішньополітичними потребами ЄС, адже Європейська Комісія відіграє ключову роль у 
визначенні пріоритетів Банку поза межами ЄС. Подібна ситуація в Групі Світового Банку, де 
між окремими організаціями розподілені сфери діяльності. МБРР насамперед кредитує 
уряди країн та державний сектор, а МФК надає позики для приватного бізнесу. ... 
 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами voxukraine.org 
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Операция реанимация: в КОГА снова взялись за строительство  
кольцевой дороги вокруг Киева 

19.11.2018 
В Киевской облгосадминистрации (КОГА) обещают, что в результате 

столичный регион получит 214 км нового дорожного полотна, 50 
путепроводов, 35 транспортных развязок с 4-6 полосами движения.  

 
Однако, оптимистичным планам КОГА противостоит объективность: объездной 

путь вокруг Киева вот уже который год мешают строить земельный вопрос и самовольное 
строительство. От начала реализации амбициозного проекта Большой кольцевой дороги 
(БКАД) прошло более 10 лет. 6 ноября 2018 года в Киевобладминистрации снова решились 
осилить долгоиграющий проект. В планах - закончить строительство БКАД до 2024 года, 
чтобы грузовой транспорт наконец начал стороной обходить украинскую столицу. Об этом 
KV стало известно из результатов совещания первого зампредседателя КОГА Андрея 
Анисимова, прошедшего 6 ноября в админздании на пл. Леси Украинки. “Должен сказать, 
что это уже второе рабочее заседание по БКАД за последние несколько дней, 
инициированное совместно руководством Киевской областной и Киевской городской 
госадминистрациями”, - отметил Андрей Анисимов на своей странице в фейсбук. Он также 
заявил, что общими усилиями продвигается работа над сбором предложений по 
финансированию программы Обновления градостроительной документации в части 
разработки детального плана территории БКАД и стоимости разработки сметной 
документации проекта. Также идет сбор информации о земельных проектах в рамках 
запланированного коридора прохождения дороги по состоянию на 2018 год. “От БКАД 
ожидается, прежде всего, комфортный, скоростной и безопасный проезд транзитного 
автотранспорта, упрощение сообщения в пригородной зоне города, создание рабочих мест, 
а также - сохранение дорог местного значения от разрушения крупногабаритным 
транспортом”, - резюмировал заместитель главы КОГА. 

 
Проектирование Большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД) было начато в 

2005 году. Инициатором выступило управление градостроительства и архитектуры КОГА, к 
которому в 2007-м присоединилась Служба автомобильных дорог в Киевской области. 
После чего была разработана и согласована предпроектная документация на 
строительство автодороги. Она захватывала восемь районов области на расстоянии от 27 
до 43 км от Киева. За все это время государственным и региональным властям удалось 
принять всего несколько основных решений, которые должны были ускорить процесс 
реализации проекта на всех уровнях. Это распоряжения и постановления КМУ (№ 326-р от 
22.08.2008 г., № 296-р от 11.03.2009 г., № 569 от 10.06.2009 г., № 719-р от 20.10.2010 г., № 
719-р от 03.09.2012 г.); распоряжения КОГА - № 1308 от 28.11.2007 г. и т.д. Согласно 
проекту, длина новой трассы составит 214 км. Из них - в новом направлении - 149 км и по 
существующим дорогам - 65 км. Категория дороги наивысшая - 1А, с пересечениями 
автодорог разных уровней, без светофорного регулирования по основному проезду с 
обеспечением скорости до 130 км в час. Также планируется создать 50 путепроводов и 35 
транспортных развязок с 4-6 полосами движения. Помимо этого в проекте предусмотрены 
три больших мостовых перехода через Днепр - 8,2 км, Южный переход - 4,9 км, через р. 
Десна - 1,5 км. А еще -  7 эстакад общей протяженностью 8,9 км, наружное освещение. Это - 
самые сложные и трудоемкие объекты. И, безусловно, объекты дорожных 
эксплуатационных служб и сервиса (кафе, заправки, СТО). Ожидается и реконструкция, 
строительство пяти подстанций ПС-110/35/10 кВ с увеличением мощностей для области на 
45,0 МВт и мощных инженерных сетей. Под вопросом - строительство путей 
железнодорожного пригородного сообщения. Власти столичного региона обещают, что эта 
новая дорога даст старт развитию инфраструктуры в 500-метровом коридоре. Габаритный 
транспорт будет объезжать город. Благоприятно наличие дороги должно отразится на 
социально-экономическом развитии области и ее районов. А именно: Броварского, 
Бориспольского, Обуховского, Васильковского, Киево-Святошинского, Макаровского, 
Бородянского и Вышгородского. Проект будет реализовываться постепенно, в 4 этапа, 
включающих две очереди работ по проектированию и строительству дороги. На указанные 
работы область планирует потратить 6 млн 700 тыс. долларов США. Так, на сегодняшний 
день ГП “Укргосстройэкспертиза” уже предоставлена проектная документация двух 
участков БКАД для прохождения комплексной госэкспертизы. Это участок автомобильной 
дороги М-07 Киев-Ковель до М-06 Киев-Чоп и участок а/д М-06 Киев-Чоп до М-05 Киев-
Одесса, который пройдет по Васильковскому, Киево-Святошинскому, Макаровскому и 
Бородянскому районам. Общая стоимость проектных работ составляет более 169 млн 
гривен. По состоянию на 1 января 2017 года освоено 130 млн гривен. 

Земельный вопрос >>>  
По материалам kievvlast.com.ua 
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Китайцы планируют построить в Украине  
10 мусороперерабатывающих заводов 

16.11.2018 
Китайская компания Tus Sunergy Company Limited (холдинг Tus Clean 

energy) собирается строить мусороперерабатывающий завод в Украине. Об 
этом сообщает портал delo.ua  

Соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании компания 
подписала с Украинской ассоциацией Шелкового пути SilkLink, сообщили в рамках 
Украинского форума Шелкового пути, который прошел в Киеве 16 ноября. По словам 
директора SilkLink Ирина Никорак пока что речь идет об одном заводе в Киевской области. 
Однако проект рассчитывают расширить и проинвестировать в 10 заводов в разных 
регионах Украины. Первый завод планируют разместить в Белой Церкви (Киевская обл.), 
однако окончательного решения пока нет - переговоры с властями продолжаются. Объем 
инвестиций в строительство завода составит 140 млн евро, рассказала представительница 
Tus Clean energy Энди Лю. Строительство займет около 5 лет. В результате реализация 
проекта Tus Sunergy Company Limited рассчитывает сократить площадь мусорных 
полигонов в Украине на 30%. Напомним, заместитель мэра Борисполя Николай Корнейчук 
заявил, что к 2020 году в городе появится мусороперерабатывающий завод.  

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
 

 
 

 
 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

 
 

Китай готовий інвестувати в створення терміналів  
на кордоні України з ЄС 

12.11.2018 
Китай планує інвестиційні проекти зі створення мультимодальних 

вантажних терміналів на українській території на кордоні з ЄС в рамках 
розвитку транзиту з Євросоюзом. 

У Пекіні 8-9 листопада ц.р. відбулася зустріч заступника міністра інфраструктури 
України з питань європейської інтеграції Віктора Довганя з віце-прем’єр-міністром КНР Лю 
Хе, керівництвом Державного комітету розвитку і реформ, а також міністерств транспорту 
та комерції Китаю в рамках транспортної ініціативи «Один пояс – один шлях». На зустрічі 
наголошувалося на необхідності розвитку транзиту з КНР в ЄС. «Китайська сторона 
зазначила, що цього року було перевезено 6500 контейнерів в Австрію і зростає 
вантажопотік по Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту. Плануються 
інвестиційні проекти зі створення мультимодальних терміналів на кордоні з ЄС (Львів, 
Ковель та Ужгород)», – зазначається в повідомленні Мінінфраструктури. Міністерство 
заявляє про досягнення домовленостей про підписання угоди про автомобільний 
транспорт між Україною і Китаєм з заступником міністра транспорту КНР Лю Ксаомінг до 
травня 2019 року. Ця Угода дозволить компаніям обох країн здійснювати перевезення на 
території іншої держави незалежно від встановлених маршрутів, виходячи з потреби 
логістики і торгівлі. Нагадаємо, 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. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
Україна включена до Транс’європейської  

опорної транспортної мережі 
14.11.2018 

Україна включена до Транс’європейської опорної транспортної 
мережі (TEN-T) і стає важливим учасником розбудови стратегічного 
транспортного коридору у сполученні Європа – Азія.  

«Рішення Європейської Комісії означає, що Україна включена до TEN-T і стає 
важливим учасником розбудови транспортного коридору у сполученні Європа – Азія. 
Історичну значущість цього неможливо переоцінити. Українська транспортна мережа 
вперше стає частиною стратегічних транспортно-логістичних коридорів Євросоюзу. Це 
найважливіший крок на шляху інфраструктурної євроінтеграції України, який свідчить, що 
українська інфраструктура модернізується, поступово набуває європейської якості та 
розглядається Європейською Комісією як невід’ємна складова транспортно-логістичної 
системи ЄС», − наголосив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи 
рішення Європейської Комісії схвалити карти опорної мережі TEN-T у країнах Східного 
партнерства для покращення транспортного взаємозв’язку та логістики. За словами 
очільника Міністерства,  рішення Єврокомісії є великим успіхом і водночас серйозним 
викликом для Української держави. Адже основна транспортна мережа TEN-T має 
пріоритет щодо фінансування та модернізації. Це означає, що в майбутньому Україна також 
зможе претендувати на допомогу ЄС у питанні розбудови своєї частини Транс’європейської 
транспортної мережі. Однак, ще до цього європейським партнерам потрібно буде 
продемонструвати, що українська транспортна-логістична система розвивається у 
гармонійному поєднанні з європейською системою. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінінфраструктури 
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Пасажиропотік через аеропорти України  
зріс на 23,9% 

08.11.2018 
За перші 9 місяців 2018 р. пасажиропотік через аеропорти України 

зріс на 23,9% і склав майже 15,6 мільйонів людей. Про це повідомляє 
Міністерство інфраструктури України. 

Так, за січень-вересень 2018 року відбулося суттєве зростання кількості 
обслугованих пасажирів в основних аеропортах: Київ (Жуляни) - на 57,3%, Львів - на 46,6%, 
Запоріжжя - на 19%, Одеса - на 19,3%, Харків - на 18,1%, Бориспіль - на 17,6% та 
Дніпропетровськ - на 7,4%. Також значний приріст обсягів пасажирських перевезень було 
зафіксовано в аеропортах міст Чернівці (на 55,3%) та Херсон (на 51,1%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mtu.gov.ua 
 

 
 ІНФРАСТРУКТУРА  
 АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ 

 

Мининфраструктуры планирует развитие 
МА "Черновцы" на основе ГЧП 

09.11.2018 
Мининфраструктуры планирует развитие Международного 

аэропорта (МА) "Черновцы" им.Каденюка на основе государственно-
частного партнерства с привлечением консультантов от International 
Finance Corporation.(IFC) 

"Обсуждаем с секретарем Черновицкого городского совета Василием Проданом и 
коммунальными службами вопросы развития местного аэропорта на основе 
государственно-частного партнерства с привлечением консультантов IFC", - сообщил 
советник министра инфраструктуры Юрий Гусев на своей странице в Facebook. Он отметил, 
что аэропорт в нынешнем году показал позитивную динамику пассажиропотока: за 10 
месяцев он вырос на 45% по сравнению с показателем за весь 2017 год, а всего по итогам 
этого года ожидается рост более чем на 50% – до 75 тыс. Как сообщалось, 
Мининфраструктуры считает необходимым реконструировать ряд региональных 
аэропортов, в частности, что аэропорт "Черновцы" мог принимать воздушные суда типа 
Boeing-737-800/900, Аirbus-320/321. МА "Черновцы" - аэропорт в юго-западной части 
Украины, в 30 километрах от границы с Румынией. В 1999 распоряжением правительства 
он получил статус международного. В аэропорту есть две ВПП. … 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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У Тернополі з’явиться аеропорт  
за 308 млн грн 

13.11.2018 
На черговому засіданні сесії депутати Тернопільської обласної ради 

затвердили Концепцію розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту 
«Тернопіль» на період до 2030 року.  

Згідно з прийнятим рішенням, протягом 6-7 років у Тернополі збудують вантажний 
митний термінал, вартість якого становитиме близько 308 мільйонів гривень. Джерелом 
фінансування будуть міжнародні фінансові організації та приватні інвестори. Реалізація 
проекту відбуватиметься в три етапи. Перший етап буде присвячений виготовленню 
проектно-кошторисної документації, другий – будівництву терміналу, а третій – здачі в 
експлуатацію, облаштуванню території та закупівлі обладнання. Під будівництво буде 
виділено 13,5 гектарів землі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ternopilon.te.ua 

 
Міністр інфраструктури заявив про плани  

будівництва аеропорта у Мукачеві 
13.11.2018 

Міністерство інфраструктури вирішило побудувати новий аеропорт в 
Мукачеві. Про це у вівторок, 13 листопада, повідомив міністр 
інфраструктури Володимир Омелян. 

За його словами, майбутнє летовище стане основним на Закарпатті і замінить 
аеропорт «Ужгород». Наразі у відомстві займаються пошуком джерел для фінансування 
майбутнього проекту. «Я вірю, що ми знайдемо джерела фінансування для будівництва 
нового аеропорту в Мукачеві вже в 2019-2020 році. Ми досліджували весь регіон, і аеропорт 
у Мукачеві був обраний як найбільш вдалий для цього регіону», - заявив Омелян під час 
зустрічі з представниками EASA. Варто уточнити, що зліт і посадка в аеропорту Ужгорода 
має певні технічні складності, оскільки здійснюються із заходом літаків у повітряний 
простір Словаччини - щоразу це вимагає необхідних дозволів від місцевої влади. Раніше 
його використання регулювалося міжурядовою угодою, але влітку 2016 року термін її дії 
закінчився. Про розташування майбутнього аеропорту не повідомляється, проте раніше 
місцеві ЗМІ анонсували можливий варіант будівництва компактного цивільного летовища 
на місці колишнього військового аеродрому. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zaxid.net 

 
В аеропорту Запоріжжя завершують будівництво  

нового терміналу 

15.11.2018 
У Запоріжжі триває цілодобове будівництво нового терміналу 

аеропорту. На сьогодні майже завершений фасад – його повністю 
застеклили, роботи мають завершити у грудні 2018 року.  

Будівництво терміналу триває за графіком: він має відкритись у 2019 р. Зараз 
щоденно на будівництві у денну та нічну зміну працюють майже 130 робітників. Роботи 
стартували у грудні 2017 р. Приблизно за одинадцять місяців будівельники вже 
облаштували буронабивні палі, фундамент та несучі конструкції терміналу. Змонтовано 
конструкції каркасу. Зараз завершують спорудження внутрішніх стін і перегородок 
терміналу, влаштовують теплоізоляцію з покрівельним шаром, алюмінієвий каркас 
світлопрозорих конструкцій фасаду. Робітники вже розпочали наступний важливий етап 
будівництва – монтують склопакети вітражу. Також відбувається монтаж фундаментів під 
обладнання, металевих конструкцій сходів та ліфтових шахт, внутрішніх мереж дощової та 
побутової каналізації терміналу. Тривають роботи і на допоміжних спорудах. Серед них 
насосна станція, газова котельня, трансформаторна підстанція, дизельна електростанція, 
зовнішні мережі водопостачання та водовідведення. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 

 
Китайцы планируют ремонт взлетной  

полосы Борисполя 
18.11.2018 

Международный аэропорт Борисполь в рамках меморандума с 
китайской компанией China Communications Construction Company (CCCC) 
планирует начать реконструкцию летной зоны №2 в 2020 г. 

А ввести в эксплуатацию - в 2021 году, - сообщил коммерческий директор аэропорта 
Георгий Зубко. «Работы по реконструкции будут оплачены за счет кредита и частично за 
счет собственных средств предприятия. Китайский Эксимбанк может выдать кредит под 
государственные гарантии. Ставки финансирования под государственные гарантии значи-
тельно ниже коммерческих и не требуют дополнительных расходов со стороны аэропорта», 
- рассказал он. Зубко подчеркнул, что СССС  за свой счет подготовила и передала аэропорту 
предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Аэропорт уже подготовил 
свои замечания, которые китайская компания должна устранить до конца года. После этого 
будут проведены переговоры с банком о финансировании. «Процедура закупки не 
производилась, и Борисполь не тратил деньги предприятия и бюджета», - отметил он, 
добавив, что предложение о строительстве было выдвинуто китайской стороной. 

Читать полностью >>>  
По материалам hubs.ua 

 
Новый аэропорт Днепра планируют построить 

поближе к Запорожью 

19.11.2018 
Новый аэропорт города Днепр может быть построен не в самом 

областном центре, а около админграницы Днепропетровской и Запорожской 
областей — возле поселка Соленое.  

"На последнем совещании с Кабмином президентом Петром Порошенко была 
поставлена задача - начать строительство аэропорта в Днепре. Рабочее название аэропорта 
- "Приднепровье" и возвести его должны в Соленом, - сообщил председатель бюджетного 
комитета Верховной Рады Андрей Павелко. Специалисты со всей страны были привлечены 
к разработке проекта аэропорта. Было много предложений о месте строительства нового 
терминала и взлетно-посадочной полосы. Строительство большого хаба на границе 
Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух 
регионов. Это масштабный проект - это шаг в цивилизованное будущее двух регионов", - 
написал председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов. По его словам, на 
строительство аэропорта из бюджета будет выделено 200 млн грн. Однако уже 
зарегистрирована поправка к проекту госбюджета на следующий год, предусматривающая 
выделение на эти цели 1 млрд грн. Как сообщалось, украинский бизнесмен Александр 
Ярославский, владелец компании DCH, ранее заявлял о готовности инвестировать на 
условиях частно-государственного партнерства $60-70 млн в строительство аэропорта в 
Днепре. По его словам, государство должно профинансировать строительство взлетно-
посадочной полосы стоимостью порядка $120 млн, что на $80 млн дешевле, чем взлетная 
полоса в аэропорту "Харьков". Если государство не выделит деньги на строительство 
полосы и перрона, то сооружение терминала бесполезно, заявлял бизнесмен. … 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 

З аеропорту Миколаїв вперше за  
п'ять років вилетів літак 

19.11.2018 

В понеділок, 19 листопада, з аеропорту Миколаїв вперше після 
багаторічної перерви був виконаний авіарейс. Про це повідомляє ЦТС, 
передає служба новин порталу epravda.com.ua 

Літак авіакомпанії AeroJet Airlines вилетів до Києва (Жуляни), сьогодні ж очікується 
зворотний рейс. За інформацією миколаївських журналістів, літак прибув до Миколаєва з 
Одеси, де базується на постійній основі. Першим чартером з Миколаєва вилетіли 
представники місцевого бізнесу. Раніше озвучувався термін початку роботи аеропорту 
Миколаїв в березні 2018 року, але потім він був перенесений на травень або пізніше. За 
даними ЗМІ, останній регулярний рейс в аеропорту Миколаєва було здійснено навесні 2013 
року. У 2016 році аеропорт був відключений від енергопостачання за борги. У 2017 році в 
аеропорту відремонтували злітно-посадкову смугу, оновили світлосигнальне обладнання 
та провели капітальний ремонт будівлі аеровокзалу. В кінці 2018 через Миколаїв планують 
запустити перші міжнародні чартерні рейси. Майже рік назад аеропорт отримав дозвіл на 
обслуговування польотів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Ryanair розширює свою присутність в Україні,  
- Володимир Омелян 

20.11.2018 

У вівторок, 20 листопада 2019 р., відбулась спільна прес-конференція 
Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та Комерційного 
директора авіакомпанії Ryanair Девіда О’Брайана. 

«Ryanair – з Україною. І це – важлива перемога, яка ще 2 роки тому здавалася 
недосяжною. Сьогодні ми мали зустріч Президента України і Девіда О’Брайана. Я дякую 
Главі держави за всебічну підтримку Мініінфраструктури, зокрема, щодо залучення 
лоукостів та розвитку регіональних аеропортів», - наголосив Міністр інфраструктури 
України. За його словами, завдяки прозорим правилам гри, а також чесній конкуренції, які 
Міністерство інфраструктури встановило на ринку авіації, європейські авіакомпанії 
вступили у боротьбу за українського пасажира: «Громадяни України можуть скористатись 
доступними авіаперельотами. Частка лоукостів в міжнародних рейсах вже становить 
близько 30%,  ще декілька років тому це було менше 5%. Наразі різні авіакомпанії 
пропонують близько 110 рейсів за лоукост-тарифами. Вже сьогодні квиток на літак до 
країн ЄС за 350-700 грн є реальністю.Інші авіакомпанії одночасно змушені підвищувати 
рівень сервісу для пасажирів, щоб утримати своїх клієнтів і виправдати вищі від лоукоста 
ціни. «Таким чином, маємо подвійний ефект у вигляді загального зниження цін на 
авіаквитки і зростання якості обслуговування. Лоукост-перевізники на 70% створюють 
новий пасажиропотік для верств населення, які до цього не подорожували взагалі або 
робили це наземними видами транспорту», - зазначив Володимир Омелян. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МІУ 

 
Повернення Wizz Air в Україну є символічним і  

характеризує зміни в країні 
21.11.2018 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головним 
виконавчим директором компанії Wizz Air Джозефом Вараді. Про це 
повідомляє прес-служба Глави держави. 

 «Я дуже радий вашому рішенню повернутися назад в Україну. Я вважаю, що це дуже 
символічне рішення і воно характеризує ті зміни, які відбулися за останні чотири роки в 
Україні», - сказав Глава держави. Перш за все йдеться про можливості для бізнесу. «І той 
факт, що Україна в рейтингу Doing Business вийшла вже на 71-шу сходинку, випередивши 
окремі країни ЄС, і ми впевнені, що і сприятливий інвестиційний клімат буде переконувати, 
що це абсолютно правильне рішення Wizz Air», - додав він. Порошенко окремо наголосив на 
лібералізації валютного законодавства України, яке надає набагато більше можливостей і 
також захищає позиції інвестора. «Третя позиція – це динаміка ринку. Ми не тільки 
повернулися на довоєнні обсяги пасажиропотоку, але й зросли більше ніж на 30% у 
порівнянні з минулим роком. Безумовно, цьому сприяв безвізовий режим з Європейським 
Союзом», - сказав він. Президент зауважив, що з 11 червня 2017 року до 11 червня 2018 
року кількість перетинів кордону в бік ЄС склала 20 мільйонів. «Чому б значній частині цих 
пасажирів не скористатись літаками Wizz Air? Коли Wizz Air є однією з найоптимальніших 
моделей «ціна-якість», - зазначив він. «З іншого боку, на мою думку, є дуже перспективним 
внутрішній ринок авіаперевезень. І той факт, що Wizz Air готова прийняти рішення щодо 
відновлення діяльності дочірньої компанії, щоб податки сплачувалися в Україні, дочірня 
компанія володіла літаками, які материнська компанія їй передасть –набагато підвищить 
ефективність взаємодії  з національною владою», - сказав Петро Порошенко. За його 
словами, факт підтримки Україною діяльності Wizz Air і нинішня зустріч є підтвердженням 
того, що двері України відкриті для компанії і співпраця буде ефективною. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АПУ 

 
SkyUp намерена добавить еще семь международных  

и два внутренних рейса 
22.11.2018 

Авиакомпания SkyUp, которая запланировала начало регулярных 
рейсов в конце декабря этого года с четырех международных направлений 
(Тбилиси. София, Попрад и Берселона). 

А в 2019 году намерена добавить к ним еще семь международных и два внутренних 
направления. Как сообщил перевозчик в Facebook, рейсы в Ларнаку (Кипр) должны 
стартовать с 31 марта, Неаполь (Италия) и Тенерифе (Испания) – с 26 апреля, Батуми 
(Грузия) – с 25 мая, Римини (Италия) – с 1 июня, Катанию (Италия) и Аликанте (Испания) – 
со 2 июня. Начало внутренних перевозок из Киева в Одессу и из Одессы в Харьков 
запланировано также со 2 июня периодичностью два раза в неделю и стоимостью от 496 
грн в одну сторону. "Битва за Украину начинается не только на международных, но и на 
внутренних направлениях", - прокомментировал сообщение министр инфраструктуры 
Владимир Омелян в Facebook. В системе бронирования на сайте авиакомпании билеты на 
рейсы доступны до октября 2019 года по всем направлением, кроме Киев-Аликанте (до 29 
сентября). В Батуми рейсы будут летать практически ежедневно (от 1527 грн), в Ларнаку и 
Аликанте - по четвергам и воскресеньям (стоимостью от 1527 грн и 2499 грн 
соответственно), в Римини - по понедельникам, средам и субботам (от 2638 грн), в Неаполь 
- по вторникам и пятницам (от 2638 грн), в Катанию - по воскресеньям (от 2638 грн) и в 
Тенерифе - по вторникам и пятницам (от 5164 грн). В октябре авиакомпания SkyUp 
получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского 
Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ 

 
EASA завершила сертифікаційні дії в рамках аудиту Украероруху  

на відповідність вимогам ЄС 
19.11.2018 

Аудитори Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) після  
тижневої роботи в підрозділах Украероруху завершили сертифікаційні дії в 
рамках сертифікаційного аудиту Украероруху.  

Аудит EASA проходив під наглядом представників уповноваженого органу цивільної 
авіації Словацької Республіки та Державіаслужби України. Сертифікація Украероруху з боку 
EASA здійснюється з метою виконання вимог законів ЄС та отримання права із надання 
послуг обслуговування повітряного руху у частині повітряного простору Словаччини, який 
необхідний для виконання злетів та посадок повітряних суден за приладами з/на аеродром 
«Ужгород». Цей крок є важливим чинником для сприяння відновленню польотів на 
аеродромі «Ужгород» та розвитку інфраструктури Закарпатського регіону. Аудитори EASA 
відзначили високий рівень підготовки Украероруху до сертифікації, а також відкритість та 
сприяння проведенню аудиту. Наразі планується виконання техзаходів для підготовки 
фінального звіту групи аудиторів EASA, отримання якого очікується на початку грудня 
поточного року. Звіт групи аудиторів EASA стане підставою для отримання сертифіката 
EASA, який засвідчить відповідність послуг Украероруху вимогам ЄС та стане підставою для 
отримання прав від Словацької сторони для надання послуг з обслуговування повітряного 
руху у частині повітряного простору Словаччини, який необхідний для маневрування 
повітряних суден, що виконуватимуть операції на аеродромі «Ужгород». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінінфраструктури 

 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

За 10 місяців 2018 року морські порти України перевалили  
понад 100 млн. тонн вантажів 

15.11.2018 
Обсяг перевалки вантажів у морських портах України впритул 

наблизився до показників аналогічного періоду минулого року. Про це 
свідчать фактичні дані Адміністрації морських портів України. 

За 10 міс. ц.р. вантажообіг в портах склав понад 108 млн. т., що становить 99,3% від 
обсягу вантажів 2017 р. Скорочення відставання по показникам перевалки спостерігається 
вже 4-ий місяць поспіль. Найбільший розрив – 3,1% - зафіксовано за підсумками І півріччя 
ц.р. За підсумками 10 міс. продовжує покращуватись ситуація з перевалкою основних груп 
товарів – зернових, руди та металопродукції, що складають зараз понад 60% вантажообігу 
українських портів. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. перевалка зерна станом на 
кінець жовтня складає 94,6% (30,8 млн. т), руди - 98,7% (22,9 млн. т), чорних металів – 111% 
(13,2 млн. т). На 16% збільшилася переробка контейнерних вантажів та склала 683,8 тис. 
TEU. В цілому за 10 місяців 2018 року перевалка експортних вантажів склала 78,7 млн тонн, 
що на 3,8% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Збільшення експорту 
відзначається по наступним групам вантажів: нафтопродукти, вугілля, чорні метали, хімічні 
та мінеральні добрива, контейнери, великотоннажні автомобілі. Перевалка імпортних 
вантажів склала майже 18,9 млн тонн (+ 19%). Суттєво – у 4,7 рази – збільшився  імпорт 
коксу (408,9 тис. т), хімічних та мінеральних добрив – у 2,4 рази до 276,2 тис. т.  Майже 
третину всього імпорту, що поступає до України через морські порти складає рудна 
сировина – 6,2 млн. т (+21%). Вантажообіг транзитних вантажів склав  8,6 млн тонн, що на 
11% менше, ніж роком раніше. Всього з початку 2018 року морські порти України обробили 
9 613 суден, що на 166 одиниць або 1,7% менше аналогічних показників 2017 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uspa.gov.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ.  

 
АМПУ стане гарним прикладом реформи корпоративного 

управління держпідприємств 

14.11.2018 
Реформа корпоративного управління та подальша корпоратизація 

АМПУ підвищать прозорість управління підприємством та ефективність 
реалізації важливих для портової галузі інфраструктурних проектів.  

Цей процес потребуватиме внесення змін до чинного законодавства і може 
завершитися до 2020 року. Основні етапи впровадження елементів корпоративного 
управління у роботу АМПУ обговорювалися 13 листопада, під час презентації звіту «Аналізу 
корпоративного управління ДП «Адміністрація морських портів України», що був 
проведений командою підтримки реформування Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим 
Нефьодов, коментуючи результати дослідження, відзначив, що реформа корпоративного 
управління необхідна для підвищення ефективності та прозорості роботи підприємств, і 
АМПУ може стати гарним прикладом реалізації цих завдань для інших держпідприємств. 
«Разом з фахівцями МЕРТ ми провели аналіз ситуації на підприємстві, порівняли кращі 
світові практики і визначили дорожню карту для їх впровадження — відзначив керівник 
АМПУ Райвис Вецкаганс. - Паралельно з цим в АМПУ йде процес формування наглядової 
ради підприємства, Міністерством інфраструктури розробляється політика власності. Наше 
завдання - відпрацювати всі необхідні складові реформи управління держпідприємством, 
таким чином, щоб ініціювати і завершити процес корпоратизації до 2020 року»,— 
підсумував керівник АМПУ. За словами Райвіса Вецкаганса, для успішної корпоратизації 
підприємства необхідно внести зміни до чинного законодавства. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АПУ 

 
Держгідрографія у повному обсязі виконала річний план досліджень  

щодо гідрографічного забезпечення судноплавства 

20.11.2018 
Державна установа «Держгідрографія» повністю виконала заплановані 

на 2018 рік гідрографічні дослідження суднового ходу р. Дніпро та 
української частини р. Дунай.  

Незабаром завершуються роботи з гідрографічного моніторингу прибережних 
морських акваторій у зоні відповідальності України. Моніторинг ведеться в рамках Плану 
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства у водах України на 2018 рік. Мета 
досліджень – виявлення та доведення до судноводіїв інформації щодо змін навігаційно-
гідрографічної ситуації, задля гарантування безпечної навігації. «Відповідно до своїх 
обов’язків з виконання функцій прибережної держави, визначених правилом 9 глави V 
Міжнародної Конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС), ДУ «Держгідрографія» 
здійснює гідрографічні дослідження з метою створення навігаційних карт, посібників для 
плавання та постійної їх актуалізації. Дослідження у даному напрямку виконуються 
відповідно до стандартів Міжнародної гідрографічної організації (МГО), - каже в.о. 
начальника «Держгідрографії» Олександр Щипцов. Наразі ДУ «Держгідрографія» виконала 
у повному обсязі заплановані гідрографічні дослідження внутрішніх водних шляхів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МІУ 

АМПУ запрошує іноземні компанії поглиблювати  
дно в українських портах 

22.11.2018 
Адміністрація морських портів України (АМПУ) планує активно 

залучати до участі в тендерах на проведення днопоглиблювальних робіт в 
українських портах провідні міжнародні компанії.  

«Досвід АМПУ з реалізації великих проектів у портах Южний та Чорноморськ 
свідчить про те, що такий підхід дозволяє виконувати проекти з випередженням графіка та 
отримувати істотну економію як на етапі конкурсних торгів, так і за підсумками їх 
реалізації. АМПУ і далі буде активно залучати до реалізації днопоглиблювальних проектів 
провідні вітчизняні та міжнародні компанії», - зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс в 
інтерв'ю міжнародному виданню Dreadging today. До кінця 2018 р. і у 2019 р. АМПУ планує 
провести 9 тендерів, в яких можуть взяти участь як українські, так і іноземні компанії. 
Йдеться про днопоглиблення портів Одеса, Миколаїв, Бердянськ, Маріуполь, Южний, 
каналів Дунай - Чорне море, Бузько-Дніпровсько-Лиманського, Херсонського морського, а 
також внутрішніх водних шляхів. Відзначимо, протягом 10 міс. ц.р. днопоглиблювальний 
флот АМПУ реалізовував проекти з підтримки паспортних глибин у портах Маріуполь, 
Бердянськ, Ізмаїл, а також на Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Херсонському морському 
каналах і глибоководному суднового ходу каналу Дунай - Чорне море. “Обсяг 
експлуатаційного днопоглиблення, виконаного власним технічним флотом ДП 
«Адміністрація морських портів України», станом на кінець жовтня 2018 року становив 1,3 
млн кубометрів. Це на 12% або 145 тис. кубометрів більше від показників днопоглиблення, 
здійсненого власним флотом держпідприємства, за весь 2017 рік", - йдеться у повідомленні 
АМПУ. Нагадаємо, з метою збільшення потужностей власного днопоглиблювального флоту 
9 жовтня 2018 року філія «Дельта-Лоцман» держпідприємства АМПУ оголосила тендер на 
закупівлю нового самовідвізного землесоса. Станом на сьогодні технічний флот ДП «АМПУ» 
налічує три землесоси «Інгульський», «Меотида», «Тілігульський» і один земкараван у 
складі багаточерпакового земснаряду «Ріон», двох грунтовідвізних шаланд («Кримська-3» 
«Кримська-9»), завізника якорів «МЗ-318», що знаходяться на балансі філії «Дельта-
лоцман» ДП АМПУ», а також стаціонарного землесосу НСЗ-6 «СКИФ» і завізника якорів «МЗ-
348», що знаходяться на балансі Білгород-Дністровської філії ДП «АМПУ». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Турция поможет Беларуси построить речной порт на Днепре  

для выхода в Черное море 
12.11.2018 

Беларусь планирует построить речной порт на Днепре в 
Гомельской области вблизи границы с Украиной. Порт будут 
использовать для выхода в Черное море судов класса "река-море".  

Как сообщил Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, для реализации проекта 
привлекут турецкого инвестора - компанию Derin Shipping & Trading Co. Чтобы реализовать 
проект, могут построить портовой терминал в деревне Нижние Жары (Беларусь). "Наши 
турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах 
Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - заявил Савиных 
журналистам в Гомеле в ходе визита турецкой делегации. Украинская сторона подтвердила 
техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до 
Нижних Жар. При этом нужно провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км. 
Белорусская сторона подготовила три строительных проекта в Брагинском районе. Так, 
предусмотрено строительство в деревне Нижние Жары глубоководного порта площадью 
41 га, речного порта с инженерной и транспортной инфраструктурой площадью 68,1 га, 
мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха площадью 249,65 га. 
Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи 
Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский 
ГОК (проект "Беларуськалия", мощность - около 2 млн тонн хлоркалия в год). ... 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 

Киевский речной порт решил ликвидировать  
два филиала из-за их убыточности 

12.11.2018 
АО "Киевский речной порт" решило ликвидировать филиалы "Пристань 

"Винница" и "Пристань "Могилев-Подольский" из-за их убыточности. Об этом 
компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Решение о ликвидации филиалов принято в связи с "негативным влиянием их 
деятельности на общее финансово-экономическое положение общества". Оба филиала 
выполняли функции сдачи в аренду имущества и осуществления пассажирских перевозок. 
В апреле т.г. порт изменил тип акционерного общества с публичного на частное. Уставный 
капитал общества составляет 12,25 млн грн, его бенефициарными собственниками указаны 
физлица Светлана и Юрий Бродские, Ирина Коваленко и Вячеслав Русанов. В 2017 г. 
Киевский речпорт сократил активы на 30,2% - до 68,3 млн грн. Киевский речной порт 
имеет более 1,5 км грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными 
средствами, гидротехническими сооружениями, специальными устройствами для стоянки, 
обработки и навигационного обслуживания флота, береговым хозяйством, ремонтными 
мастерскими. Порт предоставляет услуги: портофлота, таможенного комплекса, перевалки 
и хранения всех видов генеральных и навалочных грузов, судоремонта, добычи и 
реализации речного песка, аренды помещений и территорий, организации речных 
пассажирских и туристических перевозок, а также транспортно-экспедиторские услуги. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 

 

Порт «Ника-Тера» демонстрирует рекордный 
годовой грузооборот 

13.11.2018 
ООО «Морской специализированный порт (МСП) Ника-Тера» с начала 

2018 г. по состоянию на 12 ноября зафиксировало грузооборот 4,8 млн тонн, 
превысив рекордный в истории компании годовой грузооборот 2011 г. 

«После практически одновременного завершения загрузки двух судов зерновыми и 
глиной в порту побит предыдущий рекорд грузооборота за двенадцать месяцев (…) 
Показатель за неполных десять с половиной месяцев превысил максимальный в истории 
порта годовой грузооборот, достигнутый в 2011 году - 4,72 млн тонн», - отметила пресс-
служба. МСП «Ника-Тера» расположено на левом берегу Бугского-Днепровского лимана в 34 
милях от моря. В порт ведет Бугско-Днепровский лиманский канал, позволяющий 
проводить суда с осадкой до 10,3 метра. Количество причалов - семь, длина причального 
фронта - около 1,6 км. В терминал входят четыре специализированных комплекса 
(грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по 
перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов. 
Территория терминала граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева». Компания в 
2017 году увеличила грузооборот по сравнению с 2016 годом на 4% — до 4,17 млн тонн. 
Компания входит в Group DF, которая объединяет азотный, титановый, портовый, газовый, 
аграрный и медийный бизнесы бизнесмена Дмитрия Фирташа. 

Читать полностью >>>  
По материалам ports.com.ua 

http://mtu.gov.ua/news/30404.html
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http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/16625-ampu-stane-garnim-prikladom-reformi-korporativnogo-upravlinnya-derzhpidpriemstv
http://mtu.gov.ua/news/30417.html
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Міністерство інфраструктури продовжує роботу над 
реалізацією пілотних концесійних проектів 

15.11.2018 

Міністерство інфраструктури  за підтримки Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» продовжує 
роботу над реалізацією пілотних концесійних проектів. 

З метою підготовки проектів концесії в Спеціалізованому морському порту Ольвія та 
в Херсонському морському порту було відібрано консорціум консультантів, до складу якого 
увійшли представники відомих міжнародних і досвідчених українських компаній. Зазначені 
консультанти розробили техніко-економічне обґрунтування проектів, здійснивши 
глибокий і системний аналіз ринку, фінансовий, технічний, екологічний та юридичний 
аналіз. Також  проведено зустрічі з великою кількістю вітчизняних та міжнародних 
потенційних приватних партнерів для врахування їхніх пропозицій щодо реалізації 
проектів. Дані розробленого ТЕО свідчать, що реалізація проекту концесії в 
Спеціалізованому морському порту Ольвія сприятиме залученню інвестицій у розмірі 
близько 17,3 млрд грн та збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів, – до 58 млрд 
грн за весь період дії договору концесії (що становитиме 35 років), у тому числі надходжень 
від концесійних платежів − до 19,5 млрд грн. В той же час, реалізація проекту в 
Херсонському морському порту впродовж 30 років сприятиме залученню інвестицій у 
розмірі близько 1,37 млрд грн та збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів – до 
14,3 млрд грн за весь період дії договору концесії, у тому числі надходжень від концесійних 
платежів – до 2,8 млрд грн. Після схвалення техніко-економічного обґрунтування та  
проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо 
проектів концесії  у Спеціалізованому морському порту Ольвія та у морському порту Херсон 
в жовтні цього року  Робочими групами з питань проведення аналізу ефективності проектів 
концесії в Спеціалізованому морському порту Ольвія та в Херсонському морському порту 
при Мінінфраструктури було затверджено проекти Висновків за результатами аналізу 
ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо обох проектів. 
Наступним етапом підготовки проектів є погодження Висновків Мінекономрозвитку, після 
чого Міністерство інфраструктури України зможе розпочати створення конкурсних комісій 
для підготовки до проведення концесійних конкурсів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінінфраструктури 
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Чорноморське морське пароплавство підозрюють  
у виведенні коштів 

14.11.2018 
Встановлено схему розкрадання коштів ДСК “Чорноморське морське 

пароплавство” та шляхи виведення її активів до офшорів. Про це повідомив 
Департамент захисту економіки Національної поліції України. 

“За попередніми даним внаслідок протиправних дій посадових осіб Державної 
судноплавної компанії „Чорноморське морське пароплавство“ та Vietrans інтересам 
української та в’єтнамської сторонам завдано збитків на суму у кілька десятків мільйонів 
доларів США”, - йдеться у повідомленні. 12 листопада на території Одеси та Одеської 
області за місцем мешкання колишніх членів ради правління та в офісних приміщеннях 
суб’єктів господарювання було проведено 17 санкціонованих обшуків. Під час 
процесуальних заходів правоохоронці вилучили оригінали фінансово-господарських 
документів СП “ЛОТОС”, які за словами екс-членів ради правління були втрачені, 
документацію “офшорних” компаній, “схеми” виведення активів підприємства, “чорну 
бухгалтерію”. Також вилучено документи, що підтверджують дані щодо реальних 
прибутків підприємства, які надалі розкрадалися посадовими особами та, які недоотримали 
українська та в’єтнамська сторони. Також до В’єтнаму було направлено офіційний запит 
про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні з метою 
встановлення всіх обставин протиправної діяльності посадових осіб ДСК, кола 
підозрюваних, та можливої причетності громадян-нерезидентів до розкрадання її активів. 
У 2007 році було створено “Лотос Марін J.S.C.”. На момент заснування спільного 
підприємства “ЛОТОС” українська сторона володіла більшою частиною статутного капіталу 
у СП “ЛОТОС”. Засновниками підприємства були з української сторони ? ДСК “Чорноморське 
морське пароплавство”, з в’єтнамської сторони ? Vietrans та VOSA. Встановлено, що на 
користь товариства відбулось незаконне відчуження майна за вартістю у 5 разів нижчою 
від середньої ціни по ринку. Замість незаконно реалізованого майна для СП “ЛОТОС” 
купувалося старе несправне устаткування за завищеною вартістю. З 2011 р. підприємство 
припинило виплачувати дивіденди українській стороні внаслідок протиправної діяльності 
представника ЧМП у В’єтнамі. Таким чином, шляхом укладання збиткових та фіктивних 
договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт чи послуг, а також 
створення комерційної структури АК “Лотос Марін J.S.C.”, на користь якої та інших осіб було 
відчужено активи СП “ЛОТОС”, підприємство було позбавлено можливості проводити 
належним чином операційну діяльність та отримувати від неї прибуток. Крім того, посадові 
особи ДСК “ЧМП” та Vietrans та VOSA з метою виведення та легалізації незаконно 
одержаних коштів СП створили ряд “офшорних” компаній. Станом на 2018 рік ДСК “ЧМП” 
належить лише 37,93% у статутному капіталі СП “ЛОТОС”. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Экспресс в аэропорт получил название  
"Kyiv Boryspil Express" 

12.11.2018 
Экспресс, который в этом месяце начнет курсировать между 

Центральным ж/д вокзалом в Киеве и аэропортом "Борисполь", получил 
название "Kyiv Boryspil Express".  

"10 тыс. пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем 
за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса — Евгений Захаров. Евгений, у 
нас с Вами важная миссия — нанести это название на подвижной состав", — написал и. о. 
председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook. В общем 
пользователям было предложено на выбор 8 названий, которые менеджмент компании 
отобрал из более 400 вариантов, поступивших на электронный адрес и официальную 
страницу компании в Facebook. Среди них, кроме победителя: "Sky Express" — 3543 голоса 
(35,4%), "Лыбидь" — 799 голосов (8%), "UZ Air" — 621 голос (6,2%), "Чумак" — 426 голосов 
(4,3%), "Аерошатл" — 425 (4,3%), "Сич" — 296 голосов (3%) и "UZ Express" — 237 голосов 
(2,4%). "Кстати, в запасе еще несколько красноречивых названий — оставим их для 
будущих масштабных строек", — добавил Кравцов. Сейчас УЗ завершает строительство 
остановки "Борисполь-аэропорт", продолжается возведение крытого пешеходного 
перехода между железнодорожной остановкой и терминалом D аэропорта, обустройство 
платформы и зала ожидания экспресса на Центральном железнодорожном вокзале. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
 

ЧАО "Укрзализныця" создала оператора грузовых  
вагонов UZ Cargo Wagon 

12.11.2018 
ЧАО "Укрзализныця" создало оператора парка грузовых вагонов - 

дочернее ООО "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC). Об этом сообщает 
служба новостей портала interfax.com.ua 

Как отмечается в Едином госреестре юридических и физлиц-предпринимателей, 
новая компания зарегистрирована 6 ноября 2018 года с уставным капиталом 1 млн грн. 
Единственный учредитель - ЧАО "Укрзализныця". Руководителем компании назначен 
заместитель директора филиала "Центр транспортной логистики "Укрзализныци" Андрей 
Мирошников. Среди аккредитованных видов деятельности UZ Cargo Wagon - грузовые 
железнодорожные перевозки, складское хозяйство, транспортная обработка грузов; ремонт 
и техническое обслуживание прочих транспортных средств, другая вспомогательная 
деятельность в сфере транспорта. Ранее и. о. предправления "Укрзализныци" Евгений 
Кравцов заявлял, что передача вагонов, приобретенных за средства ЕБРР, в отдельно 
созданную дочернюю компанию позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на 
грузоперевозки. ЕБРР выделил "Укрзализныце" $150 млн на приобретение новых грузовых 
полувагонов. Ранее "Укрзализныця" планировала создать отдельную вагонную компанию, 
которая в 2018-м и 2019 гг. приобретет по 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства. 
Отметим, Счетная палата планирует в 2019 г. провести аудит ПАО "Укрзализныця" по 
вопросам ценовой политики и закупочным ценам, отмечается в сообщении Счетной 
палаты. "Счетная палата получила письмо от министра инфраструктуры Владимира 
Омеляна с просьбой провести аудит "Укрзализныци". Постоянная критика в адрес общества 
не осталась без внимания министра и он также заинтересован в объективной оценке 
эффективности или неэффективности работы "Укрзализныци", - цитируется в сообщении 
председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. .. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 

 
По евроколее в Украину прибыл первый  

поезд из Венгрии 
14.11.2018 

В среду, 14 ноября, в 12:00 в Мукачево (Закарпатская обл.) по 
евроколее прибыл тестовый поезд класса "Интерсити" из Венгрии. Сегодня 
же он направится назад, сообщает сайт Mukachevo.net. 

"Поезд для сообщения предоставила венгерская сторона - компания MAV-START 
nemzetkozi utazasok", - уточняют журналисты сайта. В "Укрзализныце" пока не сообщают, 
когда именно такой поезд начнет курсировать регулярно, хотя в мае и. о. председателя 
правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск поезда до конца лета 
2018 г. В июне заместитель министра МИД Венгрии Левенте Модьор, команда которого 
занимается реализацией этого проекта, утверждал, что для запуска поезда уже все готово, и 
задержка из-за политического обострения между странами. Ожидается, что после запуска 
регулярного сообщения стоимость билетов на "Интерсити" Мукачево - Будапешт составит 
от 700 до 1100 грн. Поезд будет останавливаться в Ниредьгазе и Дебрецене. Для запуска 
прямого поезда по евроколее из Украины в Венгрию в пределах вокзала в Мукачево была 
реконструирована отдельная платформа для посадки/высадки пассажиров. Напомним, что 
в Украине и странах ЕС отличается ширина ж/д пути. В Украине она шире. Поэтому ранее 
поезда, следовавшие из Украины в Европу теряли много времени на границе из-за смены 
вагонных тележек. Последние годы "Укрзализныця" развивает прямое сообщение со 
странами ЕС, используя украинскую колею, которая заходит вглубь европейских стран, в 
частности до польских Перемышля и Холма. В октябре текущего года "Укрзализныця" 
заявила, что поток пассажиров в страны Евросоюза впервые превысил количество 
пассажиров, едущих в Россию. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Мининфраструктуры объявило конкурс на 58 новых 
межобластных автобусных маршрутов 

19.11.2018 
Мининфраструктуры планирует открыть 58 новых межобластных 

автобусных маршрутов по итогам конкурса, который состоится 21 декабря 
2018 г., сообщил глава ведомства Владимир Омелян в Facebook. 

"Требования по классности на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и 
только сидячие места пассажировместимостью не менее 18 мест. На длинных маршрутах 
Евро-3 и выше пассажировместимостью не менее 30 мест (это большие автобусы типа 
"Неоплан")", - подчеркнул Омелян. Министр добавил, что новые маршруты не открывались 
с 2013 года. Как сообщалось, в феврале 2018 года Министерство инфраструктуры внедрило 
заявочный принцип получения разрешений на автобусные маршруты в межобластном 
сообщении. Для остальных типов автоперевозок условия конкурсного отбора ужесточены. 
В августе Мининфраструктуры в сотрудничестве с Государственным агентством по 
вопросам электронного правительства и Государственной службы Украины по 
безопасности на транспорте запустило Электронный кабинет перевозчика, а также 
открыло данные Реестра перевозчиков для общественности. Ранее Омелян заявлял, что 
через два года все междугородние маршрутки обяжут оснастить ремнями безопасности. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

Майже весь ринок таксі в Україні  
працює в "тіні" – експерти 

21.11.2018 
За оцінками Офісу ефективного регулювання (BRDO), обсяги ринку 

таксі в Україні становлять 40 млрд грн на рік, з яких 98% - в “тіні". Про це 
повідомляється на сторінці BRDO у Facebook. 

"Обсяг ринку перевезень таксі складає 40 млрд грн на рік, і 98% цього ринку працює 
"в тіні". Бюджет щороку не отримує 4 млрд грн, тобто 0,5% від податкових надходжень та 
5% від його дефіциту, недоотриманий ЄСВ складає 1,4% від обсягу надходжень до 
Пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні. Ще одним наслідком тінізації цього ринку в 
BRDO називають низький рівень послуг та відповідальності, що зачіпає вже інтереси 
споживачів. "Наслідок для споживачів - низька якість послуг, багато старих, несправних 
авто, непрофесійних водіїв, що спричиняють ДТП та мають нульову відповідальність перед 
клієнтом", - зазначають в BRDO. Також повідомляється, що з урахуванням ситуації, в BRDO 
готуються представити низку порад, як вивести ринок таксі з тіньового сектора. Як відомо, 
Офіс Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) - незалежний 
експертно-аналітичний центр, який фінансується Європейським Союзом в рамках проекту 
FORBIZ та  Ініціативи EU4Business. Він сприяє створенню ефективного регулювання і 
поліпшенню економічних свобод в Україні, з пріоритетом для малого/середнього бізнесу. 
Експерти BRDO, зокрема здійснюють системний перегляд існуючого регуляторного поля за 
методикою Rolling Review у найбільш важливих напрямках для малого й середнього 
бізнесу; підготовку рекомендацій щодо вдосконалення регулювання та «очищення» 
регуляторного поля від актів, що не відповідають принципам регуляторної політики. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

http://mtu.gov.ua/news/30391.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1762304-chornomorske-morske-paroplavstvo-pidozryuyut-u-vidmivanni-groshey
https://delo.ua/business/ekspress-v-aeroport-poluchil-nazvanie-kyiv-borys-347780/
https://interfax.com.ua/news/economic/541690.html
https://interfax.com.ua/news/economic/544437.html
https://delo.ua/business/po-evrokolee-v-ukrainu-pribyl-pervyj-poezd-iz-ve-347825/
https://delo.ua/business/mininfrastruktury-objavilo-konkurs-na-58-novyh-m-347928/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2584274-majze-ves-rinok-taksi-v-ukraini-pracue-v-tini-eksperti.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.mavcsoport.hu/en
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Кличко заявил о начале строительства  
метро на Виноградарь 

20.11.2018 
По итогам корректировки местного бюджета на 2018 год Киевская 

городская государственная администрация вернула 1,1 млрд гривень на 
строительство метро на жилой массив Виноградарь.  

"Тендер состоялся, договора подписаны. Мы фактически возрождаем строительство 
метро в столице. Потому что последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2012 г.", – 
заявил городской глава Виталий Кличко. Как сообщалось ранее, самую низкую цену на 
аукционе на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" 
на жилой массив Виноградарь предложило ПАО "Киевметрострой" - на 12 млн 214 тыс. грн 
меньше ожидаемой. На предыдущие торги были поданы три предложения: от ПАО 
"Киевметрострой" - планировал вести работы самостоятельно; от ЗАО "Интербудтоннель" - 
планировал привлечь субподрядчиком ПАО "Днепрометрострой", которое в качестве опыта 
заявило строительство метрополитена в Днепропетровске по соглашению от 1999 года; от 
ООО "Строительная Компания Адамант" (Мукачево) из группы "Укрбуд". Компания 
планировала привлечь субподрядчиком ЗАО "Южспецстрой", которое строило в Харькове 
участок метро от станции "Проспект Победы" до станции "Научная" и "Алексеевская". 
 

Читать полностью >>>  
По материалам zn.ua 

Читайте также: В Киевсовете заявили о 
рейдерском захвате ПАО “Киевметрострой” 
>>>  

 
Наприкінці грудняв Києві відбудеться конкурс  

перевізників на 35 маршрутах міста 

22.11.2018 
Конкурс із перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування у режимі маршрутного таксі (34 об’єкти) та 
звичайному режимі (1 об’єкт) відбудеться 21 грудня. 

«Конкурс транслюватиметься на сторінці «Комунальної служби перевезень». 
Завдяки щорічному підвищенню вимог до перевізників у Києві вже працює більше 300 
нових автобусів середньої місткості, і це важливий крок в оновленні громадського 
транспорту», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій 
Симонов. Під час проведення конкурсу буде оцінюватись відповідність транспорту таким 
стандартам: рухомий склад має бути обладнаний двигунами, що відповідають нормам 
екологічної безпеки не нижче «ЄВРО-5»; пасажиромісткість: повинно бути не менше 21 
місця для сидіння пасажирів (із можливістю перевезення пасажирів стоячи, окрім 
транспортних засобів), пристосованих для перевезення осіб із обмеженими фізичними 
можливостями; загальна пасажиромісткість – не менше 50 місць; конструкція автобусів, які 
пристосовані для перевезення осіб із інвалідністю, повинна передбачати можливість 
перевезення не менше одного крісла колісного; автобуси повинні бути обладнані 
електронними інформаційними табло та кондиціонерами. … 

Читати повністю (перелік маршрутів) >>> 
За матеріалами КМДА 

 
В Днепре рассказали, когда откроют  

три новых станции метро 
23.11.2018 

Власти Днепра планируют открыть три новых станции в Днепре к 
средине 2023 года. Об этом сообщает издание Днепр Час со ссылкой на 
заместителя мера города Михаила Лысенко. 

"Полгода назад в нашем городе стартовала активная фаза строительства метро. К 
сожалению, перед этим полтора года были потеряны. Потому что нам достался 
неграмотный проект. Компания Limak выиграла тендер, но она оказалась на недостаточно 
хорошем уровне", - сказал он. Проект метро пришлось полностью изменить. "Думаю, что 
уже с апреля начнется активная выработка", - добавил он. Ранее власти города подписали 
контракт с Zaha Hadid Architects о проектировании станций в днепровском метрополитене. 
Строительство метрополитена в Днепре началось еще в 1982 г. Всего планировалось 
запустить девять станций. Но вместо этого в 1995 г. запустили только шесть. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 

 
 

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

 
 

Почтово-логистический оператор Justin к 2020 планирует  
увеличить количество отделений до 2000 

13.11.2018 
Почтово-логистический сервис Justin, принадлежащий Fozzy Group, 

планирует открыть 1000 точек в 2019 году и увеличить их количество – до 
2000 в 2020 году, сообщает rau.ua.  

Также компания будет рассматривать другие торговые сети для открытий 
собственных отделений. На данный момент количество отделений Justin по Украине 
насчитывает 225 точек, которые располагаются в сетях супермаркетов Fozzy Group – Fozzy 
Cash&Carry, "Фора" и "Сільпо". Также компания сотрудничает с "Автолюкс-Экспресс-почта", 
которая объединяет сеть из 200 отделений экспресс-формата. По словам коммерческого 
директора Justin Владимира Ковальчука, у компании уже есть оборудование для 500 
отделений, большинство из которых будут установлены до конца года. Для ускорения 
развития сети Justin привлекли компанию Retail&Development Advisor. Компания также 
рассматривает другие торговые сети как место для открытия собственных точек выдачи. 
“Мы планируем иметь более 1000 отделений в следующем году по всей Украине. Уже есть 
решение собственников о выходе за рамки наших сетей, чтобы стать более доступными для 
наших потребителей”, – говорит Ковальчук. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 
 

 

 

 
Компания «Нова Пошта» за 10 месяцев 2018 года открыла 

264 новых отделения по стране 
14.11.2018 

Среди новых точек присутствия преобладают почтовые отделения, 
которые обрабатывают посылки весом до 30 кг – таких было открыто 148. 
Об этом сообщает портал allretail.ua 

Меньше открыто грузовых отделений, не имеющих ограничений по весу, - 69 и 
мини-отделений – 47. Кроме того, «Нова Пошта» также установила новые почтоматы – 
теперь их 77. Почтоматы установили в Харькове, Днепре, Виннице, Одессе, но 
преимущественно почтоматы размещены в Киеве в отделениях «Нова Пошта» и внешних 
локациях. «Мы открываем отделения в небольших городах и селах, чтобы каждому клиенту 
было просто и удобно работать с нами. У нас амбициозные планы – мы хотим стать №1 по 
количеству точек контакта», - говорит Александр Бульба, директор «Нова Пошта». Новые 
точки присутствия заработали в больших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и 
Львове, а также в таких населенных пунктах, как Шостка, Подольск, Константиновка, 
Волноваха, Покровск и другие. Группа «Нова Пошта» предоставляет клиентам - как бизнесу, 
так и частным лицам - полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу 
входят украинские и зарубежные компании, в том числе «Нова Пошта», «НП Логистик», 
«ПОСТ ФИНАНС» и «Нова Пошта Интернешнл». «Нова Пошта» - лидер логистического 
рынка, который обеспечивает легкую доставку каждому клиенту - в отделение, почтоматы, 
по адресу - и позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не 
только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает более 2400 отделений по 
всей Украине, а количество отправлений только за 2017 превысило 146 млн. «НП 
Логистик» - компания, предоставляющая услуги фулфилмента: хранение товара на складах, 
комплектацию и отправку заказов получателю. «ПОСТ ФИНАНС» - небанковское 
финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять 
денежные переводы и операции с электронными деньгами. «Нова Пошта Интернешнл» 
развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по 
экспресс-доставке не только в Украине, но и за рубежом. Группа «Нова Пошта» работает с 
соблюдением всех норм украинского законодательства. За последние полгода Группа 
перечислила в бюджет страны около 1,5 млрд грн налогов и сборов. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

Читайте также: Секреты работы Киевского 
инновационного терминала Нова пошта >>>  

 
ПАТ "Укрпошта" збереже мережу сільських  

відділень – Порошенко 
21.11.2018 

ПАТ "Укрпошта" пообіцяло зберегти мережу сільських відділень, заявив 
президент України Петро Порошенко на зустрічі з працівниками пошти в 
Житомирі в середу, 21 листопада. 

"Ці 500 млн грн (передбачені в держбюджеті-2019 для Пенсійного фонду на оплату 
послуг "Укрпошти" – Ред.) вирішують проблему на певний час. Це час для того, щоб ми 
спільними зусиллями знайшли системне рішення, яке не вимагало б подальшого 
втручання, але це системне рішення не повинно бути за рахунок листонош", – заявив 
Порошенко. Президент також подякував листоношам за їхню роботу, зазначивши, що вона 
особливо важлива для сільських жителів. Порошенко висловив переконання в тому, що 
Верховна Рада підтримає його ініціативу про те, щоб передбачити в державному бюджеті на 
2019 рік 500 млн грн на витрати "Укрпошти" з доставки пенсій. "Керівництво" Укрпошти 
"пообіцяло, що не скорочуватиме сільські відділення. І бюджетні гроші – ці 500 млн грн – 
дозволять їх зберегти. Якщо цю обіцянку буде порушено, звертайтеся до представників 
влади до районних, обласних державних адміністрацій, а ми проконтролюємо ефективність 
використання бюджетних коштів", – підкреслив президент. У свою чергу перший заступник 
генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський заявив, що держкомпанія 
шукатиме системне вирішення проблеми. Раніше прем'єр-міністр України Володимир 
Гройсман пообіцяв не допустити припинення "Укрпоштою" доставки пенсій. За словами 
прем'єра, українська пошта повинна працювати для українських громадян. Нагадаємо, 
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.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukr.segodnya.ua 

 
Народні депутати підтримали податок на поштові  

посилки з-за кордону вартістю від €100  
23.11.2018 

Народні депутати підтримали запровадження податку на додану 
вартість на поштові посилки з-за кордону вартістю від 100 євро з 1 липня. 
Відповідні зміни до Податкового кодексу підтримали 236 парламентарів. 

«Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 
січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року 
податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість 
яких перевищуватиме еквівалент 150 євро», – йдеться в пояснювальній записці. Відзначимо, 
зменшення безподаткового ліміту до 100 євро не вплине на пересічних громадян, які 
замовляють товари на міжнародних майданчиках. Про це під час розгляду Верховною 
радою змін до Податкового кодексу заявила голова податкового комітету Верховної Ради 
Ніна Южаніна. "Надскладна зараз ситуація з поштовими посилками. При тому, що у деяких 
операторів поштові посилки йдуть по електронному реєстру і їх можна ідентифікувати, а 
деякі оператори продовжують перевозити все мішками", — заявила вона. "Ми знаємо, що 
таким чином подрібнюються великі партії товару, який продається потім в деяких 
Інтернет-магазинах. Це один із способів контрабанди", — додала Южаніна. За її словами, 
законопроектом передбачається впровадження системи електронного адміністрування 
посилок для всіх отримувачів. "І ця система, на жаль, може запрацювати тільки з 2021 року 
через те, що "Укрпошта" знаходиться в європейській угоді поштарів і не може раніше 
розпочати це...", — пояснила голова податкового комітету Верховної ради. На думку 
Южаніної, зменшення безподаткового ліміту до 100 євро не вплине на пересічних 
громадян, які замовляють товари на міжнародних майданчиках. "Поштові оператори 
запевнили, що після змін поведінка людей також зміниться і придбаючи товари для 
власних потреб, вони зроблять так, що посилки більше 100 євро коштувати не будуть. 
Закон розповсюджується виключно на ті партії товарів, які під виглядом посилок ввозяться 
для продажу магазинами", — запевнила вона. За словами народного депутата "Самопомочі" 
Тетяни Острікової, бюджет може отримати до 300 млн грн від зменшення безподаткового 
ліміту на посилки від 150 до 100 євро. Тому, на її думку, у відповідній нормі немає сенсу, 
враховуючи, що сума надходжень невелика, і бізнесмени, які розбивають великі партії на 
підставних осіб, зможуть і надалі це робити через відсутність реєстру отримувачів посилок.  

 
 

Читати повністю >>> 
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Объем реализации услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой  
связи Украины 9 мес.-2018 вырос на 11% 

19.11.2018 
Объем реализации услуг предприятиями телекомсферы Украины в 

январе-сентябре 2018 года составил 53,293 млрд грн, что в абсолютных 
ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,9%. 

Как сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат), объем услуг, 
реализованных населению, составил 31,154 млрд грн, или 58,5% к общему объему 
реализованных услуг (рост на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года). В то же время, согласно данным Госстата, в сопоставимых ценах по сравнению с 
январем-сентябрем 2017 года, объем реализованных услуг в целом увеличился на 1,3%, а в 
части предоставления услуг населению - на 1,2%. При этом, в частности, в абсолютных 
ценах за девять месяцев 2018 года объем реализации услуг почтовой и курьерской 
деятельности вырос на 24,9% - до 4,2 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 
1,2 млрд грн (рост 27,0% к итогам аналогичного периода прошлого года). Объем 
реализации услуг мобильной связи в январе-сентябре текущего года возрос на 9,4% и 
составил 28,4 млрд грн, из них населению предоставлено услуг на 19,2 млрд грн (рост 
11,8% к итогам 9 мес.-2017). Объем реализации интернет-услуг за девять месяцев 2018 
года также вырос - на 11,5% и составил 8,9 млрд грн, из них населению предоставлено 
услуг на 6,4 млрд грн (рост 17,5% к итогам 9 мес.-2017). 

Объем реализации услуг связи >>> 
По материаламinterfax.com.ua 
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Антимонопольный комитет открыл дело против  

«Киевстара», Vodafone и lifecell 
12.11.2018 

АМКУ открыл дело против трех крупнейших мобильных операторов 
страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) из-за перевода 
тарифных планов с месячного на 28-дневный учет. 

Как сообщила государственный уполномоченный комитета Мария Процишен, ранее 
операторы "Киевстар", "МТС-Украина" и lifecell практически одновременно подняли 
тарифы на пользование мобильной связью (65-75 грн за базовый тариф), и в это же время 
сократили расчетный период с одного календарного месяца (30-31 день) до 4 недель. 
Таким образом в течение одного календарного года пользователи вынуждены вносить 
абонплату 13 раз. По ее словам, в своих объяснениях операторы заявили, что расчетный 
период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской 
плате, и подчеркнули, что у них есть другой вид оплаты – "плата за пакет услуг", по 
отношению к которому такое нормативное ограничение не распространяется. "Так, в 
частности, было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, 
чем абонентская плата", - отметила Процишен. В то же время, по информации АМКУ, во 
внутренних документах операторов в разделах "Терминология" упоминается именно 
"абонентская плата", что не вписывается в логику объяснений каждого из операторов. 
Кроме того, Мария Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей 
коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали 
напротив платежа – "абонплата". "Было принято решение об открытии дел против 
компаний "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell по признакам нарушения 
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - заявила 
госуполномоченный АМКУ. 

Читать полностью >>>  
По материалам bykvu.com 

 
Хозсуд отказался разорвать договор ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"  

и признать недействительными обязательства по нему 
21.11.2018 

Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества (ФГИ) 
Украину в иске к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-
продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,171 млрд грн. 

Соответствующее решение суда от 7 ноября 2018 г. обнародовано в базе судебных 
решений. Согласно решению, помимо этого суд отказал во встречном иске "ЕСУ" к Фонду 
госимущества "о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью 
его выполнения". В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем 
выполнении условий договора. "Судом установлено надлежащее выполнение ООО "ЕСУ" 
условий пункта 6.2. раздела 6 Концепции ООО "ЕСУ" о внесении инвестиций в размере не 
менее суммы, которая является эквивалентом $450 млн", — говорится в документе. В 
соответствии с ним "ЕСУ" подкрепил свою позицию выводами юридической фирмы 
"Бейкер и Маккензи Си-Ай-Эс Лимитед". Суд также отклонил доводы ФГИ о невыполнении 
"ЕСУ" обязательств по передаче телекоммуникационной сети специального назначения 
(ТССН) госорганам. "Поскольку судом установлено, что обязательство по Договору об 
обеспечении передачи ТССН в государственную собственность фактически выполнено и 
именно по этим основаниям отказано в первоначальном иске (то есть права истца по 
встречному иску защищены способом, предусмотренным законом при разрешении спора, 
являющегося предметом рассмотрения первоначального иска), суд не усматривает 
оснований для удовлетворения встречного иска", — говорится в судебном вердикте. Как 
сообщалось, ФГИ подал в суд иск о расторжении договора с "ЕСУ" в середине мая 2017 года, 
требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на стороне 
ответчика был привлечен Ощадбанк (Киев), в залоге у которого находится указанный 
пакет акций "Укртелекома". В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил 
иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакет акций "Укртелекома" в государственную 
собственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение 
инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный 
хозяйственный суд. Однако в начале июля 2018 года Верховный суд удовлетворил 
кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение суда первой 
инстанции. "Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем 
продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", – 
прокомментировали тогда агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, 
которое является собственником "ЕСУ". ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 
2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской 
"дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского 
бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году. "Укртелеком" в январе-сентябре 
2018 года получил около 449 млн грн чистой прибыли, что на 29,6% меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года. По его словам, чистый доход за этот период незначительно 
снизился - на 0,1% до 4,893 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 
 
 

Google ожидает до 2025 года четырехкратный рост мобильных 
пользователей интернета в Украине 

23.11.2018 
Компания «Google Украина» констатирует проникновение смартфонов 

в Украине на уровне 57% на конец ІІ квартала т.г. и ожидает четырехкратный 
рост количества мобильных пользователей интернета до 2025 г. 

По словам ведущего аналитика компании «Google Украина» Елены Фигурной, 
онлайн-аудитория Украины активно растет из года в год, при этом увеличивается и коли-
чество интернет-пользователей, использующих мобильные устройства. «Во ІІ квартале 
2018 г. проникновение смартфонов в Украине составило 57%. Этот показатель ниже, чем в 
Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение мобильного 
интернета после внедрения 4G и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, 
ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 года», - отметила 
Е.Фигурная во время панели «Бизнес и технологии» на конференции Google Day в Киеве. 
Динамика увеличения количества запросов с мобильных телефонов в 2018 г. показала 
прирост в 61%, притом, что по данным Google в мире эта цифра составляет 50%. 
Гендиректор «Google Украина» Дмитрий Шоломко в свою очередь заявил, что за год работы 
Google.Pay в Украине количество оплат через приложение выросло в 90 раз. «К сожалению, 
я не могу сказать, какое место мы занимаем по количеству „тапов“ (транзакций - Ред.) в 
Европе, но мы входим в ТОП-5 наиболее активных стран», - отметил он. По данным 
консалтинговой компании Ipsos Group, Украина с долей онлайн-покупок в 30% отстает от 
Польши на 9 процентных пунктов (п.п.), при этом обгоняя Чехию на 7 п.п. В то же время 
количество онлайн-покупок через мобильные устройства в Украине составляет 11% (на 5 
п.п. выше, чем в Польше и на 7п.п. - чем в Чехии). При этом 45% украинских пользователей 
в возрасте 16-34 лет используют для поиска информации только смартфон. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Що відомо про ІТ-ринок України та скільки  

заробляють програмісти 

02.11.2018 
В Україні розвиток IT-індустрії, яка переважно представлена 

аутсорсинговими компаніями, випереджає світові темпи. Понад 100 
представників списку найуспішніших компаній світу Fortune 500 є 
клієнтами українського ІТ.  

Яку частку ІТ-бізнес займає в українському експорті та як ця галузь впливає на 
економіку країни? Асоціація "IT-України" провела дослідження українського ринку IT. 
БізнесЦензор публікує найцікавіші моменти. 

Скільки IT-компаній в Україні. Згідно з офіційними даними, в кінці першої поло-
вини 2018 року в Україні налічувалося 12 634 компанії, які зареєструвалися з ІТ-КВЕДами 
(КВЕД - код ведення економічної діяльності). Однак ці цифри не точні, оскільки на обліку 
перебувають і ліквідовані компанії. До того ж одна корпорація може мати декілька 
юридичних осіб. За неофіційними даними, які приводить профільна асоціація, в Україні 
працює приблизно чотири тисячі ІТ-компаній. Більшість із них мають до 80 співробітників. 
Водночас чимало фахівців працюють у фірмах, що налічують більше 80 працівників. За 
підрахунками, які наводяться у звіті, приблизно 70% компаній надають ІТ-послуги широко-
му колу клієнтів, і по 15% компаній працюють на материнську структуру, та створюють 
власний продукт відповідно. Більше 50% ІТ-компанія зареєстровані в Києві. Далі йде Харків 
– 7,5%, Дніпро – 6%, Львів – 5% та Одеса – 4,5%. На інші регіони припадає ще 25,4%. 

Як росте ІТ ринок України. Щороку галузь комп'ютерних послуг в Україні зростала 
на 11-26%. На графіку показано ріст експорт ІТ-послуг в першому та другому півріччях в 
2013-2018 роках. Минулого року експорт ІТ-послуг посів третє місце після послуг з 
переробки товарів в країні та трубопровідного транспорту. За результатами першого 
півріччя 2018 року ІТ обігнали трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою 
галуззю з експорту послуг. Більше половини доходів від ІТ-експорту надходять в Україну із 
США. Далі значна частина припадає на Велику Британію. Українські фірми також продають 
свої послуги клієнтам з Німеччини, Канади, Ізраїлю, Швеції та Швейцарії. 

Скільки податків сплачують ІТ-компанії. Сумарний обсяг сплачений ІТ-
компаніями податків у 2014–2017 роках зростав на щороку на 27%. В 2017 році до бюджету 
надійшло 4,1 млрд грн податків від українського ІТ. В 2018 році динаміка надходжень 
податків зросла ще на 30%. У структурі сплачених податків найбільший відсоток припадає 
на податок на доходи фізичних осіб – 47%. Податок на прибуток становить – 16%, а ПДВ – 
32%. Значна кількість ІТ-спеціалістів працюють в компаніях як фізичні особи-підприємці, 
які сплачують єдиний податок. В 2013-2017 роках обсяги надходжень єдиного податку від 
ІТ-шників зростав у середньому на 59% і в становив минулого року 3,2 млрд грн. Єдиний 
податок від ФОПів на 100% залишається в місцевих бюджетах за місцем реєстрації. Податок 
на доходи фізичних осіб (ПДФО) розподіляється серед місцевих бюджетів різного рівня на 
75%, а податок на прибуток - на 90% надходить до центрального бюджету. 
 

Читати повністю >>>              © Юрій Віннічук 

За матеріалами biz.censor.net.ua 
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ВБ намерен запустить проект "Ускорение инвестиций  
в сельское хозяйство Украины" 

14.11.2018 
Всемирный банк (ВБ) до февраля 2019 г. намерен запустить проект 

"Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины", сообщила пресс-
служба Министерства аграрной политики и продовольствия.  

"Проект имеет многоотраслевой характер и будет реализовываться Минагропродом, 
Мининфраструктуры, Минприроды, МЭРТ. Ориентировочный объем финансирования для 
реализации всех мероприятий в рамках проекта – $753 млн, в том числе, кредит 
Всемирного банка - $200 млн", - указано в сообщении Минагропрода. По данным 
министерства, проект направлен на гармонизацию украинского законодательства в 
соответствии с требованиями ЕС, усовершенствование системы господдержки с/х, 
диверсификацию производства аграрного сектора, развитие сельских территорий, 
усиление способности в сфере безопасности пищевых продуктов, решение логистических 
вопросов, улучшение качества землепользования, улучшение управления водными 
ресурсами, улучшение доступа к с/х ресурсам, совершенствование доступа к финансовым 
ресурсам и инструментов управления рисками. Координатором проекта является Минфин, 
который будет получать предварительно согласованную сумму кредита и распределять 
между министерствами-исполнителями. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
ЕБРР заявил о стабилизации банковской  

системы Украины 
14.11.2018 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отмечает 
стабилизацию банковской системы Украины, однако констатирует 
увеличение коэффициентов NPL-кредитов, отмечается в отчете банка 

«Сегодня банковская система Украины стабилизировалась после трех лет усилий, 
направленных на очистку и консолидацию малоэффективных и слабых банков. В то же 
время остаются системные риски относительно высокого уровня NPL и высокой степени 
государственной собственности», - указывается в обнародованном документе. «С большим 
промедлением закон о корпоративном управлении государственными банками был 
окончательно утвержден в 2018 г., что является позитивным событием и, как ожидается, 
изменит наблюдательные советы в государственным банках», - отмечается отчете ЕБРР. 
При этом авторы документа констатируют положительные тенденции в энергетическом 
секторе, в частности, в отношении гармонизации украинского законодательства с 
европейским. Благодаря принятию соответствующего законодательства Украина 
гармонизировала свои нормы директивами Третьего европейского энергетического пакета 
с существенно улучшившейся законодательной и нормативной базой. Негативной 
тенденцией, по мнению ЕБРР, являются высокие темпы инфляции, которые являются 
следствием серьезных колебаний на валютном рынке. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 
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Лопнув банк, причетний до справи  

"вишок Бойка" 
14.11.2018 

ПАТ “Вернум банк” заявило про припинення банківської діяльності 
без припинення юридичної особи. Про це повідомляється на сайті 
фінустанови, передає портал unn.com.ua 

“У зв’язку з узгодженням НБУ плану припинення банківської діяльності ПАТ „Вернум 
Банк“ без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ „Вернум 
банк“ № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України „Про спрощення 
процедур реорганізації та капіталізації банків“ від 23 березня 2017 року № 1985-VIII, банк 
повідомляє всім клієнтам і вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, 
закриття рахунків буде проводитися в головному офісі банку”, — йдеться в повідомленні. У 
банку зазначили, що повернення коштів і закриття рахунків буде проводитися в строк і 
відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів), строк дії яких закінчується після 1 
березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без 
перерахунку відсотків за дострокове повернення коштів. У грудні 2017 року “Вернум банк” 
входив до групи з шести банків, проти яких НБУ вжив заходів впливу через порушення 
законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зазначимо, що голова наглядової ради ВАТ 
“Вернум банк” Наталія Ігнатченко фігурує у справі “вишок Бойка”. 29 січня її затримали за 
підозрою співучасті у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, яку 
звинувачують у заволодінні 3,23 млрд грн “Чорноморнафтогазу” під час закупівлі двох 
бурових установок у 2010-2012 роках. 31 січня 2018 року суд відправив голову правління 
“Вернум банку” під нічний домашній арешт. 17 серпня суд зняв арешт з семи компаній, що 
знаходяться у володінні Наталії Ігнатченко. Також українським слідчим було санкціоновано 
доступ до рахунку підозрюваної у німецькому банку Commerzbank AG. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 

 

Экс-президента Городского коммерческого банка  
задержали в Латвии 

15.11.2018 

В Латвии задержали экс-президента украинского ПАО 
"Городской коммерческий банк" (ТМ CityCommerce Bank) Рейниса 
Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн грн. 

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, по запросу украинской 
стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента - 
одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк", который находился в 
международном розыске. "Президент и председатель правления данного финучреждения 
через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас 
готовятся материалы об экстрадиции задержанного", - говорится в сообщении. В полиции 
отметили, что экс-руководство банка вместе с другими коммерческими структурами 
причастны к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет 
почти 300 млн грн. Рейниса Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. В ходе следствия было 
установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты 
фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие 
структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под 
обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Президенту 
Городского коммерческого банка и председателю правления объявили о подозрении, а в 
2017 году - их досье передали в международный розыск. Тогда как бывший председателя 
правления Городского коммерческого банка получил гражданство РФ и уехал на временно 
оккупированную территорию АР Крым. … 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 
Юлия Левочкина вышла из акционеров банка  

"Клиринговый дом" 
16.11.20118 

Физическое лицо Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка 
"Клиринговый дом". Об этом говорится в сообщении банка, передает 
stockworld.com.ua 

Согласно ему, Юлия Левочкина продала 2 791 штук акций или 5,7937% номинальной 
стоимостью 29,6 млн грн. Данный пакет ценных бумаг был продан Олегу Титаренко, пакет 
акций которого увеличился с 1,1438% до 6,9375%. Согласно реестру юрлиц и флп, 
конечными бенефициарами банка являются Юлия Левочкина и Иван Фурсин. 

Читать полностью >>>  
По материалам stockworld.com.ua 

 
Мегабанк намерен увеличить уставный капитал  

на 35% до 835 млн грн. 
19.11.208 

Как сообщает банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, акционеры рассмотрят увеличение 
уставного капитала на собрании 18 декабря. 

Мегабанк намерен докапитализироваться на 215 млн грн - с 620 млн грн до 835 млн 
грн. Номинал одной акции составляет 1 грн. По данным Мегабанка, на 1 ноября его 
регулятивный капитал составлял 914 млн грн, но вот адекватность регулятивного 
капитала (Н2) едва превышала минимальный порог в 10% - составляла 10,05%. 
Харьковский Мегабанк основан в 1990 году. Его крупнейшим акционером является Виктор 
Субботин (60,9% акций), по 15% акций Мегабанка принадлежат ЕБРР и KfW, а 6,02% - 
Международной финансовой корпорации. 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 
Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо  

ТОП-менеджерів «Банку Михайлівський» 
21.11.2018 

Слідчими прокуратури міста Києва проводиться досудове 
розслідування у ряді кримінальних проваджень відносно службових осіб ПАТ 
«Банк Михайлівський» та акціонерів банку. 

На сьогодні завершено розслідування одного з вказаних проваджень та 20.11.2018 
скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 його фігурантів, а саме голови правління 
ПАТ «Банк Михайлівський», членів правління, начальника департаменту та секретаря 
кредитного комітету. Слідством встановлено, що вказані службові особи, вступивши у 
попередню змову, спільно розробили злочинний план, що полягав у виведенні активів з 
ПАТ «Банк Михайлівський». Так, використовуючи своє службове становище, посадовці 
здійснювали видачу кредитів підконтрольним юридичним особам для використання їх в 
інтересах власників Банку. Внаслідок таких дій Банку в особі Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб спричинено шкоду в розмірі понад 200 млн грн. За результатами 
розслідування шістьом фігурантам пред’явлено обвинувачення у вчиненні зловживання 
службовим становищем (ч. 2 ст. 364-1 КК України) та підробленні офіційних документів (ч. 
1 ст. 366 КК України). Крім того, матеріали за підозрою ще трьох членів правління Банку, 
причетних до вказаних злочинних дій, виділено в окреме провадження у зв’язку з їх 
перебуванням в розшуку. Досудове розслідування у інших кримінальних проваджень 
триває. Довідково: санкції статті передбачають до 6 років позбавлення волі з конфіскацією 
майна. Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва 

 
НБУ выявил существенного владельца в  

Банке инвестиций и сбережений 

23.11.2018 
Национальный банк признал группу ассоциированных лиц 

владельцами существенного участия (в размере 14%) в ПАО "Банк 
инвестиций и сбережений". Об этом пишет finclub.net 

Соответствующее решение 19 ноября принял комитет по вопросам надзора и 
регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Вопреки 
требованиям законодательства указанные лица не предоставили Нацбанку пакет 
документов для согласования приобретения существенного участия в установленном 
законом порядке. Регулятор установил, что физлицо является фактическим контролером 
группы компаний, которые владеют участием в банке до 10%. В то же время родственники 
данного физлица совокупно владеют более 4% акций банка. Таким образом, группа лиц 
совместно владеет существенным участием в банке. В НБУ отметили, что регулятор имеет 
право признать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от 
представления им уведомления о намерении приобретения существенного участия в банке 
и соответствующего пакета документов к НБУ. 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 
Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку  

проти Коломойського 
23.11.2018  

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом 
Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія 
Боголюбова. Про це йдеться у повідомленні Приватбанку. 

"Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайсь-
ких дій - на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів, - він дійшов висновку, що 
англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх 
акціонерів", - розповідають у фінустанові. Наразі судове рішення не було офіційно винесене, 
оскільки суддя розглядає питання "щодо суми достатньо обґрунтованої справи банку", що 
було подане для розгляду у п'ятницю вранці. "Це судове рішення є лише першим етапом 
процесу, та банк має намір оскаржити його", - йдеться в повідомленні. Також у банку 
наголосили, що наразі наказ про заморожування активів Коломойського і Боголюбова 
залишиться в дії до тих пір, поки Апеляційний суд не почує подальшу заявку банку. 
"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за 
багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів 
за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому 
рахунку, здійснить правосуддя між сторонами", - цитуються у заяві слова голови правління 
Приватбанку Петра Крумханзла. "Неминучим є те, що ці критичні питання щодо 
юрисдикції, які були оскаржені відповідачами, будуть визначені Апеляційним судом, і ми 
впевнені, що вони будуть вирішені на користь банку", - коментує партнер юридичної фірми 
"Хоган Ловеллс" Річард Льюіс. Раніше про такий вирок суду розповідав народний депутат 
Сергій Лещенко. За його прогнозом, після такого рішення справу, скоріше за все, закриють. 
А арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, скасують. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 

 

http://www.fixygen.ua/news/20181114/vb-nameren-zapustit.html
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Суд подтвердил законность банкротства  
банка «ТК Кредит» 

23.11.2018 

Верховный Суд 20 ноября удовлетворил заявление НБУ о 
пересмотре постановления Высшего админсуда Украины от 20.04.2017 г. в 
деле по иску акционера банка КБ «ТК Кредит» - ООО «Торговый дом «Эко-
уголь Украины» к НБУ. 

Как сообщает пресс-служба НБУ, Верховный Суд отменил данное постановление и 
оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми в удовлетворении иска 
ООО «Торговый дом «Эко-уголь Украины» было отказано полностью. Суд высшей 
инстанции поставил точку в длительной судебной тяжбе, которая началась еще в 2016 г. в 
Донецком окружном административном суде. Тогда акционер КБ «ТК Кредит» в своем иске 
к НБУ и ФГВФЛ просил суд признать противоправными решение о выводе банка с рынка и 
заставить регулятора возобновить его деятельность. Постановлением Донецкого 
окружного административного суда от 5 сентября 2016 г. в удовлетворении иска компании 
«Торговый дом «Эко-уголь Украины» было отказано полностью. Не согласившись с 
решением суда первой инстанции, истец обжаловал его в апелляционном порядке. 
Определением Донецкого апелляционного административного суда от 24 октября 2016 г. 
апелляционную жалобу акционера банка «ТК Кредит» было оставлено без удовлетворения, 
а постановление Донецкого окружного административного суда – без изменений. … 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 

FFN открыла до 12 декабря прием заявок на покупку  
пула заложенных в НБУ активов 

23.11.2018 

ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (Киев) с 21 ноября начала 
прием заявок на покупку пула заложенных в НБУ активов неплатеже-
способных банков на сумму более 5,8 млрд грн ($210 млн).  

Как сообщается на веб-сайте FFN, заявки принимаются до 12 декабря 2018 года. 
Согласно сообщению, в пуле состоят 35 кредитов, а также четыре связанные с ними 
мультивалютные финансовые транши. Кредиты обеспеченны различными активами, в том 
числе функционирующей сетью питания, производственным и перерабатывающим 
оборудованием, коммерческой недвижимостью, землей и прочими активами. Ранее 
сообщалось, что в пул вошли активы Дельта Банка, Еврогазбанка и Актив-Банка. Напомним, 
американские площадки DebtX и FFN по продаже активов банков зарегистрировали "дочки" 
в Украине. Американские площадки The Debt Exchange, Inc. (Делавэр) и First Financial 
Network, Inc. (Оклахома-Сити) зарегистрировали в Украине свои 100% дочерние компании 
– соответственно ООО "Дебтекс Украина" и ООО "Фьост файненшиал нетворк Юкрейн" (оба 
– Киев). Согласно данным в госреестре, "Дебтекс Украина" с уставным капиталом 125,6 тыс. 
грн была зарегистрирована в конце мая, а Фьост файненшиал нетворк Юкрейн" с уставным 
капиталом 25 тыс. грн – в начале июня. Бенефициарами DebtX указаны американцы Брюс 
Гансел (Bruce Hounsell), Дж. Кингсли Гринленд (J. Kingsley Greenland) и Томас Гудвин 
(Thomas Goodwin), а бенефициарами FFN – Блисс А. Моррис (Bliss А. Morris) и Джон 
А.Моррис (John A. Morris), в обоих случаях выступающие топ-менеджерами компаний. В 
соответствии с информацией в госреестре, "Дебтекс Украина" возглавил юрист 
юридической фирмы Aequo Александр Терещенко, а "Фьост файненшиал нетворк Юкрейн" 
– старший юрист Aequo Богдан Дмуховский. Согласно данным на сайте юрфирмы, оба 
участвовали в консультировании корпорации Ukrainian Business Group по покупке 
переходного банка у Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и в 
консультирование NCH Capital (США) в дебютной для Украины покупке 
неплатежеспособного банка у ФГВФЛ, а также в дальнейшем выполнении инвестиционных 
обязательств перед ФГВФЛ.  

Читать полностью >>>  
По материалам stockworld.com.ua 

 
 НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ 
 ОБМІН ВАЛЮТ 

Полиция запуталась в сети  
обменников 

13.11.2018 
Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, 

контролирующих свыше половины рынка небанковских обменных пунктов, 
в нанесении ущерба государству.  

Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод 
капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены 
такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать 
подобные серьезные обвинения. Полиция заинтересовалась рынком обмена валют. Сразу 
26 сетей обмена валют, которые имеют лицензии Нацбанка, а это три четверти всех 
небанковских участников этого рынка, стали фигурантами уголовного производства. 
Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве подозревают 
сотрудников этих компаний в злоупотреблении полномочиями при получении 
генеральных лицензий на осуществление валютных операций. Об этом говорится в 
материалах уголовного производства № 42018101060000190, внесенного 10 сентября в 
Единый реестр досудебных расследований, сообщает FinClub. «Досудебным 
расследованием установлено, что служебные лица небанковских финансовых учреждений 
путем злоупотребления полномочиями при получении генеральных лицензий на 
осуществление валютных операций предоставили Нацбанку информацию об источниках 
происхождения собственного уставного капитала. После отражения в финансовой 
отчетности факта формирования уставного капитала небанковские финансовые 
учреждения перечислили средства на счета неустановленных физических и юридических 
лиц, что повлекло тяжелые последствия интересам государства», – говорится в материалах 
дела. За это в рамках ч. 2 ст. 364-1 УК им грозит штраф 6,8-15,3 тыс. грн, арест на срок до 
шести месяцев либо лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. Фигурантами уголовного производства стали 26 финансовых компаний: 
«Профинеф», «Премиум Финанс», «Валта Груп», «Европочта», «Аксиома», «Финод», 
«Либерти Финанс», «ИКС», «Европейская платежная система», «Финансовая гарантия», 
«Пост финанс», «24 Онлайн», «Финансовая компания Партнер», «Иноме Груп», «ДСД 
Финанс», «Голден груп», «Украинская финансовая группа», «Дживвайп финанс», «Альфа 
инвест», «Конверсия», «Смарт финэксперт», «Финансовый мир», «Стандарт финанс групп», 
«Альфа-инвест груп», «Виктория», «Финансовое учреждение ГГЛА». На них приходится 
2273 обменных пунктов, что составляет 66% всех уличных обменников. Лишь две 
компании – «Виктория» и «Финансовое учреждение ГГЛА» – работают на рынке с 2011 года, 
тогда как остальные 24 компании вышли на рынок валютообменных операций недавно – 
получили лицензии в 2015-2017 годах. Но у одной из них Нацбанк уже отозвал лицензию: 
11 октября ее лишилась финкомпания «Икс». К текущему моменту 33 компании имеют 
право проводить валютообменные операции. В поле зрения следователей не попали 
«Октава Финанс», «Магнат», «Лев Капитал», «ВАП-Капитал», «Артем», «Аверс №1», «А 
Финанс» и «Укрпочта». Полиция, начав уголовное производство, тут же начала проводить 
выемку документов. По данным Госреестра судебных решений, Печерский районный суд 
Киева с 9 по 18 октября принял решения о выемке документов уже в 19 компаниях из 26, 
деятельность которых расследуется. 

Читать полностью >>>                                                                                  © Руденко Виктория 
По материалам finclub.net 
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Японская платежная система выходит  
на украинский рынок 

06.11.2018 
Платежная система Японии JCB заинтересована в выходе на 

украинский рынок. Об сообщает пресс-служба Национального банка 
Украины, передает служба новостей портала finance.liga.net 

Как заявил генеральный менеджер JCB Такаши Суецугу, он намерен подать к 
регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время. В свою очередь, глава 
Нацбанка Украины Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, 
отметив, что НБУ выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила 
регулирования для всех участников. В НБУ отметили, что JCB - самая крупная платежная 
система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему 
выпущенных платежных карточек и объемом операций по оплате товаров и услуг. Согласно 
данным JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн 
клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил $281 млрд. 
На сегодняшний день платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. 
Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира. 

Читать полностью >>>  
По материалам finance.liga.net 

 
Китайская платежная система заходит  

на рынок Украины 
12.11.2018 

Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт 
международная платежная система UnionPay International выходит на 
украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора 
(оверсайта) платежных систем НБУ 12 ноября согласовал условия и порядок ее 
деятельности в Украине. На первом этапе платежная система UnionPay International будет 
предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг 
по платежным картам UnionPay. В дальнейшем предполагается и осуществление эмиссии 
платежных карточек UnionPay банками Украины. Международная платежная система 
UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной 
системой, организацией которой является нерезидент. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Крупнейшая платежная система Игоря Мазепы  

подала иск против НБУ 

19.11.2018 
Международная платежная система TYME подала иск к НБУ о 

признании незаконным решения от 14 июня 2018 г. об отмене регистрации 
международной платежной системы TYME.  

В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех 
лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы 
и всех ее участников. По утверждениям руководства НБУ, данные решения были приняты 
на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной 
системой TYME требований регулятора, вследствие которых возникли риски национальной 
безопасности Украины. TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы 
для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и 
СБУ документов предоставлено не было. Компания полагает, что “действия СБУ и действия 
НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер”. 
Компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в 
Украине и до момента ее закрытия являлась лидером на рынке платежных систем Украины 
по итогам 2017 г. и первого полугодия 2018 г. В начале 2018 г. TYME был присвоен статус 
социально-важной платежной системы Украины, наряду с “Укрпоштой”. Напомним, НБУ 
решением от 14 июня отменил регистрацию международной платежной системы TYME, 
платежной организацией которой является ООО “ФК “ОМП-2013”. По данным регулятора, 
причиной принятия решения стало получение документально подтвержденной 
информации от СБУ, что международная платежная система TYME осуществляет переводы 
средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что 
создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.ua 

 
В более чем 5000 интернет-магазинах в Украине теперь  

можно расплатиться при помощи Apple Pay 
20.11.2018 

ПриватБанк запустил прием оплаты с помощью Apple Pay для более 5 
000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов, сообщает пресс-
служба банка.  

Пользователи смогут оплатить покупки в один клик при помощи Touch ID. 
Напомним, "ПриватБанк" запустил оплату через Apple Pay в мобильных приложениях и 
интернет-магазинах в сентябре. Однако тогда первым и единственным партнером стала 
сеть кинотеатров Multiplex. Интернет-магазины, которые пользуются платежным сервисом 
LiqPay, получат возможность принимать бесконтактные платежи через Apple Pay на своих 
сайтах. LiqPay – первый платежный сервис в Украине, который предоставляет возможность 
интегрировать на сайты Apple Pay в один клик. Достаточно согласиться с условиями в 
личном кабинете – и функция оплаты будет подключена мгновенно. Клиенты украинских 
интернет-магазинов могут оплачивать покупки через Apple Pay в браузере Safari на iPhone 
или любом Mac (не старше 2012 года выпуска) с установленной на компьютер системой 
macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, 
либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro и 
MacBook Air. Чтобы делать покупки с помощью Apple Pay, необходимо привязать 
кредитную или дебетовую банковскую карту в приложении на своем устройстве. При 
оплате в интернет-магазине не нужно создавать учетную запись или входить в систему – 
оплата происходит в одно касание Touch ID. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 

 
 

Болгарская EIG получила контроль над СК "Европейское  
туристическое страхование" 

19.11.2018 
Болгарская страховая группа Euroins Insurance Group (EIG) 

сконцентрировала 99,99998% страховой компании "Европейское 
туристическое страхование" (Киев).  

В апреле текущего года было подписано соглашение о покупке Euroins Insurance 
Group компании "Европейское туристическое страхование". Покупка осуществлялась в два 
этапа. В мае болгарская компания купила 9,99% украинского страховщика, а в октябре - 
89,99%. АО "Еврохолд Болгария" владеет 91,84% болгарской Euroins Insurance Group, а 
люксембургская "Басилдон Холдинг" - 8,16%. Напомним, ERGO Group AG объявила о 
продаже своей украинской компании «Европейское туристическое страхование» страховой 
группе Euroins (EIG). Представители ERGO и EIG заключили договор купли-продажи, при 
этом обе стороны согласились не раскрывать детали касательно стоимости сделки. 

Читать полностью >>>  
По материалам stockworld.com.ua 

 
Николай Черкасский оформил прямое владение 99,7% акций  

в страховой компании "Бритиш Авто Клаб" 
23.11.2018 

Нацкомфинуслуг, распоряжением от 20 ноября 2018 года согласовал 
Николаю Черкасскому прямое владение 99,7134% акций ЧАО "Страховая 
компания "Бритиш Авто Клаб"(Киев), сообщается на сайте регулятора.  

Как отмечается на сайте СК "Глобал Гарант" Н.Черкасский является директором по 
развитию и имеет опыт работы в страховом секторе экономики более 11 лет. Как 
сообщалось, в сентябре 2018 года генеральный директор BritishAutoClub Ханс Бикманни 
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" что сделка по продаже страховой компании 
находится на финальном этапе подписания и в самое ближайшее время компания будет 
продана. При этом отметив, что не может раскрыть информацию о покупателе, но он 
является резидентом Украины. В марте 2017 года EMF Capital Partners принял решение о 
создании на базе страховой компании "Талисман Страхование" позже переименованной в 
ЧАО СК "Бритиш Авто Клаб" новый сервис постоянной поддержки клиентов - British Auto 
Club. Позже British Auto Club сообщило о продаже своего страхового подразделения 
Страховой компании "Глобал Гарант" (Киев). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 РИНОК ІПОТЕЧНИХ ПОСЛУГ  

 
ДІУ погасила облігації на суму 1 млрд грн з одночасною  

виплатою відсоткового доходу 
22.11.2018 

Державна іпотечна установа 21 листопада 2018 року здійснила 
погашення гарантованих державою облігацій серії «Z2» у встановлений 
проспектом емісії термін і в повному обсязі.  

Крім того, установа сплатила відсотковий дохід за десятим купонним періодом по 
гарантованих державою облігаціях серій «Z2» та перерахувала кошти до державного 
бюджету України як плату за державну гарантію. Державна іпотечна установа, як один із 
провідних емітентів цінних паперів, виконує свої зобов’язання перед інвесторами. За весь 
період, починаючи з першого випуску власних облігацій, забезпечених державною 
гарантією, який відбувся у 2007 році, виплати відсоткових доходів та погашення 
розміщених ДІУ цінних паперів виконувалися повною мірою та в зазначені терміни. 
Підтвердженням цього є довіра інвесторів та стабільний попит на такий фінансовий 
інструмент, як облігації ДІУ. Державна іпотечна установа створена постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 жовтня 2004 року №1330. Засновником ДІУ виступила держава в 
особі Уряду. Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів, у тому 
числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ  

 МАКРОСТАТИСТИКА 
 

 
 

За 10 месяцев 2018 года оборот розничной  
торговли вырос на 5,4% 

21.11.2018 

По сравнению с 2017-м, темпы роста розничного товарооборота 
немного замедлились: за январь-октябрь прошлого года оборот вырос на 
8,2%. Об этом сообщает Госстат Украины.  

Согласно очередному экспресс-выпуску ведомства, за январь-октябрь текущего года 
индекс физического объема оборота розничной торговли относительно января-октября 
2017 года в сопоставимых ценах составил 105,4%. В октябре 2018-го по сравнению с 
октябрем прошлого года индекс физического объема оборота розничной торговли 
составил 105,0%, по сравнению с сентябрем этого года — 102,0%. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 

 

 

 В ЦІЛОМУ 

Магазины не могут поделить Киев и бросились 
осваивать пригород 

13.11.2018 
Ритейлеры не могут поделить между собой места в киевских ТРЦ. До 

открытых конфликтов, конечно, дело не дошло, но очереди из 5-6 крупных 
сетевиков на площади в самых ходовых столичных торговых центрах - 
обычное дело.  

Дефицит мест в Киеве вынудил их взяться за освоение пригорода. Благо покупателей 
там с каждым месяцем становится все больше, а аппетиты рантье гораздо скромнее 
столичных. 2018 год эксперты называют «годом стабилизации», после 4-летнего кризиса, 
розница адаптировалась к новым условиям, и ритейл готов к качественным изменениям. 

Играют с форматами. Прежде всего, речь идет о запуске новых форматов 
магазинов. Причем не только в каком-то отдельном сегменте, а всюду. К примеру, западные 
монстры торговли рванулись открывать точки формата «возле дома». Ашан взялся 
развивать сеть MyAchan площадью 700 «квадратов». Spar открывает магазинчики по 100-
200 кв.м под вывеской Spar express. До двух десятков малоформатных магазинов планирует 
открыть и Metro Cash & Carry Украина. Пересматривают свои форматы и другие ритейлеры. 
«Например, сеть магазинов игрушек Planettoys сегодня сокращается, и, по нашим данным, 
планирует выводить более компактный формат сети площадью 350-500 кв. м вместо 
традиционных для нее 1,5 тыс. кв. м. Аналогичную тенденцию мы видим и в развитии сети 
магазинов игрушек Mikki: если до нынешнего года она арендовала площади от 350 до 800 
кв. м, то на сегодня определен самый эффективный формат магазина - 300-350 кв. м», - 
рассказала руководитель отдела торговых помещений компании JLL в Украине Екатерина 
Весна. Продуктовые супермаркеты также оптимизировали форматы: ранее они охотнее 
всего брали в аренду помещения площадью 1,5-7 тыс. кв. м, сегодня же наиболее 
привлекательные предложения для них находятся в диапазоне 3,3-4 тыс. кв. м, говорят 
эксперты. При этом, безусловно, каждый объект рассматривается индивидуально, но 
качественно раскрыть концепцию и при этом не платить за лишние квадратные метры 
позволяет именно такая площадь магазина. Но сокращают площади далеко не все. 
Компания LPP в начале этого года существенно увеличила магазины своих брендов: 
«малые» - Cropp, House, Mohito - с 350 до 600-700 кв. м, а, скажем, Reserved - с 1,6 тыс. до 2,4-
3,3 тыс. кв. м. При этом самый молодой бренд группы - SinSay - дважды поменял формат. 
Сначала «вырос» с 400 кв. м до 600 кв. м, а сегодня для размещения полной коллекции ему 
требуется не менее 1,1-1,2 тыс. кв. м. «Эта динамика обусловлена успехом продаж и 
расширением коллекций», - подметила нам Екатерина Весна. Играет с разными форматами 
и Novus. Как рассказали UBR.ua в самой компании, общая площадь нового магазина в ТРЦ 
SkyMall, который заменит размещенный там сейчас Ашан, составит около 12 тыс. 
квадратов. Однако при этом компания не намерена отказываться от других форматов: в 
сети есть и гипермаркет площадью более 20 тыс. кв.м., и супермаркеты, и небольшие 
магазины. «До конца 2018 года планируем открыть еще три магазина в Киеве и Киевской 
обл.», - заметила pr-менеджер сети Novus Катерина Селезень. Об открытии первого 
магазина нового beauty-формата объявила также и Watsons Украина. Вскоре на него 
переведут до полусотни магазинов сети. Как рассказали нам в компании, ранее во всех 
магазинах был представлен идентичный ассортимент с небольшими отклонениями. 
Однако, проанализировав покупательский спрос и «путешествия» клиентов по 
конкретному магазину, в компании выяснили, что самыми ходовыми у них являются 
бьюти-товары. А вот товаров для дома берут меньше. «В новом магазине любительницы 
бьюти найдут более широкий ассортимент, чем ранее, смогут его протестировать в мейкап 
зоне, ну и заодно прикупить, скажем, стиральный порошок», - рассказала UBR.ua начальник 
отдела корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Watsons Украина 
Екатерина Веремеева. Стоит упомянуть и о дебюте бренда H&M в Украине в этом году. Его 
старт на украинском рынке эксперты оценили, как очень успешный. И теперь, не 
сомневаются, что он продолжит развитие в своей полноформатной концепции (2,3-3 тыс. 
кв. м) в Киеве, а затем и в других крупных городах Украины. 

Осваивают пригород и регионы. Еще один вектор развития украинского ритейла - 
освоение регионов. Но там ситуация еще сложнее, чем в Киеве. Поэтому «набивать шишки» 
сетевики решили на пригороде Киева. В течение ближайшего года жителям городов-
сателлитов стоит ждать масштабной экспансии всех розничных форматов: от небольших 
магазинов у дома, до крупных супермаркетов. «В столице есть 3-4 больших ТРЦ, в которые 
ритейлеры хотят попасть больше всего и туда стоит очередь из потенциальных 
арендаторов-сетевиков. Поэтому и арендные ставки там могут быть выше на 20-25% выше 
рынка. А вот, к примеру, пригород столицы, который активно застраивается, еще не освоен. 
Да и ставки там могут быть в 1,5-2 раза ниже киевских, а клиентов не меньше, чем в городе. 
Поэтому, если, например, в Гостомеле, Буче или Ирпене откроется более-менее крупный ТЦ, 
туда сразу заедут не только большие магазины, но и маленькие. Эти торговые центры 
оттянут на себя тех покупателей, кто сейчас ездит за покупками в Киев. Большой спрос и на 
площади в новых обжитых жилых кварталах пригорода. Принцип тот же, если есть, скажем, 
аптека прямо в твоем доме, то покупатель, скорее всего, пойдет именно туда», - рассказал 
директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова. А вот в регионах 
качественных коммерческих площадей немного, говорят эксперты. Если по Киеву 
вакантность сегодня составляет порядка 5-6%, то в Виннице всего около 1%, в Житомире 
свободных мест и вовсе практически нет. В таких случаях ритейлеры быстро сменяют друг 
друга - одни съезжают, другие занимают их место. Бывает и так, что владельцы торговых 
площадей сами выбирают, кому отдать дефицитные метры. Свежий пример - одесский ТРЦ 
«Спартак». В ожидании открытия супермаркета «Ашан» в зоне охвата проекта, собственник 
принял решение о замене "якорного" арендатора. В результате в «Спартаке» в начале 
следующего года вместо продуктового дискаунтера откроется супермаркет «Сильпо». 
Умудрился втиснуться в одесский ТРЦ Riviera именитый французский строительный 
магазин Леруа Мерлен - для них это будет первый гипермаркет в украинской сети за 
пределами столицы. «В регионы готовы выходить практически все ритейлеры, но нет мест. 
Поэтому многие ждут открытия торговых центров, ведь отдельно стоящие магазины 
строить накладно. Именно поэтому и новые бренды заходят именно в Киев - здесь больше 
площадей. И чем необычней, новее у магазина концепция, тем выше шанс, что площадь 
сдадут именно ему», - подметила Евгения Локтионова. 

Читать полностью >>>                                                                                       © Денис Вергун 

По материалам ubr.ua 
 

Как менялось количество магазинов и рынков в Украине  
за время независимости 

14.11.2018 
Динамика развития розничной торговли всегда соответствует 

тенденциям в обществе. Когда украинцы стали пересаживаться на 
собственные автомобили и тратить средства на что-то кроме еды – как грибы, 
начали расти торгово-развлекательные центры и mall.  

Минимаркеты теряли актуальность, а гипермаркеты набирали популярность. Когда 
украинцы начали затягивать пояса, большинство денег тратить на питание и в магазины 
ходить только за наиболее необходимым и почти каждый день, то торговля всем, кроме 
продуктов, упала. Однако и продуктовый ритейл вновь начал расширяться только за счет 
минимаркетов. Статистика количества торговых точек может нам рассказать, как жила 
страна. Необходимо понимать, что только количество магазинов, киосков и рынков не 
может полностью ответить на все вопросы из-за того, что на месте десяти магазинов может 
появиться один супермаркет, который полностью их заменит. Это мировой тренд, который 
шагает по Украине. Но… Наибольшее количество объектов розничной торговли – 

https://forinsurer.com/news/18/04/18/35917
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bolgharskaia-eig-poluchila-kontrol-nad-sk-ievropieiskoie-turistichieskoie-strakhovaniie
http://www.fixygen.ua/news/20181123/nikolaj-cherkasskij.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/diu-pogasila-obligaciyi-na-sumu-1-mlrd-grn-z-odnochasnoyu-viplatoyu-vidsotkovogo-dohodu
http://allretail.ua/news/57539/
https://ubr.ua/market/trade/potomu-chto-ne-rezinovyj-mahaziny-ne-mohut-podelit-kiev-i-brosilis-osvaivat-prihorod-3877603
https://rau.ua/rdbs/
https://www.ipoteka.gov.ua/
http://britishautoclub.com.ua/
https://www.eig.bg/en/
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юридических лиц было в 1990 году – 145,7 тыс., из них магазинов было 120,6 тыс. Каждый 
следующий год их количество падало. Исключением стал 1993 год, когда торговля 
прибавила 3,2 тыс. точек. Крупнейшие падения происходили в годы, следующие за 
финансовыми кризисами. Так, в 1998 г. падение произошло на 14% и затем затормозилось. 
Следующее существенное падение произошло в 2009 году, но уже лишь на 6%. И интересно 
то, что далее количество торговых точек держалось почти 3 года на одном уровне. Это 
означает, что кризис 2008 года не был уж таким разрушительным для нашей страны, как 
мировой финансовый 1998 г. А дальше был 2014 год. Это год, когда торговля пострадала 
больше всего за годы независимой Украины. Закрылся сразу 21% юрлиц, занимавшихся 
торговлей. Так, падение количества магазинов произошло на 18%. Но худшее было еще 
впереди. В 2017 году падение розничной сети было на 25%, в том числе магазинов на 20%. 
И это при том, что расширение происходило в единичных продуктовых и непродуктовых 
торговых сетях. Поэтому место тех, кто исчез, они не могли занять в полном объеме. 
Большая часть развития организованной торговли происходила за счет приобретения 
конкурентов или аренды их существующих помещений. Сегмент рынков вел себя по-
другому, чем вся торговля. Наибольшее количество рынков насчитывалось в 2003 г. – 2891, 
что на 90% больше по сравнению с 1990 г. С 2016 г. статистика количества рынков не 
ведется, поэтому сказать, что происходит сегодня, можно только за счет исследовательских 
компаний, которые постоянно мониторят количество торговых точек в нашей стране. А 
кроме того, есть крупные иностранные игроки, которые продают нам сладкую воду и 
имеют также точные данные о количестве. Падение количества торговых точек 
свидетельствует также о падении занятости населения, поскольку торговля является 
отраслью № 1 по количеству работающих. Маленькие лавки – это города, где люди 
зарабатывают сами, как самозанятые лица, нанимая еще продавцов и административный 
персонал. Падение занятости в торговле приводит к миграции за границу, которая стала 
уже не ручьем, а полноводной рекой. Торговля является зеркалом жизни в стране. И если 
иногда нам кажется, что зеркало кривое, то, возможно, что-то с нашим лицом. Украине 
следует создать по примеру всех экономически развитых стран Министерство торговли. 
Концентрация усилий для экспорта и роста внутреннего потребления принесла свои 
успехи от США до Европы и Японии. Европейские страны только после создания ЕС во 
избежание дублирования отказались от собственных государственных структур в сфере 
торговли. В Украине торговый блок всегда являлся нелюбимым ребенком Министерства 
экономического развития и идет после оборонной и гражданской промышленности и 
некоторых других. С августа 2018 года направление торговли вообще осталось без 
руководителя после поспешной отставки Натальи Микольской и сейчас находится под 
"крылом" Максима Нефедова. И является на самом деле пятым колесом в телеге. И это при 
том, что Украина нуждается в росте экономики, который может произойти или за счет 
оживления внутренней торговли, или внешней. 

Читать полностью >>>  
По материалам 112.ua 
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В Киеве на рынок торговой недвижимости с начала года  

вышло 12 новых брендов 
22.11.2018 

За первые три квартала текущего года на рынок торговой 
недвижимости Киева вышли 12 ритейлеров. Об этом сообщает служба 
новостей портала malls.ua 

Динамика выхода ритейлеров в текущем году несколько уступает показателям 
предыдущих двух лет, когда за первые три квартала появлялось по 16 новых брендов. 
«Хотя мы и видим снижение количества новых игроков, многие из знаковых дебютантов, 
включая уже открывшие первые магазины H&M, Zara Home, DeFacto, Koton, а также 
грядущие IKEA и Decathlon, выходят на рынок напрямую, а не через партнера. Инвестиции 
этих глобальных компаний говорят об их уверенности в украинском рынке и являются 
важными сигналами для других ритейлеров об устойчивом развитии локального рынка 
ритейла», – отмечает Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании 
JLL (Украина). В ближайшие несколько лет можно ожидать выхода таких брендов одежды, 
обуви и аксессуаров, как Steve Madden, The Kooples, Ralph Lauren, Trussardi, Coin, Karl 
Lagerfeld, а также гастрономической сети фуд-холлов Eataly.  

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 

 
Как украинцы принимают решение  

о покупке 
22.11.2018 

Компания Google представила результаты исследования поведения 
потребителей, которые используют интернет как канал поиска информации 
перед покупкой 

Различные онлайн и оффлайн факторы имеют большое влияние на процесс поиска 
информации о продукте и принятия потребителем решения о покупке товара. Об этом 
свидетельствует исследование, проведенное компанией IPSOS по заказу компании Google. 

Одежда и обув. Исследование показало, что путь от решения до покупки одежды 
или обуви достаточно недолгий: почти половина покупок была совершена в течение дня и 
30% в течение недели. Украинцы, которые планируют приобретение одежды/обуви, 
активно используют интернет для поиска информации. Среди интернет-источников 
информации наиболее популярными являются сайты магазинов розничной торговли и 
производителей. 32% пользователей использовали поисковые системы для поиска 
информации о товаре, при этом 96% из них пользовались Google. 30% покупок одежды и 
обуви было совершено в интернете, и в тоже время 39% оффлайн-покупателей 
использовали также онлайн-ресурсы для изучения товара перед покупкой. Каждый третий 
украинец (28%), покупающий одежду и обувь, относится к категории ROPO-покупателей 
(Research Online – Purchase Offline/поиск онлайн – покупка оффлайн). Результаты опроса 
показывают, что 64% потребителей считают основным барьером, препятствующим 
покупке товара через Интернет, отсутствие возможности примерить одежду/обувь; для 
40% респондентов удобнее зайти в близлежащий магазин, а 38% предпочитает получить 
товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки. Подавляющее 
большинство (82%) онлайн-покупок было совершено через веб-сайт и оплачено заранее 
(59%). Исследование показало растущую роль мобильного телефона в процессе покупки, 
особенно по части поиска информации. Так, треть пользователей (33%) использовали 
мобильные устройства для поиска информации о продукте, однако использовали смартфон 
для размещения заказа на купленную одежду/обувь только 11%. При этом каждый третий 
онлайн-заказ был размещен и оплачен со смартфона – 36% онлайн-заказов и 35% оплат 
были сделаны с мобильного устройства. Мобильные устройства особенно популярны среди 
молодежи – так, 47% респондентов в возрасте 16-24 лет использовали для поиска только 
мобильные устройства (по сравнению с 37% для всех возрастных категорий). Важность 
мобильного устройства также демонстрирует тот факт, что 38% покупателей использовали 
смартфон во время визита в магазин, чтобы найти дополнительную информацию о 
продукте – в основном, для сравнения цен. Смартфон для поиска информации о товаре 
украинцы чаще всего используют дома – 84%, и больше половины из них (51%) в постели 
перед сном.  

Телевизоры и н ноутбуки. В категории телевизоров, 50% покупок было совершено 
в течение недели после принятия решения о приобретении нового ТВ. Обычно покупатели 
телевизоров рассматривают несколько брендов перед покупкой, а основной причиной для 
приобретения нового телевизора является желание «обновить» свои впечатления от 
просмотра, а именно – получить больший экран и более сложные функции (например, 

Smart TV). 50% покупателей телевизоров начинали покупку товара с онлайн-поиска в 
Google – это самый популярный источник первой информации о товаре. На 2-м месте – 
консультации непосредственно в магазине и информация с сайтов сравнения цен, их 
отметили по 48% опрошенных. На 3-м месте с долей 44% – сайт производителя телевизора 
или магазина. 56% покупок телевизоров было совершено онлайн. Тем не менее, многие из 
тех, кто совершил покупку оффлайн, использовали Интернет для поиска информации – 
35% это ROPO-покупатели. Основным барьером, препятствующим покупке через Интернет, 
49% опрошенных назвало отсутствие возможности лично протестировать телевизор. Для 
большинства покупателей выбор ноутбука является осмысленным и рациональным 
решением. Так, для 38% покупателей процесс выбора ноутбука занимает больше месяца, 
для 22% – от недели до 30 дней, 21% – от нескольких дней до недели, и только для 19% – 
покупка ноутбука была спонтанным решением, принятым непосредственно в день 
покупки. Наиболее востребованными источниками информации о ноутбуках являются 
сайты сравнения цен (51%), поисковые системы (50%), сайты магазинов и производителей 
(48%). Чуть больше половины покупок ноутбуков (55%) приходится на онлайн.  А доля тех, 
кто искал информацию онлайн и совершил покупку оффлайн, составила 36%. 
Использовали смартфон во время визита в магазин, чтобы найти дополнительную 
информацию о ноутбуке, 53% респондентов, в основном, для чтения отзывов, и чтобы 
узнать более детальные технические характеристики. В целом, исследование показало, что 
ключевым фактором популярности смартфона для поиска информации о товаре является 
удобство и возможность использовать его в любом месте и в любое время – так ответило 
более 70% респондентов. Но хотя смартфон часто используется для поиска информации, 
его еще довольно редко используют для самой покупки. Более 70% опрошенных считают, 
что для онлайн-покупок все же удобнее использовать другие устройства. Исследование 
проведено компанией IPSOS по заказу компании Google в мае-июне 2018 года, путем 
онлайн-опроса, выборка - 1200 человек.  

Читать полностью >>>  
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Топ-10 продуктовых сетей Украины по суммарной  

торговой площади 

22.11.2018 
Впервые за долгое время среди пяти крупнейших FMCG-операторов 

Украины произошли перестановки: французский Ашан сумел опередить 
немецкую Metro. 

Исследовательская компания GT Partners Ukraine презентовала очередное 
исследование, посвященное основным тенденциям развития крупнейших игроков 
продуктовой сетевой розницы Украины. На этот раз в фокусе аналитиков – суммарная 
торговая площадь операторов. 

Большие перемены. Что сразу обращает на себя внимание: впервые за долгое время 
в топ-5 FMCG-сетей Украины произошли перестановки. Metro Cash&Carry Ukraine, 
несколько лет уверенно занимавший третью строчку данного рейтинга, поменялся 
местами с Ашан Украина. Что и не удивительно – уже около пяти лет немецкий ритейлер не 
открывает новых магазинов, а его суммарная торговая площадь за это время только 
сократилась из-за потери объектов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, 
оккупированных пророссийскими боевиками, и в аннексированном РФ Крыму. Ашан, 
напротив, резко нарастил и количество, и площадь после окончания интеграции в свою 
структуру бывших магазинов сети Караван и открытия самого большого в Украине 
гипермаркета в столичном ТЦ Rive Gauche. Также компания начала осваивать новые для 
себя форматы, открыв супермаркет в Днепре и две точки формата «магазин у дома» под 
брендом Мій Ашан. Эти шаги позволили группе нарастить общую торговую площадь сразу 
на 19 000 кв. м или 10,8%. С другой стороны, после определенного застоя и смены 
руководства Metro также заявляет о своих планах возобновить развитие в Украине. В 
частности, в планах компании – открыть до 20 магазинов уменьшенного формата с 
сокращенным ассортиментом под брендом Бери-Вези. Учитывая, что разрыв между 
ритейлерами остается небольшим, можно ожидать скорого возвращения немецкой группы 
на третью строчку рейтинга. Тем более, что в начале 2020 года Ашан будет вынужден 
впервые закрыть магазин в Украине, уступив локацию в киевском ТРЦ SkyMall литовской 
сети Novus. Лидеры неизменны: Fozzy Group сохраняет отрыв от крупнейшей по 
количеству продовольственных магазинов в стране сети АТБ. Впрочем, компания со штаб-
квартирой в Днепре постепенно сокращает отрыв. Но во второй половине этого года темпы 
роста сети АТБ заметно замедлились: ритейлер предпочел сосредоточиться на обновлении 
магазинов и оптимизации внутренних бизнес-процессов, так что пока что позициям Fozzy 
ничего не угрожает. Среди остальных операторов отметим рывок Novus, который 
благодаря открытию ряда магазинов смог опередить сразу двух старых соперников: Retail 
Group (бренды Велика Кишеня, Велмарт и другие) и Фуршет. В то же время своим успехом 
Novus обязан не только собственным достижениям, но и стагнации конкурентов: некогда 
лидер отечественного продуктового ритейла Фуршет продолжает терять позиции, а Retail 
Group несколько притормозила темпы своего развития. 

Треть активних. Стоит отметить, что несмотря на стабилизацию экономики и рост 
розничного товарооборота, меньше трети FMCG-ритейлеров в первой половине 2018 года 
открывали новые торговые точки. Больше половины – 57% — сосредоточились на 
внутренних процессах, а 10% — даже сократили площади своих магазинов. При этом 
нельзя сказать, что какой-то из регионов Украины явно приоритетный для продуктовой 
розницы: везде новые объекты появлялись примерно поровну. Исключение – Северная 
(вероятно, из-за нехватки подходящих площадей и недостаточного платежеспособного 
спроса) и Центральная Украина (а вот тут, скорее всего, сыграл роль другой фактор: регион 
является домашним для двух сетей из топ-10 – АТБ и Varus – и они уже давно и успешно 
осваивают центральные области страны). В процентном соотношении больше всего новых 
торговых объектов (27%) появилось в столице, но стоит учитывать, что в ряде случаев речь 
идет о замене одного сетевого оператора другим. Отчасти это справедливо и для Западной 
Украины, где игроки национального масштаба нередко предпочитают купить локальных 
ритейлеров или их магазины, а не развивать сеть с нуля. Но это не мешает западу страны 
быть вторым по популярности направлением для продуктовой розницы – 24,4%. На 
третьем месте – Восток Украины, где компании открыли 21,4% своих торговых точек. 

Читать полностью (инфографика) >>>                            © Иван Зайцеви, Николай Маранчак 
По материалам rau.ua 

 
Rozetka, АТБ и Сільпо — самые дорогие  

бренды в ритейле Украины 

23.11.2018 
Среди ста самых дорогих торговых марок Украины почти четверть 

принадлежат либо ритейлерам, либо компаниям, тесно связанным с 
сектором розничной торговли. 

Издательство Новое Время часто публикует самые различные рейтинги украинцев и 
компаний: самых влиятельных, самых богатых, самых доходных и так далее. В конце 
ноября журнал традиционно презентует топ-100 самых дорогих брендов Украины. В новом 
списке произошли большие изменения. Стоимость каждого бренда рассчитывала компания 
MPP Consulting. Методология оценки основана на финансовых результатах компаний – 
владельцев марок, а также факторах, которые могут влиять на стоимость бренда, – 
географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая 
продукция, а также инвестпривлекательность отрасли. Редакция RAU разобралась: как, по 
мнению экспертов журнала, поменялась стоимость брендов ритейлеров и «родственных 
им» компаний. Причем в список, естественно, не вошли международные бренды – Metro, 

https://112.ua/mnenie/kak-menyalos-kolichestvo-magazinov-i-rynkov-v-ukraine-za-vremya-nezavisimosti-469686.html
http://malls.ua/news/index.php?news=21439
https://tech.liga.net/technology/novosti/kak-ukraintsy-prinimayut-reshenie-o-pokupke
https://rau.ua/analytics/top-10-retailers/
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Billa, Ашан, Watsons, McDonald’s и другие. Всего в список ста самых дорогих украинских 
торговых марок вошли 20 брендов сферы розничной торговли. Пятая часть – можно 
сказать, что ритейлеры в рейтинге доминируют. Еще пять компаний также 
непосредственно связаны с данной сферой: Нова пошта и Meest Express обеспечивают 
бурное развитие украинского e-commerce; доля нетопливных продаж ОККО и WOG растет 
год от года; Сушия – единственный отечественный представитель food-ритейла в топ-100. 
При этом стоимость торговых марок большинства представителей отрасли за год 
подорожали. Рекордсменом стал маркетплейс Prom.ua – плюс 190,7%, не исключено, что 
благодаря подтвержденной сделки о слиянии EVO Group и Rozetka.ua. Сильнее других 
снизилась стоимость Сушия, а большинство других ритейлеров сумели сохранить свои 
позиции. В продуктовом ритейле АТБ «стоит» примерно столько же, сколько и два ведущих 
бренда его ближайшего конкурента Fozzy Group – Сільпо и Фора: $157 млн против $158 
млн. В то же время ряд выводов аналитиков вызывает недоумение. К примеру, по мнению 
специалистов MPP Consulting за год подешевел бренд Эпицентр К. И это, несмотря на 
активную экспансию, рост выручки и чистой прибыли! Причем демонстрирующая гораздо 
более скромные успехи бренд второй сети строительных маркетов, принадлежащих чете 
Герег – Новая Линия – вырос в цене аж на 21,2%. Аналогично непонятно, и на основании 
чего вполовину подорожал Цитрус. А Comfy – напротив, потерял в цене ТМ сразу 17%. Без 
детализации методики оценки трудно сказать, чем объясняются подобные расхождения. 
Равно как и некорректно сравнивать данный рейтинг с составленным пару месяцев назад 
списком журнала Корреспондент: стоимость бренда – настолько сложноизмеряемая 
величина, что оценки в любом случае будут субъективны. 

Читать полностью >>>                                                       © Иван Зайцеви, Николай Маранчак 
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«Сільпо» наградил лучшие товары  
по версии своих гостей 

21.11.2018 

Слоны нашли своих победителей! 16 ноября в отеле Regent Hill сеть 
супермаркетов «Сільпо» раздала «Слонов». Об этом передает TradeMaster.UA 
со ссылкой на пресс-службу компании.  

Премия «Слон» – это выбор лучших продуктов гостями магазинов «Сільпо». В 
течение октября 80 000 владельцев карты «Власний рахунок» выбирали любимые товары, 
голосуя на сайте silpo.ua, и получили в награду многоразовые скидки. Это помогло 
сгенерировать более 1,5 миллиона персональных предложений. Теперь гости смогут найти 
любимые товары-победители на полках «Сільпо» благодаря специальным ярким значкам. 
Премию «Слон» учредили в честь двадцатилетия сети супермаркетов «Сільпо». Она стала 
первой подобной наградой в продуктовом ритейле Украины. Но на этом история слонов от 
«Сільпо» не заканчивается. Продолжение следует. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.nv.ua 

АТБ-Инвест покупает здание  
банка в Сумах 

22.11.2018 

Антимонопольный комитет разрешил днепровской компания АТБ-
Инвест, входящей в группу компаний АТБ и развивающей одноименную 
торговую сеть в Украине, приобрести здание банка Кредит Днепр в Сумах. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о приобретении активов в виде 
целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку. Розничная сеть компании 
АТБ-маркет основана в 1993 году. По состоянию на 26 июля 2018 года торговая сеть 
насчитывает 958 магазинов в 22 областях, 246 населенных пунктах. В состав корпорации 
АТБ, помимо сети "дискаунтеров" АТБ-маркет, входят кондитерская фабрика Квитень (ТМ 
Bravissimo, Квитень, Biscuits Collection), мясная фабрика Фаворит (ТМ Добров, Мясная 
лавка, Колбасный ряд), спорткомплекс Восход в Днепре. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua  

 
 FMCG Retail 
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ 
 FMCG 
 

 
 

VARUS открыл супермаркет с видеостенами в Кривом Роге,  
который стал 69-м в сети   

16.11.2018 
Торговая точка сети VARUS в новом формате открылась 15 ноября по 

адресу проспект 200-летия Кривого Рога, 24. Об этом сообщает служба 
новостей портала allretail.ua 

Торговый зал супермаркета площадью 1500 кв. м оборудован 4 большими 
видеостенами, которые установлены в мясном и рыбном отделах, гастрономии и 
кулинарии. Именно на них транслируются интересные и полезные рецепты, акционные 
предложения и другие вдохновляющие видеоролики. На полках супермаркета можно найти 
более 14 000 наименований продукции, среди которых каждый покупатель сможет 
выбрать свежие овощи, фрукты, мясные деликатесы, сыры из разных стран, бакалею, 
молочные продукты, а также многие другие новинки. … 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Сеть «Червоний маркет» переключает фокус внимания  

на обслуживание клиента 

16.11.2018 
Сеть "Червоний маркет" планирует автоматизировать магазины. 

Первая полуавтоматизированная точка начала работать в сентябре 
неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Киева.  

Корреспондент Retailers побывал внутри магазина и протестировал его работу. 
Полуавтоматизированный магазин "Червоного маркета" не совсем магазин. Это небольшая 
двухэтажная прямоугольная конструкция, сделанная из металлических листов, 
пристроенная к кирпичному зданию. На первом этаже находится "магазин" площадью 
около 30 кв.м. где размещен товар на 3 000 SKU, на втором – склад. Располагается торговая 
точка на ул. Старовокзольной, на конечной станции трамваев № 1 и 3. В чем отличие этой 
точки от остальных "Червоных маркетов". Здесь на полках представлены товары в 
единственном экземпляре. Для совершения покупки клиент должен взять мобильный 
сканер штрих-кода, которые находятся сразу возле входа. Выбрав необходимый товар 
нужно просканировать его штрих-код и все. "Корзину" соберет сотрудник склада. Он видит 
номер сканера и товар, который выбрал покупатель. Собрав товар на специальную 
платформу, сотрудник склада спускает его через специальную систему прямо к кассе. Когда 
сборка товара завершена, клиент обменивает сканер на свой заказ, после его оплаты. 
Кассиру остается только пробить товар. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 
 

В сети "ЭКО маркет" стартовала экспансия  
в Волынский регион 

18.11.2018 
После необъявленного поглощения розничного бизнеса компании 

"Аванта", сеть "ЭКО маркет" продолжает открывать свои магазины на месте 
бывших супермаркетов "Колибрис". 

Новый объект "ЭКО маркет" 16 ноября открылся в Луцке. Он расположен по адресу 
просп. Грушевского, 1 - в посещении, где до этого располагался маркет западноукраинской 
сети "Колибрис". Торговая площадь нового "ЭКО маркета" в Луцке составляет ок. 400 кв.м. - 
это первый объект этого национального оператора в Волынской области. Отметим также, 
что непосредственным конкурентом первого "ЭКО маркета" в Луцке будет супермаркет 
сети "Сільпо", располагающийся в рядом стоящем ТРЦ "Проминь". Также напомним, что 3 
ноября компания ООО "ЭКО" открыла свой первый супермаркет в г. Вараш Ровенской 
области - также в торговом центре, принадлежащем ГК "Аванта". 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Как выглядит второй полноформатный  

магазин Rozetka 
19.11.2018 

Магазин Rozetka займет 1800 кв. м в одесском FontanSky и станет на 
момент открытия вторым по размеру объектом онлайн-ритейлера после 
гипермаркета в Киеве на Почайне. 

О том, что еще один офлайновый магазин Rozetka откроется в одесском ТРЦ 
FontanSky, стало известно в конце сентября. Совсем недавно магазин ритейлера открылся в 
Киеве на Крещатике в здании Главпочтампта. Однако он был совсем не похож на магазин 
компании на проспекте Степана Бандеры, работал на меньшей площади — в 1500 кв. м и 
имел свои особенности. ТРЦ FontanSky расположен в центре Одессы, в нем работают более 
100 магазинов различных категорий. На территории торгового центра также расположены 
семизальный кинотеатр, интерактивные аттракционы, beauty-салоны, детский 
развлекательный центр и супермаркет товаров для детей. Магазин Rozetka занял 1800 кв. м 
в отдельно стоящем здании при FontanSky, имеет свой собственных вход, рядом 
располагается парковка. Пять лет назад эту локацию занимал ритейлер техники и 
электроники Comfy. В магазине со входа посетителей встречают электронные терминалы 
Check in, есть линия выдачи интернет-заказов, отдел с алкоголем, представлено и 
множество других групп товаров, есть примерочные. В центре зала расположена 
тематическая фотозона — огромный динозавр со смайлом Rozetka. Как выглядит магазин 
Rozetka в ТРЦ FontanSky — в фотообзоре RAU. ... 
 

Читать полностью (фотообзор) >>>  
По материалам rau.ua 
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Новое мышление: директор по маркетингу АТБ  

о трансформации сети 

19.11.2018 
Директор по маркетингу АТБ Константин Мельников о том, как 

магазины сети два года назад стали радикально меняться и как с помощью 
маркетинга демонстрировали преимущества нового формата. 

Новая концепция АТБ начала формироваться во время обучения маркетингового 
директора сети Константина Мельникова по программе Executive MBA в Киево-
Могилянской бизнес-школе и стала его магистерским проектом. Константин рассказал MC 
Today о том, для чего сеть затеяла такие перемены и что они ей дали. Каждый день в 
магазинах АТБ совершают покупки более 3 млн украинцев. «Если в радиусе километра от 
работы или дома есть магазин АТБ, 95% людей периодически делают в нем покупки», – 
утверждает Константин. Мельников возглавляет маркетинговый отдел сети почти десять 
лет, в его команде более 50 человек. За АТБ давно закрепился имидж магазина низких цен – 
многие товары тут на 20 %, а то и 30 % дешевле, чем у конкурентов. Ассортимент 
принципиально небольшой: если в супермаркетах бывает до 25 000 наименований, то в 
АТБ – 3000-4000. На полках более 800 товаров собственных торговых марок. «За счет 
ограниченного ассортимента достигаем высокой оборачиваемости и минимальных затрат, 
а значит — низких цен», – объясняет Мельников. Два года назад в АТБ решили, что одних 
низких цен уже недостаточно, и взялись за переосмысление концепции магазина. В основе 
новой маркетинговой концепции — быстрота и комфорт покупок. «Гипермаркет – это не 
быстро, магазин у дома – не всегда удобно из-за размера, – рассуждает Константин. – Ниша 
оказалась свободна, и мы решили ее занять». На переделку первого магазина ушло пять 
месяцев. В компании эксперимент посчитали успешным. И теперь в новой концепции 
работают около 100 магазинов. К концу 2019-го таких станет 300. «В обновленных 
магазинах рост товарооборота измеряется двузначными цифрами, растет средний чек и 
меняется портрет клиентов, например, больше покупателей на автомобилях», – говорит 
Мельников. Точные цифры маркетинговый директор не раскрывает. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

 
Офіс великих платників довів у суді правомірність донарахування  

ТОВ «Фоззі-Фуд» 31,6 млн гривень валютної пені 
20.11.2018 

За результатами перевірки Офісом великих платників встановлено 
порушення ТОВ «Фоззі-Фуд» (мережа супермаркетів «Сільпо») вимог 
валютного законодавства та донараховано 31,6 млн грн валютної пені.  

Правомірність цього донарахування 20 листопада підтвердив Шостий апеляційний 
адміністративний суд (м. Київ). В ході перевірки встановлено, що  між ТОВ «Фоззі - Фуд» і 
резидентами Великобританії та Естонії укладені ряд зовнішньоекономічних контрактів, за 
умовами яких українська компанія експортує сільськогосподарську продукцію. ТОВ «Фоззі - 
Фуд» протягом 2016 року на виконання зазначених контрактів  експортувало таких товарів 
на загальну суму 2,5 млн дол США. Проте від нерезидентів оплата за поставлену продукцію 
не надійшла. Згодом ТОВ «Фоззі - Фуд» звернулось до третейського судді стосовно 
стягнення заборгованості з нерезидентів. Але, відповідно до діючого законодавства, 
Третейський суд не має повноважень для розгляду справ де однією із сторін є нерезидент 
України. Такі повноваження мають тільки Міжнародний комерційний арбітражний суд чи 
Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України або інший арбітраж 
(третейський суд), створений у відповідності до положень Закону України «Про 
міжнародний комерційний арбітраж». Суд підтвердив позицію Офісу великих платників 
щодо правомірності донарахування ТОВ «Фоззі - Фуд» 31,6 млн грн пені за порушення 
вимог валютного законодавства. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами officevp.sfs.gov.ua 
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Наши в «городе Льва»: UAmade открывает 
первый магазин во Львове 

20.11.2018 
Открытие состоится 8 декабря 2018 года. Первый львовский магазин 

товаров украинских производителей «пропишется» в самом сердце города - 
на площади Рынок, 16.  

В нем будут представлены самые разнообразные товары более чем 300 украинских 
брендов – от одежды до гастрономии. Об этом передает TradeMaster.UA со ссылкой на 
пресс-релиз компании. «Сейчас украинское производство выходит на качественно новый 
уровень, а лейбл «Made in Ukraine» становится престижным, модным и востребованным во 
всем мире. «Мы не хотим, чтобы он превратился в сиюминутный тренд, а, напротив, стал 
одним из национальных символов Украины. Ведь все, что сделано в Украине, сделано с 
любовью!», - говорит CEO и основатель UAmade Виктор Павлов. Миссия компании UAmade - 
популяризация украинских производителей, поэтому львовский магазин, как и другие 
торговые точки сети, предстанет в формате мультибрендового концепт-стора. Помимо 
одежды и обуви для взрослых и детей, здесь можно будет купить предметы декора и 
интерьера, косметику, игры, канцелярские товары, сувениры и разные вкусности. Торговая 
точка площадью 275 кв. м. будет занимать два этажа, оформленных весьма необычно: 
стеклянные полы и коридор с фотозоной. В отличие от других магазинов сети, подобный 
формат будет представлен впервые, поэтому львовяне и гости города смогут насладиться 
его новизной и оригинальностью. В программе открытия заявлены выступления диджея, 
конкурсы и розыгрыши. Всех гостей мероприятия обещают угощать шампанским и 
фирменным шоколадом, а первые три покупателя магазина получат подарочные боксы. 
Идея собрать в одном месте лучших независимых украинских производителей дала толчок 
для основания бренда UAmadeв 2014 году. Проект стартовал с открытия интернет - 
магазина, а уже в начале 2015 года компания вышла в офлайн. Сегодня сеть UAmade 
включает 4 магазина в Киеве и 2 магазина в Днепре. В это же время активно развивается 
онлайн - магазин http://uamade.ua/. В ближайших планах ритейлера - открытие торговых 
точек в Одессе и Харькове, а также выход на внешний рынок. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 

 
Сеть Wine House переводит бизнес на новое юрлицо. У компании  

есть долги перед поставщиками и государством 
21.11.2018 

У сети винных-бутиков Wine House, которой владеет экс-депутат 
Киевсовета Валерий Миронов, образовалась задолженность перед 
поставщиками и государством.  

Только налоговый долг на начало октября составлял 3,4 млн грн. На днях компания 
выслала письмо уведомление о своей ликвидации, рассказал Retailers один из поставщиков. 
В компании эту информацию опровергли. Однако в одном из магазинов сети Wine House 
отметили, что сейчас в компании происходит реструктуризация – она переоформляется на 
новое юридическое лицо. В понедельник один из поставщиков Wine House получил письмо 
с уведомлением о ликвидации компании. "Wine House обанкротилась. Вчера компания 
прислала сообщение, что все. Мы вывозим остатки товаров со всех торговых точек", – 
рассказал владелец компании, которая поставляла безалкогольные напитки в сеть винных 
бутиков. В письме Wine House (копией располагает Retailers), датированном 19 ноября, 
говорится следующее: "В связи с ликвидацией компании прошу сделать полный возврат 
товара и оборудования со всех магазинов". По одному из контактных телефонов, указанных 
на сайте Wine House, корреспонденту Retailers посоветовали обратиться за комментариями 
к координатору сети Инне (видимо речь идет об исполнительном директоре сети Wine 
Housе Инне Ткачук). "Информация о ликвидации сети не соответствует действительности", 
– ответила Инна, не пожелав уточнить фамилию и должность. В то же время отметила, что 
она не знает о том, что поставщики получают письма с таким содержанием. В магазине 
Wine House, который расположен в коттеджном городке "Золотые Ворота" (Конча Заспа), в 
телефоном разговоре с корреспондентом Retailers, который представился покупателем, 
ответили, что сейчас в компании проходит реструктуризация. "Сейчас идет 
переоформление на новое юридическое лицо", – уточнили в магазине. По информации 
сервиса поиска по госреестрам OpenDataBot, на 1 октября у Wine House образовалась 
задолженность по выплате налога на сумму 3,4 млн грн. Согласно единому реестру 
судебных решений, с компанией  ООО "Вайна Хаус Групп" (Wine House) судится несколько 
поставщиков. В частности, дистрибутор импортных продуктов питания и алкогольных 
напитков "Сантера" требует вернуть ей долг в размере 663 940 грн, торговый дом 
"Укримпорт" – 216 117 грн, компания предоставляющая клининговые услуги "Ландшафт" – 
101 760 грн, оптовая компания продуктов питания, напитков и табачных изделий "Старт 
Трейд 1" – 158 830 грн. Менеджер компании "Сантера", просивший не называть его имени, 
рассказал Retailers, что ООО "Вайн Хаус Групп" не платит за поставленный товар примерно 
год. "Компания не ведет переговоры о реструктуризации долга. Представители компании 
часто не берут трубку. Поэтому мы обратились в суд. О ликвидации Wine House нам ничего 
не известно", –  уточнил представитель поставщика. Отметим, что год назад 
исполнительный директор сети Wine Housе Инна Ткачук в интервью изданию rau.ua 
рассказывала, что сеть начинает работать над увеличением количества бутиков и на их 
открытие будет потрачено около 3 млн грн. На тот момент сеть насчитывала 20 магазинов. 
Сейчас в сеть, по данным, указанным на сайте, входит 19 винных бутиков. Первый магазин 
Wine House открылся в 2013 году. Средняя площадь магазинов составляет 45-50 кв.м. 
Собственником компании является экс-депутат Киевсовета  Валерий Миронов. В 2015 году 
он в интервью Retailers отмечал, что инвестиции в открытие одного магазина – это сотни 
тысяч долларов, а срок окупаемости – полтора-два года. "Мы ориентируемся на средний 
класс. Наши покупатели – это управляющие, менеджеры среднего, высшего звена, 
владельцы бизнеса. Мы ориентируемся на тех людей, которые путешествуют и любят вино. 
У них есть уже культура винопития. А сейчас много предприятий закрылось. Люди 
действительно стали покупать меньше и дешевле", – отмечал Валерий Миронов. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
Магазин сети WineTime  

во Львове 
23.11.2018 

Во Львове 23 ноября открылся магазин сети WineTime. Как сообщет 
портал retailers.ua, магазин находится по адресу ул.Княгини Ольги 100. 
Площадь объекта составляет 119 кв.м.  

WINETIME –  национальная сеть гастромаркетов, основанная в 2010 году в рамках 
АСНОВА ХОЛДИНГа. На сегодня мы открыты в 14 регионах Украины на суммарной площади 
более 5000 м² и без всяких границ – в пространстве интернет-магазина. Основа 
ассортимента WINETIME – собственный импорт из десятков стран Старого и Нового света, а 
также исключительная продукция от небольших украинских производителей. Вместе – 
более 8000 наименований алкоголя и гастрономии! Опыт и ценности АСНОВА ХОЛДИНГа, 
развитые за более чем 20 лет работы на украинском рынке, получили продолжение в 
корпоративной культуре WINETIME и отражают идеи честности, открытости и 
долгосрочного видения. Тщательный отбор продукции, обслуживание высочайшего уровня 
и социальная ответственность – основополагающие принципы нашей работы.  

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
 

 NOT-FOOD  
 

 
 

Владимир Цой, MTI и Intertop: Как не  
терять интерес к бизнесу 

13.11.2018 
Совладелец, президент группы компаний MTI Владимир Цой в рамках 

рубрики «#личности» CEO club рассказал о том, как начинался его 
предпринимательский путь в 90-х, о самой большой неудаче MTI, своих 
целях и мотивации. 

«Я начал заниматься бизнесом в 1991 году. Мой стартовый капитал составлял всего 
$500. Вместе с другом по институту гражданской авиации создали компанию. Изначально 
занимались простым посредничеством на Украинской бирже, искали товар, пытались 
найти покупателей под него. В эти годы все пытались быть бизнесменами, но за душой 
ничего не было, кроме большого стремления к предпринимательству. Первый капитал мы 
заработали благодаря тому, что в конце 1991 года завезли несколько вагонов томатной 
пасты из Самарканда. Так у нас появились первые «ощутимые» деньги. Только потом 
занялись электроникой. Мы с партнерами связались с офисом компании Sony в Германии, 
запросив у них стоимость 100 телевизоров и 100 видеомагнитофонов. В ответ мы получили 
множество моделей телевизоров и видеомагнитофонов, которые нельзя было найти в 
нашей стране. Мы сделали первый заказ — самые дешевые модели по прайс-листу. Так 
начался бизнес, связанный с электроникой и IT. Дальше мы таким же образом пошли к 
Samsung, Sharp, Citizen и другим», - говорит Владимир Цой ... 

Читать рассказ полностью >>>  
По материалам rau.ua 
 

 
 DROGERIE (BEAUTY & HEALTH - B&H)  
 WELLNESS & BEAUTY (КОСМЕТИКА, ПОБУТОВА ХІМІЯ, ПАРФУМЕРІЯ, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ) 

 
В октябре сеть EVA открыла  

еще 8 магазинов 

13.11.2018 
По итогам октября 2018 года Национальная сеть Линия магазинов 

EVA пополнилась еще 8 магазинами. Общая площадь открытых в октябре 
магазинов составила 1,030 тыс метров.  

Прирост количества рабочих мест за период – 70. Магазины открылись по 
следующим адресам: Фастов, ул.Соборная, 42; Вознесенск, ул.Киевская, 18/3; Богородчаны, 
ул.Шевченка, 55; Кривой Рог, ул.Независимости Украины, 16б; Северодонецк, 
пр.Гвардейский, 15; Житомир, ул.Большая Бердичевская, 67; Сумы, ул.М.Лушпы, 45; 
Березовка, ул.М.Грушевского, 2. С начала 2018 года сеть увеличила свое присутствие на 127 
торговых точек. Таким образом, на данный момент Национальная сеть Линия магазинов 
EVA насчитывает 737 магазинов. Напомним, в 2017 году Национальная сеть Линия 
магазинов EVA открыла рекордное количество магазинов – 168. 

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 

 
Обновленный магазин Watsons в киевском  

ТРЦ Kvadrat Shopping Mall 
15.11.2018 

Раз в неделю Retailers выбирает интересный магазин и делает 
фоторепортаж из него. Сегодня представляем обновленный магазин 
Watsons, который открылся в октябре в киевском ТРЦ Kvadrat Shopping Mall. 

Watsons в ТРЦ Kvadrat Shopping Mall открылся 27 октября 2018 г. Ранее несколько 
лет до этого здесь также находился магазин и аптека Watsons. То есть был осуществлён 
ребрендинг. Площадь – 294 кв.м. Концепция – новый формат beauty, в котором, помимо 
прочего, широко представлен ассортимент wellness&beauty (декоративной косметики и 
косметики по уходу за кожей), а также эко-бренды, популярные бренды корейской 
косметики и товары WatsonsExclusive. Новая атмосфера для шопинга – часть стратегии 
Watsons Украина предоставить украинцам клиентский опыт, уже внедренный в почти 15 
000 магазинах Группы компаний A.S. WatsonGroup по всей Азии и Европе (на 25 рынках). 
"Мы решили здесь открыть формат-beauty, исходя из потребностей клиентов конкретно в 
этом месте. Одна из особенностей нового формата – удобное и комфортное зонирование 
магазина – например, отдельная зона дермакосметики (ранее была представлена в аптеке 
Watsons, расположенной поблизости). Значительно расширены категории 
wellness&beauty", – отмечают в пресс-службе Watsons.  … 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

Читайте также: В следующие два года Watsons 
откроет 50 магазинов в формате «beauty» 

 
Новый магазин BROCARD открылся  

в ТЦ Gorodok Gallery 

19.11.2018 
Компания «Брокард-Украина» 31 октября открыла новый магазин в 

киевском ТЦ Gorodok Gallery (проспект С. Бандеры, 23). Площадь магазина 
составляет 250 м2, сообщает commercialproperty.ua 

Магазин BROCARD в ТЦ Gorodok Gallery стал 16-м объектом, оформленным 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, продуманную конфигурацию по брендам. «Сеть BROCARD продолжает 
активно развиваться: мы открываем новые магазины, привозим в Украину новые бренды 
косметики и парфюмерии, знакомим рынок с новинками. При этом открытие каждого 
магазина – всегда событие для всей команды BROCARD, – прокомментировала директор по 
стратегическому развитию «Брокард-Украина» Елена Лада. – 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». … 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
 DROGERIE & HEALTH (АПТЕКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ) 

 
Рейтинг самых низких зарплат  

в фармритейле 
16.11.2018 

Офис крупных налогоплательщиков ГФС обнародовал список 
работодателей в фармацевтической отрасли (оптовая и розничная торговля) с 
наименьшими зарплатами. Об этом говорится в сообщении офиса. 

Средняя зарплата работников фармацевтической отрасли по плательщикам офиса 
составляет почти 19 тыс. гривен. В то же время, как было выявлено, отдельные операторы 
платят низкие зарплаты. Возглавило "антирейтинг" ООО "Фармпланета" с зарплатой в 3,8 
тыс. гривен. На втором месте - ООО "Фармастор" ("Аптека Доброго Дня") - 4,4 тыс. гривен, 
на третьем - ПФ "Гамма-55" (Аптека 9-1-1) - 4,6 тыс. гривен. Затем идут СП "Оптима-Фарм 
ЛТД" - 5,8 тыс. гривен и ООО "Фито-Лек" - 7 тыс. гривен. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

https://trademaster.ua/news/20778
http://retailers.ua/news/menedjment/8348-set-wine-house-perevodit-biznes-na-novoe-yuridicheskoe-litso-u-kompanii-est-dolgi-pered-postavschikami-i-gosudarstvom
http://retailers.ua/news/menedjment/8359-kakie-magazinyi-otkryilis-s-16-po-23-noyabrya
https://rau.ua/news/vladimir-tsoj-mti/
http://malls.ua/news/index.php?news=21415
http://retailers.ua/news/magazin-nedeli/8316-obnovlennyiy-magazin-watsons-v-kievskom-trts-kvadrat-shopping-mall
https://rau.ua/news/news-company/tomash-vroblevski-watsons/
https://rau.ua/news/news-company/tomash-vroblevski-watsons/
http://www.commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/novyy-magazin-brocard-otkrylsya-v-tts-gorodok-gallery/
https://ukranews.com/news/596108-farmplaneta-apteka-dobrogo-dnya-y-apteka-911-lydyruyut-v-reytynge-samykh-nyzkykh-zarplat-v
https://uamade.ua/
http://winehouse.net.ua/
http://winetime.ua/
http://www.mti.ua
http://www.eva.dp.ua/
http://www.watsons.ua/
http://www.brocard.ua/


 

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

 

 FASHION RETAIL  
 CLOTHES & SHOES (ОДЯГ. ВЗУТТЯ) 
 

 
 

Conte через суд отбирает домен у интернет-магазина,  
который продает его товар 

16.11.2018 
Несколько лет назад предприниматель Андрей Сидоренко начал 

торговать в Украине чулками и носками известного белорусского бренда 
чулочно-носочной продукции Conte, с согласия представителей бренда.  

Он зарегистрировал домен Conte.net.ua и несколько лет развивал на нем интернет-
магазин. Но сейчас белорусская компания хочет сама заниматься интернет-торговлей на 
украинском рынке, и оспаривает право владения доменом. С точки зрения белорусского 
владельца бренда – «Конте Спа», домен должен принадлежать им, ведь в названии 
использована их ТМ. С точки зрения предпринимателя, у него отбирают интернет-бизнес, 
который он развивал пять лет. В досудебном порядке решить спор пока не удается. 
Редакция AIN.UA разбиралась в юридических тонкостях конфликта.  

Читать полностью >>>  
По материалам ain.ua 

 
Silvano из Эстонии увеличила продажи  

в Украине на 9,5% 
20.11.2018 

AS Silvano Fashion Group (SFG, Таллинн) в январе-сентябре 2018 года 
увеличила продажи в Украине на 9,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года – до 69,88 млн грн.  

Как отметила компания в отчете на Варшавской фондовой бирже, из-за укрепления 
евро к доллару в евро ее украинская выручка возросла на 4,1% – до EUR2,26 млн. Согласно 
отчету, сеть франчайзинговых магазинов компании в Украине за отчетный период 
расширилась более чем в полтора раза – с 50 до 76 точек, однако в третьем квартале число 
магазинов оставалось неизменным. По итогам 2017 года SFG отчиталась о росте продаж в 
Украине на 58,8% - до 75,2 млн грн, а в евро – на 52,5%, до EUR2,53 млн. В первом квартале 
2018 года рост продаж в гривне составил 26,3% – до 25,54 млн грн, в евро – на 9%, до 
EUR0,76 млн. За полугодие выручка в нацвалюте увеличилась на 18% - до 52,22 млн грн, а в 
евро – на 9,5%, до EUR1,67 млн. Более высокими темпами, чем в Украине, из всех рынков, на 
которых работает SFG, за 9 месяцев 2018 года выручка выросла только в России – на 8%, до 
EUR30,05 млн, тогда как на остальных рынках было зафиксировано падение, в частности, в 
Беларуси – на 12,3%, до EUR12,7 млн. (В местных валютах рост в России составил 21,1% – до 
2,177 млрд руб, в Беларуси снижение на 3,2% – до 29,86 млн руб.) В результате доля 
Украины в общем объеме выручки за январь-сентябрь снизилась до 4,5% с 5% по итогам 
полугодия, что, однако, выше показателя 2017 года – 4,1%. В целом выручка SFG за 
отчетный период снизилась на 0,5% – до EUR49,84 млн, однако EBITDA выросла на 30,1% – 
до EUR17,11 млн, а чистая прибыль – на 10,7%, до EUR10,77 млн. AS Silvano Fashion Group 
(SFG, Таллинн) занимается пошивом и продажей женского белья под торговыми марками 
Milavitsa, Alisee, Lauma и Laumelle. Производственные мощности группы объединяют 
фабрику Milavitsa в Минске (Беларусь) и фабрику Lauma Lingerie (Латвия). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Первый в Украине монобрендовый магазин Alpina  

в киевском ТРК Plazma 
22.11.2018 

Раз в неделю Retailers выбирает интересный магазин и делает 
фоторепортаж из него. Сегодня представляем первый в Украине 
монобрендовый магазин Alpina в киевском ТРК Plazma.  

Магазин Alpina в ТРК Plazma разместился на втором этаже торгового комплекса на 
площади 197 кв.м. В магазине Alpina представлен ассортимент обуви нескольких стилей – 
классического, модного, спортивного и повседневного. При производстве используются 
качественные материалы – итальянская кожа и комплектующие, а также современные 
технологии. Ассортимент женской и мужской обуви насчитывает до 800 моделей. Впервые 
в Украине представлена спортивная профессиональная обувь для лыжников и 
горнолыжников, а также инновационный бренд Binom. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 
 
 

 
 

 JEWELRY&ACCESSORIES 

 
Крупнейший ювелирный магазин Золотой Век  

открылся в Днепре 

14.11.2018 
Локация площадью почти 400 кв. м и отдельная зона с бриллиантами: 

Золотой Век открыл магазин в днепровском ТЦ ЦУМ. Об этом сообщает 
служба новостей портала rau.ua 

Удобное расположение, обновленный ассортимент, просторная территория и 
отдельная зона с бриллиантами - так можно охарактеризовать новый ювелирный магазин 
Золотой Век, который стал одним из крупнейших по всей сети. По словам пресс-службы 
компании, в прошлом магазин Золотой Век в этом торговом центре размещался на другой 
локации с общей площадью 62,3 кв. м, которая стала недостаточной для обновленного 
ассортимента. Сейчас торговая точка находится на новой территории с общей площадью 
384 кв. м и вмещает гораздо большее количество обручальных и обычных колец, сережек, 
подвесок, а также других золотых и серебряных украшений. Визитной карточкой нового 
ювелирного магазина стала отдельная зона с бриллиантами от ювелирного премиум-
бренда «Diamonds», которая отличается качественно новым форматом, изысканным 
интерьером и высоким уровнем обслуживания. Премиум-бренд «Diamonds» представляет 
лимитированную коллекцию с бриллиантами и другими драгоценными камнями, которые 
характеризуются безупречным качеством, уникальностью и неповторимой красотой. Зал с 
бриллиантами «Diamonds» расположен в левой части магазина. Новая торговая точка 
ювелирного бренда продолжила серию открытий мультибрендовых магазинов сети. 
Главная особенность таких магазинов Золотой Век в их новом формате, который 
предусматривает разделение торговой площади на отдельные зоны: золото, серебро, 
кольца, украшения с бриллиантами и прочее. Это позволяет посетителям быстрее 
сориентироваться в пространстве и найти нужный товар. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

Читайте также! Золотой Век, Золота Країна, 
Люксоптика, Дека, АМО та інше >>>  

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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К сети Цитрус присоединился бывший  
топ-менеджер ПриватБанка 

12.11.2018 

Юрий Гончаров назначен на должность директора департамента 
развития онлайн-проектов компании Цитрус. Об этом сообщает служба 
новостей портала rau.ua 

Юрий прошел путь от разработчика до топ-менеджера, имеет общий практический 
опыт в веб-разработке более 10 лет, из них более 7 лет - руководящего опыта большими 
командами. До прихода в Цитрус он 4 года (2013-17) работал в IT-департаменте Приват-
Банка, где занимал руководящие должности. Под руководством Юрия запущены ключевые 
проекты из области fintech и e-commerce, такие как «Мои платежи» и «ПриватМаркет». С 
августа 2017-го по август 2018 года работал над запуском проекта start-up tasmarket.com.ua 
(Таскомбанк). В Цитрус Юрий будет отвечать за разработку и запуск новых онлайн 
проектов компании, а также поддержку и развитие существующих. Напомним, на этом 
посту он сменил Вячеслава Волоху, ушедшего из Цитрус в сентябре этого года.  

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
 

 
Покупка частями - новая услуга от  

COMFY и monobank 

13.11.2018 
COMFY запускает уникальный кредитный онлайн-сервис от monobank 

«Покупка частями», не имеющий аналогов на рынке Украины. Об этом 
сообщает служба новостей портала allretail.ua 

COMFY впервые в Украине запускает продукт «Покупка частями», разработанный 
совместно с monobank. Владельцы карт monobank могут оформить кредит в сети магазинов 
COMFY без дополнительных документов и комиссий. Достаточно иметь смартфон с 
приложением мonobank. Преимущества услуги для клиента в удобстве и скорости. Для 
оформления кредита не нужны документы, покупка происходит в два клика. Условия 
продукта уникальны и не имеют аналогов на рынке. Пользоваться услугой выгодно: 
погашение «Покупки частями» происходит без комиссии даже в счет кредитных средств. 
Нет ограничений по количеству покупок, которые можно совершить, оплачивая частями. 
Новая услуга — пример инновации, которая работает на потребителя, экономит время и 
средства, сохраняет скорость и дарит свободу действий. Сеть COMFY — первый партнер 
monobank, в магазинах которого доступна услуга.  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Топ-7 сетей электроники и гаджетов Украины 

 по регионам и областям 

15.11.2018 
На какие регионы делают ставку лидеры отечественного рынка 

техники и электроники, в каких форматах предпочитают развиваться, и где 
открывать новые магазины. 

Ассоциация ритейлеров Украины презентует масштабное исследование рынка 
бытовой техники, электроники и гаджетов. Мы проанализировали семь крупнейших сетей, 
с площадью магазинов от 100 кв. м (кроме монобрендовых магазинов), предлагающих 
бытовую и компьютерную технику, мобильные устройства и аксессуары. Основная задача: 
выяснить, сколько всего торговых точек у лидеров рынка, в каких регионах они 
представлены, предпочитают открывать магазины в областных центрах или не 
пренебрегают и небольшими городами, развиваются в формате стрит-ритейл или делают 
ставку на объекты в торгово-развлекательных центрах. Все данные брались из открытых 
источников, в отчете учитывались торговые точки, указанные на официальных сайтах 
компаний на 20 октября 2018 года. Бесспорный лидер по количеству магазинов техники, 
электроники и гаджетов – Алло. На 20 октября сеть насчитывала 363 точки – в два с 
лишним раза больше, чем у ближайшего преследователя. При этом стоит отметить, что в 
это количество включены в том числе магазины, работающие под всеми брендами группы 
компаний: Алло, Киевстар, Xiaomi и другими. Вторая сеть по количеству магазинов и первая 
по суммарной торговой площади – Фокстрот. На третьем месте – его извечный конкурент 
Эльдорадо. Обращает внимание четвертая позиция в рейтинге сети Территория Твоей 
Техники – ТТТ, но среди 120 объектов компании есть много точек, открытых под брендами-
партнерами: Киевстар, Lifecell, Vodafone. Практически все ритейлеры представлены во всех 
географических регионах Украины. Единственное исключение – Цитрус: компания до сих 
пор не открыла ни одного магазина в Западной и Северной Украине (если не учитывать 
Киев), сосредоточившись на развитии в южных областях и столице. Кроме того, именно 
Цитрус наравне с MOYO сделал ставку на развитие в крупных городах: почти 90% торговых 
точек этих сетей приходятся на областные центры и Киев. Остальные игроки рынка 
решили не игнорировать небольшие города. А самыми космополитами оказались Алло, 
Фокстрот и Comfy: практически половина их объектов расположена вне областных 
центров. Разумеется, в крупных городах население, как правило, более платежеспособное, 
но эти три компании явно сделали ставку на широкий охват аудитории и доступность для 
потребителя. Чья стратегия окажется в итоге более успешной – покажет время. Любопытно 
и какой путь развития выбрали торговые сети техники, электроники и гаджетов – работать 
в торговых комплексах или открывать объекты в стрит-ритейле. И тут из общего ряда 
выделяются две компании. MOYO явно отдает предпочтение ТРЦ – без малого 70% 
магазинов бренда представлены в торговых центрах. Цитрус, напротив, выбирает стрит-
ритейл: три четверти точек бренда работают вне ТРЦ. Схожая стратегия и у Алло. А вот 
остальные не пренебрегают обоими вариантами, причем ровнее всех распределила 
объекты между ТРЦ и стрит-ритейлом ТТТ. 

Читать полностью >>>                                      © Андрей Перевезий, Николай МаранчакиИван Зайцев 

По материалам rau.ua 
 

В Днепре открыли 6-й магазин  
Фокстрот 

16.11.2018 
В Днепре 10 и 11 ноября состоялся праздник открытия нового 

магазина «Фокстрот», расположенного на проспекте Слобожанском, 31Д. 
Магазин заработал в торговом центре «Наша правда». 

Торговая площадь составила 760 кв.м. Новый магазин предоставил клиентам доступ 
к полному набору товаров для домашнего быта и электроники в соответствии с 
ассортиментом и ценовой политикой компании Фокстрот и стал частью омниканальной 
системы коммуникаций с покупателем. По случаю открытия команда Фокстрот 
приветствовала днепрян и предложила дополнительные скидки, акции, розыгрыши и 
развлекательную программу для семейного шоппинга. У входной зоны в магазин Фокстрот 
стояли в почетном карауле «британские королевские гвардейцы». Посетителям поднимали 
настроение ведущий – диджей и яркое шоу барабанщиц. Был установлен минигольф, 
который пользовался популярностью у взрослых и детей.  … 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 

https://ain.ua/2018/11/16/conte-internet-magazin/
http://www.fixygen.ua/news/20181120/silvano-iz-estonii.html
http://retailers.ua/news/magazin-nedeli/8337-pervyiy-v-ukraine-monobrendovyiy-magazin-alpina-v-kievskom-trk-plazma
https://rau.ua/news/news-company/zolotoj-vek-v-dnepre/
https://rau.ua/news/news-company/novosti-jewelry-accessories-2/
https://rau.ua/news/news-company/novosti-jewelry-accessories-2/
https://rau.ua/news/tsitrus-top-menedzher-privatbanka/
http://allretail.ua/news/57407/
https://rau.ua/news/technics/
http://allretail.ua/news/57465/
https://conteshop.com.ua/
https://www.silvanofashion.com/ru/
https://alpina-ua.com/
https://www.zolotoyvek.ua/ru/
http://www.citrus.ua/about/
http://comfy.ua/
https://www.foxtrot.com.ua/
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ГФС оштрафовала продавцов бытовой 
техники на 12,1 млн грн. 

19.11.2018 
Продавцов бытовой техники оштрафовали на 12,1 млн грн за 

несоблюдение законодательных требований при проведении расчетных 
операций. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. 

Всего органы Государственной фискальной службы по состоянию на 1 ноября т. г. 
проверили 2137 компаний. "Чаще всего субъекты хозяйствования нарушали требования 
относительно применения регистраторов расчетных операций (РРО) — 1530 случаев и 
порядка учета товара — 41 нарушение. Также выявлено 381 нарушение норм по 
регулированию обращения наличности", — сообщают в пресс-службе ГФС. Напомним, что с 
мая 2017 года Кабинет министров обязал продавцов бытовой техники, которая подлежит 
гарантийному ремонту и обслуживанию, обязательно применять в работе РРО. То есть 
независимо от того, как проводилась оплата (за наличные или по безналу), продавец 
обязан выдавать покупателю кассовый чек, подтверждающий операцию. Именно этот 
кассовый чек предоставляет покупателю возможность защитить свои права. В частности, 
доказывать факт покупки товара именно у этого продавца, и в случае необходимости 
требовать у него замену или возврат средств. Ранее Delo.UA писало, что норма о продажах 
через кассовый аппарат не выполняется, в частности, из-за того, что ответственность за 
первое в течение года нарушение составляет лишь 1 грн. Фискальная служба имеет право 
оштрафовать предприятие на полную сумму проданных с нарушением товаров лишь в том 
случае, если обнаружила нарушение при второй проверке в течение календарного года. В 
ГФС говорят, что приходят с повторными проверкам к очень маленькому количеству 
предприятий, так как у них недостаточно инспекторов. По статистике ГФС, по состоянию на 
1 января 2018 года в Украине насчитывалось более 7 тыс. продавцов сложных бытовых 
товаров, которые подлежат гарантийному ремонту. С момента вступления в силу 
постановления плательщиками добровольно было зарегистрировано почти 3,2 тыс. РРО. А 
после проверок фискалов в этом году торговцы техникой установили 2926 РРО. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Открылись 4 новых магазина электроники  

"Комп’ютерний Всесвіт" 

23.11.2018 
Как сообщает retailers.ua, открылись 4 новых магазина электроники 

"Комп’ютерний Всесвіт" в разных областях Украины: Львовской, 
Винницкой, Полтавской и Днепропетровской.  

Площадь торгового зала каждого магазина составляет 50-60 кв. м. Адреса магазинов: 
Сколе, ул. Д. Галицкого 7 (Львовская обл.), Шаргород, ул. Героев Майдана 241 К(А) 
(Винницкая обл.), Покров, ул. Центральная 44 (Днепропетровская обл.), Лохвица, ул. Героев 
Украины 26 (Полтавская обл.).  

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
MOYO проводит редизайн магазинов и откроет крупнейшую  

торговую точку в сети 

23.11.2018 
Торговая сеть техники и электроники MOYO открывает две новые 

торговые точки в Киеве. Как сообщила RAU пресс-служба компании, одна из 
них будет крупнейшей для сети в Украине. 

Сеть MOYO начала внедрять новый формат розничных магазинов в сентябре. Тогда 
начал работу обновленный концепт-стор ритейлера в ТРЦ Dream Town. В MOYO 
утверждают, что новый формат был позитивно воспринят покупателями. Поэтому 
компания приняла решение реализовать в том же дизайне торговую точку возле станции 
метро Почайна. «Оформление, которое в компании характеризуют четырьмя словами: 
«скорость, комфорт, удобство и доверие», зонированием напоминает квартиру, делая 
магазины более уютными. Теперь в этом формате начал работу магазин на проспекте 
Степана Бандеры, 21», — уточнили в пресс-службе сети. Как сообщается, в ходе обновления 
один из первых магазинов сети MOYO, открытый еще в 2009 году, существенно расширился 
и видоизменился. Так, в нем появилась отдельная стойка pick-up для выдачи интернет-
заказов и существенно расширен ассортимент продукции. Теперь в магазине помимо 
персональной электроники представлена крупная и мелкая бытовая техника, а также 
товары для личного пользования. В пресс-службе компании также подчеркнули, что до 
конца года MOYO планирует открыть в новом формате еще два магазина, один из которых 
будет крупнейшим в сети. Также ритейлер планирует провести редизайн в двух 
действующих магазинах. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Первый Leroy Merlin в Одессе откроется в конце  
марта 2019 г.а в ТРЦ Riviera 

15.11.2018 
Менеджмент одесского ТРЦ Riviera рассчитывает, что открытие DIY-

гипермаркета французского бренда Leroy Merlin позволит увеличить посещаемость 
торгового центра и длительность пребывания посетителей. 

 
Как рассказал RAU глава департамента маркетинга торгово-развлекательного 

центра Riviera Ян Шкуро, торговый объект Leroy Merlin в Одессе займет площадь в 10 500 
кв. м и разместится в отдельном от ТРЦ здании. Ранее на это месте работал гипермаркет 
мебели Margo, а до него – торговая точка другого международного ритейлера DIY-сегмента 
– немецкого OBI, ушедшего из Украины в 2014 году. «Открытие гипермаркета Leroy Merlin в 
ТРЦ Riviera запланировано на конец марта 2019 года. Ожидаем, что привлечение нового 
якорного оператора позволит нам увеличить трафик и длительность пребывания в ТРЦ 
посетителей на 10-20%», — уточнил Ян Шкуро. Он также подчеркнул, что отдел маркетинга 
уже планирует ряд активностей, связанных с открытием французского бренда в ТРЦ. В 
частности, Riviera планирует провести конкурс дизайнеров интерьеров, а также провести 
аналог «Французской весны» с презентацией культуры Франции. Отметим, что новый 
магазин Leroy Merlin станет уже пятым для компании в Украине, однако первым объектом, 
который разместится за пределами Киева. Сеть французских строительных гипермаркетов 
входит в Ассоциацию семьи Мюлье (которой также принадлежит Auchan Holding) вышла в 
Украину в 2010 году. За первые четыре года развития было открыто три DIY-гипермаркета, 
после чего ждать нового объекта пришлось более трех лет. Компания возобновила 
экспансию осенью 2017-го, открыв торговый объект в Киеве на месте другого ушедшего из 
страны DIY-ритейлера – сети Praktiker. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Возле Центрального железнодорожного  
вокзала убирают МАФы 

23.11.2018 

Монтажные бригады коммунального предприятия "Киевблагоустрой" 
убирают незаконный ролетный ряд на улице Вокзальной,1, которая 
находится возле Центрального железнодорого вокзала.  

Исполняющий обязанности директора предприятия Андрей Андреев написал на 
своей странице в Facebook, что работники предприятия уже второй день занимаются 
демонтажом. Сегодня, 23 ноября, коммунальщики должны и закончить все работы. "Такая 
печальная судьба временных сооружений - из-за отсутствия в их владельцев 
разрешительных документов на ВС (временные сооружения - ред.). Работы, как видите, 
много", - написал Андреев. Напомним, коммунальное предприятие "Городской магазин" 
создало специальную карту, благодаря которой жители Киева смогут посмотреть легально 
ли размещена торговая точка в столице. На карте указаны те точки, которые заключили 
договор с КП "Городской магазин" по результатам проведенных открытых торгов на право 
размещения средства или объекта торговли. В информации указаны номер точки, адрес, 
район, номер, дата и сумма договора, функциональное назначение, контрагент и другие 
данные. Как отмечает предприятие, согласно утвержденному решению Киевского 
городского совета 1051/1051 от 2008 года с дополнениями от 28.05.2015 года о "Правилах 
благоустройства города Киева" демонтажу подлежат все незаконно (самовольно) 
размещенные средства мелкорозничной и объекты сезонной торговой сети. 

Читать полностью >>>  
По материалам openkyiv.info 

С картой можно ознакомиться по ссылке >>> 

. 
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Житний рынок закроют на ремонт  
до 2022 года 

15.11.2018 
Житний рынок на Подоле в Киеве – это не только самый старый 

рынок Киева, но и, как указано в летописях, один из старейших рынков 
Киевской Руси. Об этом пишет zagorodna.com 

«Но сейчас состояние здания очень плачевно, поэтому оно нуждается в 
реконструкции. Вероятно, она начнется в 2020 году и уже в 2022-м Подол получит 
обновленный торговый комплекс», – сообщил генеральный директор КП «Житний рынок» 
Вадим Фиоктистов. Гендиректор утверждает, что реконструкция позволит пользоваться 
помещением еще 40-50 лет. В то же время отмечается, что предложенный вариант 
реконструкции не предусматривает изменений – ни в том, что касается архитектурных 
форм, ни в плане функционала. «Уникальную вантовую конструкцию рынка нельзя 
изменять, поскольку любые вмешательства в конструкцию приведут к полному ее 
разрушению. После реконструкции рынок сохранит основное назначение и самобытный 
стиль советского ультрамодернизма», – заявил Фиоктистов. Также планируется сохранить 
чеканки на фасаде Житнего рынка. 

Читать полностью >>>  
По материалам zagorodna.com 

 
РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитные рейтинги выпусков 

облигаций ООО «Шувар» на уровне uaВВ+  
23.11.2018 

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о 
подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов выпусков именных 
процентных облигаций (серии В, С) ООО «Шувар» на общую сумму 90 млн. 
грн. на уровне uaВВ+.  

Прогноз рейтингов изменен на позитивный. Основным направлением деятельности 
компании является предоставление в аренду торговых площадей в торговом комплексе и 
мини-рынке в г. Львове и оказание сопутствующих услуг на этих объектах. Для проведения 
процедуры обновления кредитных рейтингов агентство использовало финансовую 
отчетность ООО «Шувар» за І полугодие 2018 года, а также внутреннюю информацию, 
предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. Заемщик или отдельный 
долговой инструмент с рейтингом uaВВ характеризуется кредитоспособностью НИЖЕ 
ДОСТАТОЧНОЙ, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знак «+» 
обозначает промежуточную категорию (уровень) рейтинга относительно основных 
категорий (уровней). Позитивный прогноз указывает на возможность повышения 
рейтинга на протяжении года при сохранении позитивных тенденций и нивелировании 
текущих рисков. Факторы, поддерживающие уровень кредитных рейтингов: ведущие 
рыночные позиции предприятия - ООО «Шувар» является одним из крупнейших 
операторов рынков сельскохозяйственной продукции в Западном регионе Украины; … 

Читать полностью >>>  
По материалам cbonds.info 
 

 

 
 

 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 
 

 
 

Сільпо и Multiplex будут якорными арендаторами  
нового ТРЦ White 

14.11.2018 
Строящийся в Киеве торгово-развлекательный центр White, 

инвестором которого выступает компания UDP Василия Хмельницкого, 
планируется открыть уже в 2020 году. 

Как сообщает пресс-служба компании UTG, которая стала эксклюзивным брокером 
объекта, четырехуровневый ТРЦ строится в составе жилого комплекса в одном из самых 
густонаселенных районов столицы – Голосеевском. Общая площадь проекта составит около 
40 000 кв. м, арендная – 27 000 кв. м. Среди якорных арендаторов проекта будет 6-зальный 
кинотеатр Multiplex, продовольственный супермаркет Сільпо площадью 3600 кв. м и 
спортивный клуб Energym площадью 2800 кв. м. Отметим, что многофункциональный 
жилой комплекс WhiteLines, в рамках которого будет работать ТРЦ, расположится на месте 
кинокопировальной фабрики, рядом с Национальным центром Александра Довженко. 
Ранее сообщалось, что начало строительства МФК запланировано на IV квартал 2018 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Владельцы ТРЦ Retroville привлекут для  
его достройки EUR 34,6 млн 

15.11.2018 
Одна из крупнейших строительных компаний в Польше Unibep S.A. 

заключила с украинской компанией "Мартин" условное соглашение о 
завершении строительства ТРЦ в Киеве.  

Речь идет о ТРЦ Retroville, чье строительство началось еще до кризиса 2014 г. в 
Киеве на жилом массиве Виноградарь, а ввод в эксплуатацию переносился несколько раз. 
По состоянию на июль 2018 г. строительная готовность каркаса объекта составляла более 
75%. Договор между Unibep S.A и "Мартин" заключен 30 октября. Документ вступит в силу 
после получения "Мартин"  кредита от польского банка Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. 
(BGK) и наличия письменного подтверждения вступления кредитного договора в действие. 
Стоимость контракта на выполнение строительства составит €34,6 млн. При этом заказчик 
("Мартин", – Ред.) оплачивает Unibep S.A. за свой счет аванс в размере 15%, а остальные 85% 
будут профинансированы за счет кредита, предоставленного BGK. Согласно дооговору ТРЦ 
будет построен в течение 14 месяцев с даты начала строительных работ. Отметим, 
развитием ТРЦ Retroville занимается девелоперская компания Stolitsa Group, которая 
входит в литовскую группу BT Invest (владеет продуктовой сетью Novus). Арендная 
площадь торгового центра превысит 90 000 кв. м., на которой разместятся продуктовый 
гипермаркет, фитнес и развлекательные центры, кинотеатр, рестораны, крупнейшая зона 
фудкорта и 250 fashion-магазинов. Unibep S.A. создана в 1950 году, работает в разных 
сегментах строительства в Польше, Германии, России, Беларуси. В Украине компания по 
заказу "Укравтодора" реализует проекты строительства нескольких участков дорог. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
Эпицентр откроет первый малоформатный ТЦ 

со спорткомплексом 

15.11.2018 
Компания «Эпицентр К» откроет 50-й торговый центр в Украине в 

необычном формате: в Славуте Хмельницкой области заработает первый в 
сети ТЦ со спортивным комплексом. 

Эпицентр продолжает реализовывать программу по открытию ТЦ малого формата 
(площадью от 2000 до 6000 кв. м) в районных центрах и городах областного значения. Уже 
17 ноября одноэтажный ТЦ Эпицентр площадью 4350 кв. м начнет работать в городе 
Славута Хмельницкой области. Новый ТЦ состоит из 13 торговых отделов, а также отделов 
форматно-раскройный участков, выдачи онлайн-заказов, кафе. В ассортименте магазина 
будут представлены инструменты, автотовары, электро- и бытовая техника, мебель, 
краски, изделия из дерева, посуда, текстиль, канцтовары, сантехника, напольные 
покрытия, плитка и т.д. Среди крупнейших отделов — строительный (903 кв. м), и «Сад и 
огород» (708 кв. м). Обеспечивать работу нового ТЦ будет более 60 сотрудников. 
Интересно, что в рамках ТЦ Эпицентр также будет работать спортивный комплекс. Общая 
площадь спорткомплекса составит более 580 кв. м, она будет зонирована под разные виды 
спорта. Здесь будет игровой зал для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол или 
большой теннис, зона с помостами для тяжелой атлетики, столы для настольного тенниса, 
зоны для занятия боксом и тренажеры. «Эпицентр К является социально ответственной 
компанией, уделяет много внимания развитию и поддержке спорта. Сделать занятия 
спортом доступными для людей — одна из задач компании. Именно поэтому в рамках 
выполнения социальных обязательств перед жителями Славуты при строительстве нового 
торгового центра было решено построить современный спорткомплекс, аналогов которому 
в городе нет», — подчеркнули в компании. В пресс-службе ритейлера также уточнили, что 
посещать спортивный комплекс смогут все жители Славуты, приобретя абонемент, а для 
детей будут работать бесплатные секции. Для посетителей нового ТЦ и спорткомплекса 
оборудована парковка на 80 машиномест и велопарковка. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

 
В Киеве построят ТРЦ "Апрель" над  

трамвайными путями 

19.11.2018 
На проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы строят 

вторую очередь ТРЦ "Апрель", через который будет проходить линия 
скоростного трамвая. Об этом пишет Центр развития города Киева в 
Святошинском районе. 

"Апрель" будет занимать пространство конечной станции скоростного трамвая 
"Кольцевая дорога", и пути будут проходить прямо внутри здания. Таким образом, 
пассажиры смогут попасть на станцию только через новый ТЦ. Первую и вторую очереди 
торгового центра соединит пешеходная галерея над проспектом Леся Курбаса. Техническое 
обслуживание вагонов скоростного трамвая перенесут на служебные пути между 
станциями "Ромена Роллана" и "Кольцевая дорога", строительство которой сейчас идет. 
При этом будущий торговый центр вызвал волну критики от жителей Борщаговки. В 
первую очередь из-за того, что на время строительства закрыли движение третьего 
маршрута скоростного трамвая. Впрочем, по заявлению "Киевпастранса" трамваи не ходят 
из-за капитального ремонта путей. Как известно, к 2020 году в Киеве появится 14 новых 
ТРЦ. Из них три объекта будут рекордными для Киева и превысят по площади Lavina Mall и 
Ocean Plaza. При этом в ближайшее время планируют открыть только 4 ТРЦ. Это Oasis на 
Героев Днепра, Blockbuster Mall на Бандеры, Smart Plaza Obolon и Good Life. Заявлено, что 
они откроются к концу 2018 года или в начале 2019 года. Большинство же объектов 
планируют открыть свои двери перед посетителями в 2020 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
ТРЦ «Европарк» в Софиевской Борщаговке  

готовится к открытию 

20.11.2018 
В конце декабря 2018 г. планируется открытие двухуровневого 

торгово-развлекательного центра «Европарк», расположенного по ул. 
Соборной, 140-а в Софиевской Борщаговке (Киевская область).  

Общая площадь нового торгового центра составит 15 000 м2, из которых 12 000 м2 – 
арендуемые помещения. По информации компании UTG – эксклюзивного агента по сдаче 
торговых площадей, объект на 95% заполнен арендаторами. ТРЦ «Европарк» расположен в 
густонаселенном районе с большой концентрацией новых жилых комплексов и является 
очень перспективным объектом для развития ритейла. «В его ближайшей зоне охвата 
находится более 30 жилых комплексов и продолжается активная застройка новых 
массивов. Также дорога, на которой расположен ТРЦ, связывает богатый пригород с 
Киевом, и траффик в этом районе с каждым днем растет. Еще на этапе сдачи в аренду мы 
столкнулись с высоким спросом на торговые площади в этом объекте, что свидетельствует 
о нехватке в данном районе качественных торговых площадей и инфраструктуры», – 
сообщил Сергей Заика, директор по развитию бизнеса компании UTG. По подсчетам 
аналитиков UTG ожидаемая посещаемость объекта составляет 15-18 тысяч человек в день. 
Высокие потоки посетителей гарантируются популярными якорными арендаторами, среди 
которых супермаркет «Сільпо» площадью 3000 м2. Он откроется в новом формате и удивит 
гостей уникальной концепцией, включающей ресторанную зону.  

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 

Почему на крупнейший недостроенный ТРЦ Respublika 
нет покупателей 

21.11.2018 
Удастся ли государству в этом году продать крупнейший недострой 

страны - столичный ТРЦ Respublika, который постепенно приходит в 
негодность, и какова реальная стоимость этой недвижимости. 

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) 13 декабря собирается в очередной 
раз выставить на аукцион крупнейший недострой страны - столичный ТРЦ Respublika. В 
настоящее время им владеет Нацбанк. На прошлых торгах за Respublika запросили 1,1 млрд 
грн, однако по такой цене покупателей не нашлось. Но НБУ долгое время категорически 
отказывался снизить цену и блокировал продажу. Из-за этого объект уже несколько лет 
находится в подвешенном состоянии и постепенно приходит в негодность. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Открытие ТРЦ Blockbuster Mall перенесено 

на февраль 2019 года 
23.11.2018 

Ранее торгово-развлекательный комплекс Blockbuster Mall, который 
должен был стать самым большим в Украине, планировали открыть 1 
декабря этого года, пишет allretail.ua 

О переносе сроков открытия ТРЦ Blockbuster Mall RAU сообщил Виталий Бойко, 
учредитель и директор консалтинговой компании NAI Ukraine – эксклюзивного брокера 
торгового центра. По его словам, объект начнет работу уже в феврале следующего года, а 
не в начале декабря текущего, как анонсировалось ранее. Напомним, ТРЦ Blockbuster Мall – 
второй торговый объект сети мегамоллов Киева, которую планирует построить Вагиф 
Алиев. Торгово-развлекательный центр, расположенный на проспекте Степана Бандеры, 
34, рядом с действующим ТРЦ Блокбастер, на момент открытия может стать крупнейшим 
торговым центром в стране. Площадь первой очереди объекта составит 190 000 кв. м. Всего 
же площадь ТРЦ должна превысить 450 000 кв. м. Blockbuster Мall будет реализован в 
формате retail resort, который предполагает, что посетитель может удовлетворить 
абсолютно все потребности от покупок и перекуса до развлечений с семьей и друзьями. 
Якорным арендатором центра станет флагманский Сільпо площадью 9000 кв. м в 
абсолютно новом формате, ориентированный на средний класс. Что касается других 
сетевых операторов, то их Виталий Бойко пообещал назвать на отдельной пресс-
конференции в начале декабря, уточнив, что договора аренды подписаны уже на 70% 
площадей будущего ТРЦ. Кроме того, Виталий уточнил, что в середине декабря этого года 
состоится открытие ТРЦ Oasis на столичной стации метро «Героев Днепра». Общая площадь 
объекта – 14 500 кв. м, «полезная» — 13 200 кв. м. По оценкам специалистов NAI Ukraine, 
благодаря расположению прямо над станцией метро Oasis сможет генерировать хороший 
траффик, поскольку ежедневная посещаемость транспортного узла – около 100 000 
человек в день. Якорным арендатором ТЦ станет продуктовый супермаркет Varus. Кроме 
него, в новом торговом центре начнут работу магазины Eva, MIDA, Miniso, Территория 
Твоей Технике, Kyivstar, Lifecell, Vodafone, Люксоптика, Mobile trend, Yves Rocher, Aurum, 
Столичная Ювелирная Фабрика, рестораны Пузата Хата, KFC, Львівські круасани. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Как прошла конференция и выставка  
eCommerce 2018 

09.11.2018 
В Киеве 1 ноября состоялась самая масштабная конференция и 

выставка по электронной коммерции в Украине - eCommerce 2018. Об этом 
сообщает служба новостей портала rau.ua 

На 12 ежегодной конференции собрались слушатели и докладчики из Англии, 
Польши, Литвы, Хорватии и СНГ. Отдельная зона выставки с более 40 стендами позволила 
максимально продуктивно провести время и наладить партнерские связи. Организатор 
конференции - компания OWOX имеет многолетний опыт в сфере электронной коммерции, 
поэтому знает, что важно для публики. Подготовка мероприятия началась в мае и заняла 
шесть месяцев активной работы. За несколько месяцев была сформирована основа 
программы и заполнено 70% выставки. В этом году организаторы усовершенствовали 
формат мероприятия - разделили зону выставки и зону проведения докладов. Отдельно 
работал новый поток докладов “Решения для бизнеса”, в котором сервисные компании 
презентовали новые решения. 19 секций, которые охватили все направления e-commerce 
бизнеса: от UI/UX, аналитики до права и логистики. Формат докладов-кейсов помог 
раскрыть тему с двух сторон: взгляд со стороны бизнеса и взгляд со стороны агентства. А 
изюминкой программы стали панельные дискуссии при участии ведущих игроков рынка e-
commerce: Justin, Zammler, Укрпошта, SYNERGY, Advanter Group, Competera, Binotel, 
Conversion Rate Store и др. Спикеры из Google, Yoast, GetResponse, Ольшанский и Партнеры, 
Ашан, Fishka, MOYO, Comfy, Укрпошта, Citrus.ua раскрыли наиболее волнующие вопросы ... 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua  

 
Самые посещаемые интернет-магазины  

октября 2018 года 

12.11.2018 
Каждый месяц Retailers составляет рейтинг посещаемости интернет-

магазинов в Украине. Рейтинг составляется на основе данных сервиса для 
анализа источников трафика веб-сайтов Similar Web.  

В рейтинг магазинов попадают любые интернет-магазины, 
зарегистрированные в Украине, с ежемесячной посещаемостью не менее 300 000. В октябре 
лидером по посещаемости остался маркетплейс Rozetka. За отчетный период количество 
посещений у интернет-магазина выросло на 3,24 млн до 58,64 млн. Второе место занял 
citrus.ua – 11,98 млн посещений, сместив на третье место allo.ua (11,93 млн посещений). 
Четвертым следует comfy.ua с результатом 6,85 млн, за ним makeup.com.ua – 6,62 млн 
посещений. Интернет-магазин 27.ua в этом месяце увеличил результат на 30,1% до 6,5 млн. 
В октябре отметку в 2 млн удалось перевысить интернет-магазину parfums.ua – 2,35 млн 
посещений, intertop.ua – 2,15 млн, leboutique.com – 2,13 млн, exist.ua – 2,1 млн, yakaboo.ua – 
2,05 млн. У кого-то трафик растет, а у кого-то – снижается. Сайт bonprix.ua по-прежнему 
остается лидером по количеству времени, которое пользователи тратят за одно посещение 
– 11,01 минут. На второе место вышел makeup.com.ua с результатом 8,59 минут, подвинув 
kasta.ua на третье место с результатом 8,53 минут. На четвертое место опустился 
leboutique.com – 8,37 минут. Первое место по количеству просмотров страниц за одно 
посещение по-прежнему занимает bodo.ua (16,6). За ним следует онлайн-магазин одежды 
kasta.ua (13,2), который с августа закрепился на втором месте. В пятерку также входят 
онлайн-магазины bonprix.ua (11,8), leboutique.com (10,1) и zolotoyvek.ua (9,9), который в 
сентябре находился на 10-м месте.  

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 
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Два года маркетплейсу Алло:  
результаты 

12.11.2018 
За два года маркетплейс Алло преодолел множество вызовов, 

связанных с работой партнеров в этой бизнес-модели, нашел пути их 
решения и продолжает повышать лояльность, вовлеченность и 
удовлетворенность пользователей. 

О результатах работы сервиса, дальнейших планах и внедряемых инновациях на 
конференции OWOX рассказал директор маркетплейса Алексей Виноходов. RAU публикует 
ключевые тезисы его доклада. Маркетплейс приняли решение запустить в 2016 году. За 
три года работы разместили более 10 крупных товарных направлений: в совокупности 
около 500 000 SKU. Среди них представлены такие направления как спорт и туризм, товары 
для детей, автотовары, парфюмерия, бытовая химия. Недавно запустили продажу 
косметики и алкоголя. Доля маркетплейса в структуре онлайн-продаж Алло составляет 10-
15% и варьируется в зависимости от сезона. К маркетплейсу подключены около 300 
крупных партнеров. Самый большой партнер получает до 20 000 заказов в месяц. 
Разумеется, при запуске и отладке сервиса мы столкнулись с некоторыми проблемами. В 
2017 году начали считать NPS (индекс определения приверженности потребителей товару 
или компании) маркетплейса. Он оказался достаточно низким по отношению к общему NPS 
компании. Чтобы разобраться глубже в проблематике, запустили проект Mystery shopper и 
начали собирать клиентские запросы и структурировать их. Таким образом получилось 
выделить основные проблемы, которые влияют на показатель сервиса. Больше всего 
вопросов возникает в логистике: сроки доставки (44%), ее стоимость (12%), также 
отсутствие достаточной информации (44%). Не все наши партнеры добились максимально 
выгодных условий у логистических операторов, поэтому стоимость доставки выше. Чтобы 
ее снизить, наши партнеры используют менее дорогих и менее системных операторов, что 
приводит к срыву сроков, ухудшению качества и другим проблемам. 

Как планируем решить эти проблемы? >>>  
По материалам rau.ua 

 
Маркетплейс Kasta начал сотрудничать с компанией  

Parfums по доставке посылок 

16.11.2018 
В рамках пилотного проекта, KastaPost начал сотрудничать с 

компанией Parfums.ua по доставке посылок. Об этом сообщает служба 
новостей портала retailers.ua  

Напомним, в планах маркетплейса предоставить возможность другим игрокам 
рынка e-commerce доставлять товар в отделения Kasta. Примечательно, что чуть больше 
месяца назад несколько топ-менеджеров на рынке онлайн ритейла рассказывали Retailers, 
что Kasta и Parfums.ua ведут переговоры о слиянии. Тогда в пресс-службе Kasta от 
комментариев отказались, а представившаяся HR-директором Parfums Ольга ответила, что 
компания частная и комментировать ничего не будет. Однако источник близкий к Kasta и 
знакомый с переговорами рассказал, что слияние действительно происходит. "Это слияние 
поможет Kasta расширить категорию товаров на сайте. Переговоры на финальной стадии", - 
уточнил тогда собеседник. Чем закончились переговоры неизвесно. Получить комментарии 
у сторон не удалось. В Kasta ответили, что о слиянии с Parfums речи не идет. В пресс-релизе 
Kasta о сотрудничестве с Parfums.ua говорится, что в начале год маркетплейс начал 
сотрудничать с компанией по нескольким направлениям. "Поняли, что очень схожи в 
видении развития рынка, а также в части корпоративных культур. Поэтому решили начать 
работу нового сервиса с доставки заказов клиентов Parfums.ua до отделений KastaPost", - 
говорится в сообщении. Теперь потребители, которые делают заказ по предоплате на 
Parfums.ua, могут выбрать пункт доставки отделения KastaPost (их сейчас 100). 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
Руководителем 27.ua стал экс-глава  

интернет-направления Алло 

16.11.2018 
Онлайн-магазин сети гипермаркетов Эпицентр в сентябре этого года 

возглавил Андрей Ториков, который до этого занимал аналогичную 
должность в сети техники и электроники Алло. 

«Официально мой первый рабочий день в Эпицентр был 8 сентября. Из Алло в этот 
проект из всей команды я ушел один», - рассказал Андрей Ториков в комментарии порталу 
Retailers. Он уточнил, что более подробно о своем назначении сможет рассказать через 
несколько месяцев. Отметим, в октябре заместитель гендиректора Эпицентр Владимир 
Гончаров в интервью Retailers заявлял, что компания планирует определенные изменения 
27.ua, которые кардинально изменят политику интернет-направления. Напомним, онлайн-
магазин сети Эпицентр 27.ua был запущен в 2016 году. По состоянию на октябрь этого года 
сайт занимал шестое место по посещаемости среди интернет-магазинов, работающих в 
Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

 
OLX в Украине возглавил  

новый CEO 
21.11.2018 

Компания OLX назначила нового директора в Украине — Екатерину 
Онищенко. Ранее возглавлявший OLX в Украине и Центральной Азии Сергей 
Гапоченко назначен генеральным менеджером региона OLX Group в Европе и 
Центральной Азии. 

В новой роли Екатерина продолжит реализовывать стратегию развития торговой 
площадки OLX в Украине. "Мы работаем с огромной аудиторией, которая за последние пять 
лет выросла в 2,5 раза. Поэтому моя задача в новой роли не только соединить людей по 
всей стране для взаимовыгодных сделок, но и предоставить максимально удобный и 
качественный сервис для продавцов и покупателей", — заявила новый директор OLX в 
Украине. Онищенко в OLX работает с 2013 года на должности директора по маркетингу. 
Среди ее проектов — ребрендинг Slando в OLX в Украине и Казахстане, запуск масштабной 
медиаподдержки в Узбекистане, промокампании услуги "OLX Доставка". С апреля 2018 года 
Онищенко отвечала среди прочего и за развитие бизнес-вертикалей площадки, где 
основной фокус направлен на продвижение категорий "Недвижимость" и "Работа". Ранее 
уже бывший директор OLX в Украине и Центральной Азии Сергей Гапоченко рассказал, что 
за год с небольшим компания осуществила более 1,8 млн доставок по Украине. Торговая 
площадка OLX.ua входит в международную компанию OLX Group, которая представлена в 
17 брендах более чем в 40 странах мира. Ее аудитория на данный момент составляет около 
10 млн уникальных пользователей в месяц, а количество продавцов достигает 1,3 млн. База 
площадки насчитывает 11,8 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 3 млн 
новых предложений.  

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
 
 
 
 
 

Почему у иностранных fashion-ритейлеров 
нет онлайн-магазинов в Украине 

22.11.2018 

Рынок е-commerce ежегодно растет на 20-30% и в прошлом году по 
объему составил $200–250 млн. Однако зарубежные ритейлеры в сегменте 
fashion, которые работают напрямую, не спешат открывать свои онлайн-
магазины в Украине.  

Основная причина – неразвитость рынка е-commerce, на него приходится 3-4%. Но в 
скором будущем ситуация может кардинально измениться. В Украине представлены все 
бренды польского fashion-холдинга LPP (Reserved, Cropp и др.), испанского Inditex (ТМ Zara, 
Bershka, Pull and Bear и др.), в этом году на рынок вышел шведский H&M. В центре Киева 
можно найти магазины главных fashion-игроков сегмента luxury, а почти в каждом 
торговом центре есть магазины Adidas, Puma и других марок спортивной обуви и одежды. 
Но ни у кого из них нет онлайн-магазина в Украине. Кроме некоторых игроков, таких как 
турецкий бренд LC Waikiki и польский Top Secret, – у них уже есть свои интернет-магазины. 

Неключевой рынок. Главная причина – маленький рынок. E-commerce-рынок 
Украины только развивается. Доля онлайн-торговли в общем показателе розницы 
достигает 3-4%, заявлял сооснователь маркетплейса Prom.ua Николай Палиенко. Около 
20% украинцев совершают покупки через интернет, когда, например, в Британии этот 
показатель уже перевалил за 50%. Генеральный директор Dorchester Retail Group (сеть 
нижнего белья Hunkemoller) Сергей Гаврик говорит, что иностранным fashion-игрокам 
сейчас выгоднее в Украине увеличивать свое присутствие офлайн. "Вопрос создания 
дополнительного канала для лидеров рынка – это вопрос об эффективности. То есть на 
создание интернет-магазина можно потратить огромные ресурсы, а в итоге – получить 
дополнительный оборот до 10%", – говорит Сергей Гаврик. Вице-президент LPP в сфере IT 
Яцек Куява отмечает, что компания постоянно расширяет свое присутствие офлайн, потому 
что Украина показывает высокие продажи в традиционных магазинах LPP. В 2017 году 
продажи польского ритейлера достигли в Украине EUR 62,6 млн (четвертое место по 
результатам среди всех рынков присутствия). Украину в этом плане опередили Польша, 
Россия и Чехия – при том, что в каждой из этих стран есть интернет-магазин брендов LPP. 
"В Украине большие международные компании ритейлеры представляют "урезанные 
коллекции" из-за низкой платежеспособности населения. Они акцентируют внимание на 
безубыточности, скорее всего, что у них нет задач и ресурсов на развитие фирменных 
онлайн-магазинов, что означает построение особого процесса и найм сотрудников со 
специальными компетенциями", – говорит PR-директор Kasta Наталья Логвин. Она 
добавляет, что для больших игроков (при относительно низких продажах в Украине в 
целом) 10% продаж в онлайне могут просто не окупать это направление. 

Рынок подделок. Генеральный директор Kedoff.net Игорь Климчук считает, что 
сдерживающим фактором по открытию онлайн-магазина для брендов спортивной одежды 
и обуви является большой рынок подделок в Украине и ситуация на востоке страны. Такие 
компании, как Nike, Adidas, Puma неоднократно уже обращались в украинский суд с исками 
против украинских компаний, которые импортируют из Китая поддельные кроссовки. Так, 
например, в октябре компания Nike обратилась в суд Одесской области с иском и 
требованием изъять и уничтожить полторы тысячи кроссовок, импортированных 
украинским предприятием "Торгосфера", производства китайской компании. 

Маркетплейсы. Международным игрокам выгодно продаваться в Украине через 
маркетплейсы, говорят участники рынка. Генеральный директор KarKat Fashion Ukraine 
(Women’Secret, Springfield, Pedro del Hierro) Игорь Забулонский говорит, что на запуск 
интернет-магазина в Украине можно потратить от $10 000 до $100 000. KK Fashion 
планировал запустить глобальный интернет-магазин, в том числе – и для Украины, еще в 
2016 году. Тогда интернет-магазин в Европе заработал, а в Украине – нет. Забулонский 
объясняет это проблемами в работе подрядчика, который занимается онлайн-магазином. 
"А мы теперь оказались на распутье – не знаем, вкладываться ли самостоятельно в онлайн-
магазин или ждать, пока KK Fashion подключит и Украину к глобальному онлайн-
магазину". Иностранные игроки предпринимали попытки выйти в онлайн в Украине. 
Польская LPP планировала это сделать еще в 2017 году, но из-за трудностей обработки 
клиентских заказов и таможенного оформления товаров компания решила перенести 
запуск на 2018 год. Правда, это тоже не удалось. Вице-президент LPP в сфере IT Яцек Куява 
пояснил, что запуск онлайн-магазина не удался в этом году из-за внутренних перемен в 
бухгалтерской системе холдинга. Всего же ритейлер планирует открыть в следующем году 
пять онлайн-магазинов LPP. У H&M и Zara также в планах выйти в онлайн. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 
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Гжегож Хмелярский: Средний срок окупаемости  
ресторана - 5-10 лет 

16.11.2018 
Генеральный директор McDonald’s Украина Гжегож Хмелярский о 

том, почему сеть не работает по франшизе в Украине, внедрении новых 
форматов и планах на дальнейшее развитие. 

В начале ноября McDonald’s открыл первый ресторан в Тернополе. Сеть вложила в 
открытие заведения 46,5 млн грн, еще часть инвестиций обеспечил партнер. Delo.ua 
пообщалось с генеральным директором McDonald’s Украина Гжегожем Хмелярским о 
бизнес-стратегии компании в стране, поиске партнеров, предпочтениях украинцев и легко 
ли работать с украинской бюрократической системой. Если находится партнер, то он 
инвестирует в здание, которое построено по принципам  компании. Все детали 
планирования, которые возникают во время стройки, решаются совместно. Здание 
строится под нас, под наши технологии и потребности. В случае с открытием ресторана в 
Тернополе был бизнес-партнер, который стал инвестором в недвижимость, в здание 
ресторана и благоустройство территории. Мы инвестировали в оборудование, 
коммуникации и технологию. Корпорация владеет всеми 85 ресторанами McDonald’s в 
Украине: в руках компании находится управление и производство. Пока не рассматриваем 
вариант классической модели франшизы, поскольку у нас достаточно средств, чтобы 
инвестировать в открытие новых заведений. Акцент делаем на сотрудничестве с местным 
бизнесом через инвестиции в недвижимость. Приблизительно половина наших ресторанов 
открыта с партнерами. 60% продуктов в McDonald’s Украина — местные. Некоторые из 
поставщиков — международные компании, которые вышли в Украину через 
сотрудничество с McDonald’s. Например, поставщик мяса — американская компания OSI 
Food Solutions, открывшая производство в Винницкой области. Курицу поставляет 
представительство OSI в Венгрии. Найти нового поставщика сложно из-за высоких 
требований: ему необходимо пройти определенные аудиты, поскольку мы должны быть 
уверены в качестве, надежности и своевременной доставке. В McDonald’s Украина работает 
внутренняя система контроля качества и безопасности продукции и ингредиентов, 
которые изготавливаются партнерами. Она включает международные стандарты Global 
Food Safety Initiative: FSSC 22000 (Food Safety Certification 22000), … 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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В «Пивную Думу» вложил $5 млн, продавал квартиры по $200 тыс.  
Как зарабатывает Дмитрий Заходякин 

20.11.2108 

Дмитрий Заходякин развивает рестораны уже больше десяти лет. 
Самые известные из них − Holy Burger, MUST, Sho. Последний из этого списка 
Дмитрий продал летом, вместе с The Bar, The Cake, The Burger и другими 
заведениями. 

Журналист MC Today расспросил ресторатора о его пути в бизнесе, почему Дмитрий 
больше не занимается недвижимостью и когда откроется его новый проект на 500 точек. 
«Я пришел в ресторанный бизнес совершенно случайно. Арендовал помещение, в котором 
был компьютерный клуб. Этот бизнес приносил $2 тыс. в месяц при арендной ставке 2100 
долларов. Это было в начале 2007-го. Собственник однажды сообщил, что поднимет аренду 
до $13 тыс. Помещение хорошее – в центре, на улице Богдана Хмельницкого. Выезжать не 
хотелось, но клуб не «тянул» эту аренду. Решил, что нужен какой-то маржинальный бизнес. 
Ресторанный, к примеру. Городское кафе «7 пятниц» открылось в том же году и стало 
одним из первых заведений демократичного формата. Его открытие обошлось в $650 
тысяч — достаточно много для заведения в полуподвале площадью 240 кв. м. Тогда, к 
счастью, как раз арендная ставка снизились (только прошел первый большой кризис) — в 
гривне она составила 75 тыс. Но ресторан первое время ничего не зарабатывал. Было 
принципиально важно, чтобы ресторанный бизнес приносил деньги. Потому что у всех 
получалось на нем зарабатывать, а у меня — нет. Не хватало опыта, допускал много 
ошибок. Это была цена обучения новому направлению. Понятно, что первую инвестицию 
никогда не верну. Но это была хорошая школа: все ошибки, которые можно допустить, там 
были допущены. Следующим проектом уже была «Пивная Дума», в которую инвестировали 
$5 млн, включая покупку здания, пивного завода и всего необходимого. И он тоже 
начинался в кризис. Я оформил для этого кредит.», - расказывает Дмитрий Заходякин ...  

Читать полностью >>>  
По материалам mc.today 

 
Открытие KFC на Майдане Независимости было стратегическим  

шагом для конкуренции с McDonald's – эксперт 
22.11.2018 

Открытие нового ресторана международной сети заведений быстрого 
питания KFC в Доме профсоюзов было стратегически важным бизнес-
решением в борьбе с главным конкурентом – американской сетью McDonald's. 

"Это момент стратегический с точки зрения конкуренции – есть конкурент в центре 
Киева - McDonald's, поэтому они появляются рядом со своим конкурентом", - отметила в 
комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании 
"Ресторанный консалтинг" (Киев) Ольга Насонова (ресторан McDonald's действует по 
ул.Софийская ½ возле Майдана Независимости – ИФ). По ее мнению, зайдя на рынок 
Украины в 2012 году KFC и имея грандиозные планы, компания, тем не менее, развивалась 
все это время достаточно медленно. "Причина проста – мало подходящих мест для 
открытий. McDonald's зашел еще в 1997 году и захватил все основные хорошие локации, а 
KFC зашел намного позже и ему остались фактически остатки. Для них важно стать в 
стратегически важных местах, где уже есть McDonald's. Возле вокзала, во многих ТРЦ рядом 
стоят McDonald's и KFC. На Майдане Независимости таких локаций уже нет… Дом 
профсоюзов – это фактически единственное место, где они пока еще могут открыться", - 
считает О.Насонова. При этом она добавила, что решение о дате открытия, которое совпало 
с годовщиной Евромайдана, скорее всего, является просчетом компании. "Если бы это было 
продумано специально, то это бы расценивалось как чистый саботаж со стороны кого-то из 
сотрудников компании", - резюмировала эксперт. Как сообщалось, накануне вечером 
представители организации С14 устроили акцию против открытия кафе в Доме 
профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения. На месте был адвокат Маси 
Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый 
баллончик. "Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он в 
Facebook. Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих против 
открытия кафе в Доме профсоюзов в центре Киева, после установления их данных и дачи 
пояснений всех отпустили, сообщил утром отдел коммуникации полиции Киева. Открытие 
первого заведения сети KFC в Украине состоялось в конце 2012 года в Киеве. На ноябрь-
2018 сеть в Украине насчитывает 13 заведений в Киеве и три в Днепре. Развитием сети в 
Украине занимается ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" – франчайзинговый 
партнер глобальной компании Yum! Brands (KFC)…. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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UberEats начал тестировать  

сервис в Киеве 

13.11.2018 
Онлайн-агрегатор доставки еды UberEats вернулся к переговорам о 

сотрудничестве с ресторанами. Об этом сообщает служба новостей портала 
retailers.ua 

Как стало известно Retailers, сервис планирует до конца декабря подписать 
контракты, предлагая крупным сетям комиссию в 25%, если они подключатся до начала 
запуска UberEats. Один из участников рынка отметил, что сервис активизировался после 
запуска Glovo и уже начал возить заказы в тестовом режиме. "После запуска Glovo я 
общался с представителями UberEats. Они начали возить заказы без комиссии для 
ресторана в тестовом режиме", – рассказал технический директор сети пиццерий Mamamia! 
Сергей Чайка. По его словам, компания получила письмо от UberEats о сотрудничестве, в 
котором говорилось: "Мы запускаемся в начале 2019 года, поэтому до конца декабря 
подписываем контракты со всеми ресторанами, загружаем меню и фото блюд в 
приложение. Для больших сетей – таких, как Mamamia, которые подключаются до запуска, 
предлагаем комиссию 25% на долгосрочное сотрудничество и 20% на испытательный 
период (один месяц) при условии подключения 5 и больше заведений". Сергей Чайка 
говорит, что их компания решила не сотрудничать с UberEats. Он не уточнил, почему сеть 
приняла такое решение. Брендменеджер сети Salateira Екатерина Шилова говорит, что к 
ним тоже обращался UberEats по поводу сотрудничества. "На сегодняшний день у нас было 
несколько этапов переговоров… Крупные сервисы, которые заходят сейчас на рынок 
Украины, просят комиссию 30-35% за свои услуги", – говорит Шилова. В пресс-службе Uber 
в Украине не подтвердили, но и не опровергли информацию о тестировании сервиса, а 
также об  условиях сотрудничества с ресторанами, лишь ответили, что у компании нет 
конкретных планов по запуску UberEats в Киеве. Помимо предложения о сотруничестве 
UberEats рассылает ресторанам презентацию компании – и только. "На прошлой неделе 
UberEats отправлял нам презентацию своих услуг. Презентация красивая, но бесполезная", 
– рассказала Retailers директор по маркетингу "Пицца 33" Людмила Катан. В презентации 
на 18 слайдах размещена информация о том, чем примечателен UberEats, как работает 
сервис и в самом конце говорится о трех простых шагах для сотрудничества: подписать 
контракт, провести профессиональную фотосессию и установить планшет сервиса. "В 
просьбе отправить предварительное коммерческое предложение нам отказали. Никаких 
других контактов более не было", – уточнила Людмила Катан. Напомним, UberEats 
проводил переговоры с ресторанами в мае и озвучивал им, что планирует запуститься в 
июле. За подключение к сервису заведениям предлагалось платить 40% комиссии от 
суммы заказа. "UberEats обязательным условием ставит комиссию с каждого ресторана. 

Соответственно, многие рестораны не согласились, из-за чего сервис никак не может 
запуститься в Украине", – говорит Сергей Чайка. Отметим, что Glovo включает в свое 
предложение рестораны даже в том случае, если у него нет договоренности с ними. Сергей 
Чайка прогнозирует, что на момент запуска UberEats в Киеве у его конкурента Glovo уже 
будет наработаная база клиентов, статистика и данные работы, которые необходимы 
ресторанам для принятия решения о сотрудничестве. Так что UberEats придется 
приложить больше усилий для закрепления на рынке, чем если бы он вышел до запуска 
Glovo в Украине. В то же время совладелец сети Mafia Тарас Середюк считает, что и у Glovo, 
и у UberEats – сомнительные шансы на успех в Украине."Большая часть рынка имеет 
собственные службы доставки. Мы отличаемся от Европы, где работают Glovo и UberEats, 
тем, что смогли сами наладить логистику и услуги доставки. Нам пришлось это сделать в 
свое время, когда не было никакой другой альтернативы", – считает Тарас Середюк. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
100% актуальне бізнес-рішення: проведено  

аналіз ринку кейтерінгу Києві 
21.11.2018 

Кейтерінг - повний комплекс заходів у сфері ресторанного 
обслуговування: приготування страв, сервірування, обслуговування 
клієнтів, наведення порядку після банкету. 

Як послуга, кейтерінг не нове явище для України. Однак, популярність він став 
набирати тільки в останні 5-6 років і сьогодні вже може запропонувати клієнтам широкий 
перелік послуг: від виконання невеликих замовлень і доставки продуктів в компанії і офіси, 
до повномасштабних і видовищних заходів для самої вимогливої аудиторії клієнтів. 
Кейтерінг - вдале рішення як для відкриття бізнесу «з нуля», так і для розширення спектра 
послуг підприємств, які працюють в сфері ресторанного та готельного бізнесу, кальяну і 
барів. На ринку кейтерінгу переважає формат послуг B2C (ядро аудиторії становить 
звичайне населення). Однак варто зазначити, що за останній рік частка підприємств, які 
користуються послугами в сфері кейтерінгу, зросла на 4%. Переважання населення в 
структурі клієнтів послуги, яка, на перший погляд, поширена швидше серед бізнес-клієнтів, 
пояснюється особливістю оплати таких послуг на виїзних заходах - найчастіше «клієнтами» 
є фізичні особи, щоб спростити оформлення послуг. В останні кілька років спостерігається 
стабільне зростання попиту на кейтерінг. Це підтверджується збільшенням суми прибутку 
від реалізації даного виду послуг: у 1 половині 2018 року вона склала понад 5,5 млн. 
гривень, тоді як за аналогічний період 2017 року було реалізовано послуг на 4,6 млн. 
гривень. На сьогоднішній день, ринок кейтерінгу можна сміливо назвати одним з 
найперспективніших. Види кейтерінгу: 1) Приготування їжі в приміщенні - послуга 
максимально наближена до традиційного ресторанного обслуговування. Компанія-
організатор бере на себе послуги з: пошуку та надання клієнту приміщення; організації 
столу для проведення заходу. 2) Виїзне ресторанне обслуговування - хороша можливість 
для ресторанів і готельних комплексів, зал яких не може вмістити потрібну кількість 
відвідувачів (від 300 до кількох тисяч). Вона дозволяє: зберегти замовлення; отримати 
прибуток за організацію заходу на рівень вище, ніж за стандартне обслуговування в 
Вашому ресторані. 3) Доставка в офіс - актуальне рішення для IT-компаній, які 
використовують творчий підхід до вирішення завдань і оформлення продуктів. 4) 
Соціальний кейтерінг - затребуваний формат, який зажадає найменших витрат часу і 
грошей з Вашого боку: всі послуги надаються на території клієнта (немає необхідності 
шукати приміщення і купувати обладнання самостійно); найкраще підходить для 
проведення сімейних свят; Вам необхідно лише залучити персонал для приготування страв 
і проведення обслуговування. 5) VIP-кейтерінг - ексклюзивна пропозиція для клієнтів з 
високим рівнем доходу. Для нього характерні: робота професійних кухарів; використання 
найпередовіших кейтеринг-технологій; приготування страв та оформлення столу 
здійснюється прямо на очах у замовника. 6) Виїзний бар - затребуваний формат, який має 
на увазі: використання мобільної установки у вигляді бару; можливість встановити 
поверхню для приготування коктейлів у будь-якому місці; вузька спеціалізація і простота 
організації бізнес-процесів. 7) Кальянний кейтерінг - вузькопрофільний формат, який не 
має нічого спільного з кулінарією. Для його організації досить організувати виїзд фахівця з 
кальяном і різними тютюновими сумішами на будинок або в офіс замовника. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pro-consulting.ua 
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Продавці м'язової радості: огляд ринку фітнес-послуг  
в Україні та Дніпрі 

19.11.2018 
Філософія активного і здорового способу життя дедалі більше 

поширюється серед населення України. Одним з ключових моментів даного 
життєвого стилю є регулярне фізичне навантаження організму.  

У цьому нашим міським жителям намагаються допомогти всілякі мережі фітнес-
клубів, що розширюють свою діяльність в вітчизняних мегаполісах. Найбільша кількість 
закладів, де можна позайматися різними видами фізкультури, зосереджено в Києві - 27%. 
За столицею йдуть Харків - 11%, Одеса - 7%, Дніпро - 6% і Львів - 5%. Середня площа фітнес-
клубів досить чітко співвідноситься з кількістю населення міст, в яких вони розміщені. 
Найбільша вона у столичних закладів - 1571 м2. Споживачами послуг вітчизняної фітнес-
індустрії є в основному люди у віці від 22 до 40 років із середнім і вище середнього рівнями 
доходів. В цілому по Україні, кількість чоловіків, що займаються фітнесом випереджає 
жіночу аудиторію, але в деяких містах спостерігається протилежна картина, зокрема в 
Дніпрі. Ще місто Дніпро примітний тим, що в минулому році тут відкрився 50-й клуб мережі 
Sport Life і відразу п'ять закладів мережі Сафарі. Крім того, на Дніпро, так само як і на 
Харків, Одесу, Львів та Чернігів, поширив свою діяльність оператор GoFit, клієнти якого 
можуть купити єдиний абонемент у фітнес-клуби різної приналежності. Очікується, що з 
підвищенням рівня життя українського населення, ринок фітнесу продовжить розвиватися 
і подолає існуючі сьогодні недоліки. Головними з них в даний час є мала кількість басейнів 
в закладах - всього 14% від норми і дефіцит кваліфікованих тренерів через відсутність 
єдиної системи їх підготовки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pro-consulting.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Одесский санаторий "Лермонтовский" станет Центром  
медицинской реабилитации для военных 

12.11.2018 
В 2018 г., по инициативе Президента Украины и при поддержке пра-

вительства, из сферы управления Минюста в сферу управления Мин-
обороны были переданы сооружения и здания санатория "Лермонтовский" 

Как передает Depo.Одесса, об этом во время брифинга сообщил начальник Главного 
военно-медицинского управления — начальник медицинской службы Вооруженных Сил 
Украины полковник медицинской службы Игорь Хоменко. Профиль заведения военные 
обещают полностью сохранить и расширят. В нем будут осуществлять лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, оказывать помощь больным после инсульта, также в нем смогут 
оздоровиться люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. "Во время 
формирования Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесса" на базе 
санатория "Лермонтовский", будет сохранен персонал заведения, восстановлены здания и 
закуплено новое современное реабилитационное оборудование", - рассказал Хоменко. По 
словам военного медика, в новом Центре медицинской реабилитации смогут одновременно 
находиться до 400 пациентов. Игорь Хоменко отметил важность круглогодичного 
функционирования будущего Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения 
"Одесса", поскольку заведение обладает разнообразными лечебными ресурсами: климат, 
море, лечебные грязи, рапа лиманов, минеральные воды. "В таком случае коечная емкость 
будущего заведения позволит оздоровить около 6 тысяч человек в год", - отметил он. 

Читать полностью >>>  
По материалам odesa.depo.ua 

 
Верховний Суд: готель Коломойського і Боголюбова 

лишається в іпотеці НБУ 

13.11.2018 
Верховний Суд 7 листопада відмовився задовольнити касаційну 

скаргу ПрАТ "Готель "Жовтневий" та залишив без змін постанову Київського 
апеляційного госпсуду від 26.02.2018 (в справі №910/15504/17). 

Цією постановою на вимогу Приватбанку та НБУ було скасовано рішення Госпсуду м. 
Києва від 05.12.2017 про розірвання іпотечного договору №28, що був укладений 
06.05.2010 між НБУ та ПрАТ "Готель "Жовтневий" як забезпечення боргу Приватбанку 
перед НБУ по рефінансуванню за кредитним договором №19 від 03.03.2009 (предмет 
іпотеки - готель “Жовтневий” у м. Дніпро на площі Шевченка, 4А). Задовольняючи позов 
ПрАТ "Готель "Жовтневий" про розірвання іпотечного договору, Госпсуд м. Києва виходив з 
того, що з набуттям державою у власність Приватбанку в компанії-позивача як майнового 
поручителя виникла загроза втрати майна, зумовлена недобросовісною поведінкою 
держави (яка, з одного боку, є власником Приватбанку, а з іншого - його кредитором), 
оскільки НБУ ухилявся від варіанту виконання Приватбанком боргових зобов’язань, 
спонукаючи до погашення рефінансування саме за рахунок майнового поручителя (ПрАТ 
"Готель "Жовтневий"). Натомість Київський апеляційний госпсуд, скасовуючи рішення суду 
першої інстанції, виходив з того, що націоналізація Приватбанку не призвела як до істотної 
зміни будь-яких прав та обов`язків сторін іпотечного договору, так і до порушення 
співвідношення майнових інтересів сторін. Щодо посилань ПрАТ "Готель "Жовтневий" на 
істотне порушення Нацбанком умов договору, то, як констатувалося, невиконання 
Приватбанком боргових зобов`язань за кредитним договором, за виконання яких 
поручився позивач, є різновидом комерційних ризиків, які випливають із суті взятого 
позивачем (ПрАТ "Готель "Жовтневий") на себе забезпечувального зобов`язання, які він не 
міг не усвідомлювати при укладенні іпотечного договору. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам finbalance.com.ua 

 
На Андреевском спуске разрешили  

строить отель 

13.11.2018 
Окружной административный суд отменил решение Департамента 

городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА о запрете 
строительства отеля на Андреевском спуске.  

Таким образом, суд разрешил застройщику ЧП «Маркон» возводить на Андреевском 
спуске, 14-16 восьмиэтажный отель с ресторанами и паркингом. Застройщик обратился в 
суд с требованием признать противоправными действия департамента благоустройства 
касательно приостановления контрольной карточки на временное нарушение 
благоустройства  и его восстановление в связи с установлением временного ограждения на 
период строительства гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и 
паркингом для легкового автотранспорта. Также ЧП «Маркон» требовало запретить 
препятствовать работе строительного крана на Андреевском спуске. Окружной суд в свою 
очередь нашел убедительными доказательства ЧП «Маркон» о существовании опасности 
причинения вреда его правам и интересам и удовлетворил требования застройщика. Также 
суд запретил кому-либо препятствовать работе башенного крана. 

Читать полностью >>>  
По материалам nashkiev.ua 

 
Уряд затвердив інвестиційного радника для підготовки  

продажу "Президент Готелю" 

14.11.2018 
Кабінет міністрів затвердив першого інвестиційного радника для 

підготовки об'єкту "великої" приватизації за новим законом. Про це написав 
у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. 

"Сьогодні ми затвердили першого інвестиційного радника для підготовки об’єкту 
“великої” приватизації за новим законом! Для підготовки до приватизації і продажу пакету 
акцій ПрАТ “Президент Готель” уряд затвердив радником ТОВ “Конкорд Консалтинг”, що 
виконуватиме всю роботу у консорціумі з аудиторською фірмою “великої четвірки” KPMG, 
оцінювачем “Бюро Маркуса” та юридичною фірмою Redcliffe Partners", - написав він. Він 
зауважив, що новий закон запроваджує прозору процедуру і відводить інвестиційному 
раднику ключову роль у “великій” приватизації. "Саме радник повинен зробити всебічний 
аналіз проблем підприємства і виявити такі, які можуть стати перепоною успішній 
приватизації, та запропонувати варіанти їх вирішення. Його основна задача запропонувати 
та реалізувати найкращий сценарій залучення інвестицій, які б сприяли розвитку та 
модернізаціі відповідного підприємства. Відсьогодні “Конкорд Консалтинг” має чотири 
місяці на виконання зазначених у договорі завдань, які дозволять нам вийти на успішний 
продаж державного пакету акцій ПрАТ “Президент Готель”, - додає Саєнко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 
 
 
 
 
 

 
Суд на вимогу СБУ наклав арешт на готель "Брістоль" Кауфмана  

в справі про кредит Укргазбанку 

19.11.2018 
Шевченківський райсуд м. Києва частково задовольнив клопотання 

слідчого СБУ та та наклав арешт на будівлю готелю за адресою м. Одеса, 
вул. Пушкінська, 15, що належить ТОВ “Брістоль-Красная”. 

Разом з тим, суд відмовився задовольнити клопотання слідчого СБУ в частині, що 
стосується заборони користування нерухомістю. "Накладення арешту на майно 
унеможливить його подальше відчуження третім особам, які можуть його придбати, не 
будучи інформованими про попередню долю цього майна. Вимога щодо заборони 
користування приміщенням є непропорційною, безпідставною, а тому в цій частині у 
задоволенні клопотання слід відмовити", - констатується в судовій ухвалі. Згідно з 
судовими матеріалами, йдеться про готель "Красная". Водночас за вказаною адресою в 
Одесі знаходиться готель преміум-класу "Брістоль" ("Красная" - його попередня назва). За 
даними держреєстру, засновником ТОВ “Брістоль-Красная” є ТОВ “Фіорандо-Інвест”. При 
цьому серед засновників ТОВ “Фіорандо-Інвест” - ТОВ “Л.А.Р.К.”, засновником якого в свою 
чергу є ТОВ “Вертекс Юнайтед”. Засновники ж ТОВ “Вертекс Юнайтед” - Борис Кауфман та 
кіпрська “Уайарес Ентерпрайсіз ЛТД”. Згідно з судовими матеріалами, клопотання слідчого 
СБУ про арешт майна було погоджене прокурором ГПУ. Як констатував суд, воно 
(клопотання) обгрунтовувалося тим, що, за даними СБУ, “впродовж 2014-2017 років 
невстановлені особи вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної 
діяльності суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «Л.А.Р.К.»” (цитата). ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 

 
 

 СПОРТ & ІГРИ 
 

 
 

Соучредитель сети детских центров ZkidZ:  
Хотим оторвать детей от гаджетов 

15.11.2018 

Игорь Франчук, совладелец сети детских развивающих центров ZkidZ 
о том, в чем особенность компании, где планируют открывать новые 
объекты и почему уверены в успехе. 

В начале октября в Киеве, в Ритейл Парк Петровка, открылся первый в Украине 
инновационный детский центр Zkidz. Обычно в аббревиатуре ДРЦ буква «Р» подразумевает 
«развлекательный», но в данном случае собственники сети настаивают, что правильная 
расшифровка – «развивающий». Широкое использование виртуальной и дополненной 
реальности, спортивные секции, кружки и клубы по интересам и многое другое позволит 
родителям не беспокоиться о том, насколько насыщенно и интересно ребенок проводит 
время. Об истории появления оригинальной концепции, развитии компании и дальнейших 
планах в блиц-интервью RAU рассказал соучредитель сети Игорь Франчук. ... 

Читать интервью полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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В Украине подорожает кабельное  
телевидение 

14.11.2018 
С 1 января 2019 г. в Украине значительно подорожают услуги 

платных телевизионных сервисов. Об этом говорится в сообщении 
Ассоциации правообладателей и поставщиков контента. 

Абонентская плата может вырасти на 15-40% в зависимости от региона, набора 
телевизионных каналов и различных экономических показателей деятельности 
провайдеров. По данным Госстата, за первое полугодие 2018 года средняя стоимость 
кабельного и цифрового телевидения на одного абонента – около 72 грн. Однако тарифы 
продолжают расти из-за повышения платы за использование прав на интеллектуальную 
собственность, необходимость увеличения заработной платы работникам, платы за 
электроэнергию и тому подобное. По расчетам ассоциации, минимальные тарифы за 
доступ к пакетам только с украинскими телеканалами могут составлять примерно 56-70 
грн, в зависимости от благополучия региона. "Но, скорее всего, тарифы могут быть и выше, 
поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав 
на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов", - отметили в ассоциации. 
Напомним, аналоговым телевидением в Украине пользуются более трети домохозяйств. 
Отметим, отключение аналогового телевещания по всей территории Украины за 
исключением территорий с особенным режимом вещания стартовало с 1 сентября 2018 
года. Между тем Сарненский райсуд Ровенской области 30 августа 2018 года вынес 
постановление, запрещающее Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) 
совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии 
аналогового телевидения. Напомним, Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание на 
территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной 
телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на 
цифровое вещание по списку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 
декабря 2018 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам focus.ua 
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Услуги: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
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 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
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 ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ   

 
 

В Европейской Бизнес Ассоциации в Украине 
поменялось правление 

21.11.2018 

Саида Джарболова (ING Bank), Елена Волошина (Международная 
финансовая корпорация), Андреева (Mastercard Europe SA), Оливье Лангле 
(Metro Cash&Carry) и Тарас Кицмей (SoftServe) вошли в правление ЕБА.   

По итогам прошедшего 20 ноября годового собрания ассоциации, они сменили 
представителей компаний Philips Ukraine, Unilever Ukraine, Visa, Pfizer H.C.P. Corporation и 
HeidelbergCement Ukraine. Помимо того, на новый двухлетний срок в правление были 
переизбраны Ансгар Борнеманн из Nestlé Ukraine, Мацей Томаш Зелински из Siemens 
Ukraine и Алексей Кредисов из EY Ukraine. Членами правления ЕБА до выборов в 
следующем году также остаются нынешний президент ассоциации Томаш Фиала из Dragon 
Capital, вице-президенты Владимир Лавренчук из Raiffeisen Bank Aval и Тарас Лукачук из 
Jacobs Douwe Egberts, Дмитрий Шоломко из Google Ukraine, Андреас Лир из BASF, Брайан 
Боннер из Kyiv Post и Парамджит Калон из Arcelormittal Кривой Рог. ЕБА объединяет свыше 
1000 членов. В ее правление входят представители 16 компаний, из которых один 
почетный член - представитель ЕС в Украине (в настоящее время Хьюг Мингарелли). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
 

Игорь Мазепа считает, что в ближайший год экономике Украины 
 придется рассчитывать только на собственные силы 

16.11.2018 
Генеральный директор инвестиционной компании Concorde 

Capital Игорь Мазепа считает, что в 2019 году украинской экономике 
придется рассчитывать исключительно на собственные силы. 

 
«Если говорить о мировых трендах, то главный вызов сегодняшнего  дня – 

стоимость денег растет, стоимость ресурсов (commodities), скорее всего, будет падать. Для 
Украины, как  для экспортно-ориентированной страны это означает, что денег будет 
становиться меньше (долларов от экспортной выручки), долги у нас большие и одалживать 
становится все дороже и все сложнее. Поэтому хотим мы этого или нет, нашей экономике в 
ближайшее время придется рассчитывать на собственные силы, на собственное 
фондирование», - считает Игорь Мазепа. По его словам, украинский бизнес инвестирует в 
развитие украинской экономики. Например, за первое полугодие 2018 года капитальные 
инвестиции в Украине увеличились на 26,5% год, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Причем три четверти этого финансирования было обеспечено за счет 
собственных средств предприятий (согласно Госкомстату).  «Что нужно, чтоб в Украину 
пришли серьезные иностранные инвесторы? По-прежнему нужны реформы. Нужен 
свободный рынок земли. Нужна судебная система, к которой будет доверие. Нужна честная 
и открытая приватизация. Агросектор и медицину я считаю наиболее интересными для 
иностранных инвесторов. Потому что в этих сферах есть перспектива роста и именно они 
могут стать локомотивом для экономики Украины», - считает Игорь Мазепа. Такое мнение 
выразил Игорь Мазепа  на Днепровском экономическом форуме DEF2018, который собрал 
бизнесменов, экспертов, представителей власти и общественных организаций для 
обсуждения перспектив развития украинской экономики  

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы компании «Concorde Capital» 

 
Прямые иностранные инвестиции в 2019 году ожидают 

 на уровне $2 миллиардов - эксперт 
21.11.2018 

В Международном фонде Блейзера ожидают, что Украина по 
итогам 2019 года получит приток прямых иностранных 
инвестиций(ПИИ) в размере около 2 млрд долл. 

 

«Прогноз, который мы выставляем, - $2 млрд притока прямых иностранных инве-
стиций, что меньше чем в этом году. Ожидается, что в этом году эта цифра может составить 
$2,5 млрд», - сказал о время пресс-конференции «Рост экономики или консервация 
бедности: какой бюджет приготовили для Украины на 2019 г?» исполнительный директор 
Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Он также отметил, что 2 млрд долл., это в 5 
раз ниже исторических максимумов, которые были у Украины, и значительно меньше, чем 
в 2013 году, когда приток ПИИ составил 4,5 млрд долл. Ранее Устенко сообщал, что сейчас в 
мире происходят важные глобальные изменения на финансовых рынках. Инвесторы 
испуганы взаимоотношениями Китай - США, США - Европа, что заставляет их искать «тихие 
гавани» для своих денег, а для них «тихая гавань» - это ценные бумаги США. И, как 
результат, мы видим потоки перевода денег со всего мира, и даже с рынков, которые 
развиваются, - на территорию США. Кроме того, сейчас очень обострилась конкурентная 
борьба за ту часть инвестиций, которая все же направляется в развивающиеся страны. 

Читать полностью >>>  
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Назар Бобицький: Торгівля з ЄС є потужним двигуном  

для економіки України 

16.11.2018 
Показники зростання торгівлі між Україною і ЄС, які були 

оприлюднені у звіті Європейської Комісії, є більш ніж 
оптимістичними і безпрецедентними для всієї історії двосторонніх 
відносин.  

 
Про те, що дозволило досягти такого зростання, та про переваги Угоди про асоціацію 

і створення поглибленої й всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС Укрінформу розповів 
керівник відділу з економічних питань Представництва України при ЄС Назар Бобицький. 

 
У 2014 РОЦІ МИ ДОРОГО ЗАПЛАТИЛИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ 

У ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 
 
- Близько 30 відсотків зростання по експорту та до 23 відсотків – по імпорту в 

торгівлі України з ЄС... Коли результати такі райдужні, завжди виникає питання – це дійсно 
крок уперед, або ж до того все було погано? 

- Так, це останні дані, у порівнянні з попереднім роком. Відомості, які наведені у звіті 
Європейській Комісії про імплементацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, 
підтверджують, що наш експорт, як і імпорт, дійсно зростають, ми дедалі більше 
«набираємо розгону». Цю ситуацію варто порівнювати з 2014-2015 роками, коли наша 
економіка, торгівля та підприємства пережили страшний шок від дій Російської Федерації й 
фактичного закриття російського ринку. Зараз ми бачимо завершення цього великого 
розвороту від Сходу на всі інші азимути нашої зовнішньої торгівлі. 

 
- Дозвольте уточнити. Чи означає це, що наведені показники зростання є 

результатом відмови від орієнтації на Росію? 
- Я думаю, що тут є і такий географічний фактор, але не лише він. У нас відбуваються 

суттєві зміни в структурі експорту. Ми дійсно відходимо від парадигми останніх 20-30 
років, коли ми продовжували експлуатувати виробничі ланцюжки, які існували ще за часів 
Радянського Союзу. Ми продовжували експлуатувати стару радянську спадщину, у тому 
числі, в частині побудови експортних поставок, не боролися за інші ринки збуту. І потім 
дуже дорого заплатили за це у 2014 році. Зараз ситуація змінюється. Європейський ринок 
для нас уже третій рік поспіль лідирує, адже на нього припадає 42 відсотки від усього 
обсягу зовнішньої торгівлі. За ним по важливості йде азійський вектор, а також Близький 
Схід і навіть Північна Африка. Ми відчули, що є конкурентними в певних галузях світового 
експорту за співвідношенням ціна/якість. Ми завоювали і утримуємо свою частку на 
європейському ринку, і це означає, що ми можемо також успішно конкурувати і в регіоні 
Перської затоки, і в Єгипті, в Індії, в Індонезії, й на інших ринках. Зона вільної торгівлі з ЄС, 
на мою думку, надала нам дуже важливий політичний імпульс підтримки і сигнал надії 
нашим експортерам у 2014-2015 роках. Водночас, ментальна та організаційна перебудова 
на Захід потребувала розуму, сил та часу. 

 
ПІСЛЯ РЕФОРМ УКРАЇНСЬКІ ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ АВТОМАТИЧНО 

ВИЗНАВАТИМУТЬСЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ 
 
- Спочатку Україна приєдналася до СОТ. Цей процес був тривалим та важким. Тоді 

проявилося гостре питання щодо стандартизації, адже просуватися на нові ринки Україні 
заважали пострадянські ГОСТи та параметри якості. Чи вдалося на сьогодні щось змінити у 
цій сфері? 

- Ми зараз рухаємося дуже впевнено по шляху, який називається «гармонізація 
технічних регламентів і технічних стандартів» наших промислових товарів з 
європейськими. Це один з наріжних каменів у системі ПВЗВТ між Україною і ЄС. З'ясувалося, 
що досягти лібералізації митних тарифів і сприятливих квот – це лише половина справи. Ви 
можете мати нульовий тариф на постачання умовного товару в Європейський Союз, але 
якщо він не відповідає європейським технічним стандартам, його не допустять на ринок. 
Угода про Асоціацію надає нам певні правові рамки для здійснення реформ у цій сфері та 
визначає їх часові рамки. Результатом реформ має стати укладення додаткової Угоди про 
оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, Agreement on 
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), за якою українські технічні 
стандарти, які встановлюються нашими органами стандартизації на основі європейських, 
будуть визнаватися в Європі. Зараз, щоб вийти на європейський ринок, наш виробник 
вимушений проходити сертифікацію власного продукту в європейських лабораторіях. Це 
зміниться, коли ми пройдемо наш регуляторний шлях за угодою про Асоціацію і 
впровадимо у наше законодавство так звані технічні регламенти ЄС, тобто, мінімальні 
параметри безпечності продукції з точки зору споживача. Мова йде про сотні й навіть 
тисячі гармонізованих стандартів. Коли це станеться, наші національні технічні стандарти 
автоматично будуть визнаватися на європейському ринку. Тож наш виробник зможе 
пройти сертифікацію дома, в Україні. 

 
УКРАЇНА ВЖЕ ВПРОВАДИЛА ЛЕВОВУ ЧАСТКУ ЄВРОРПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
 
- Коли такі зміни перетворяться на реальність, хоча б орієнтовно? 
- Наразі цей процес триває. Ми вже впровадили левову частку технічних регламентів 

ЄС у наше законодавство, цим опікується міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України. Зараз ми впроваджуємо технічні стандарти для певних категорій товарів. У 
Додатку 3 Угоди є перелік пріоритетних для України секторів і видів продукції. Це технічне 
обладнання, яке працює під тиском, низьковольтне електричне обладнання, медичні 
прилади і вироби, іграшки, вимірювальні прилади і таке інше. Крім того, ми маємо 
прийняти ще базові закони, які регулюватимуть нагляд за дотриманням цих вимог. Це 
система ринкового нагляду, метрологія, тобто система лабораторій для контролю, і 
законодавство щодо захисту прав споживачів. Щойно ми завершимо цей процес, 
Європейська Комісія має його оцінити, і після зможемо перейти до підготовки цієї 
додаткової угоди ACAA. Цей процес мав би завершитися протягом 2-4 років від початку дії 
ЗВТ, починаючи з січня 2016 року. 

 
УГОДА З ЄС ПІДВИЩИТЬ ЯКІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО 

СПОЖИВАННЯ 
 
- Можна зрозуміти, що такі параметри якості стосуватимуться також і 

українських споживачів? Адже продукція, що піде на експорт, вироблятиметься тими ж 
виробниками для внутрішнього ринку... 

- Дійсно, коли ми пройдемо цей етап, будуть створені додаткові умови для захисту 
прав наших споживачів. Це дуже важливо. В ідеалі, система має виглядати як та, що працює 
у наших сусідів, які теж пройшли цей етап у період підготовки до членства в Євросоюзі. 
Відмінність нашої ситуації полягає в тому, що ми обрали лише ті категорії товарів, у цьому 
додатку 3 Угоди, які для нас є пріоритетними. Це було зроблено ще у 2008-2012 роках під 
час переговорів. А країни-кандидати були змушені впроваджувати технічні регламенти для 
всіх товарів. Фундаментально принципи були ті ж самі, хоча масштаб – різний. 

 
- Чи стосуються ці правові норми сільськогосподарської продукції? 
- Це дещо інший трек. Ми зобов'язалися перейти на загальні принципи контролю і 

нагляду ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних стандартів. У секторальному вимірі для 
того, щоб експортувати до ЄС певні категорії харчових продуктів, – таких як м'ясо птиці, 
яйця, молочні вироби, мед, – Україні потрібно отримати дозвіл від Європейської Комісії. Для 
цього проводиться аудит нашого законодавства та підприємств, приїжджають спеціалісти 
Єврокомісії, аналізують і збирають інформацію – яким чином ми імплементуємо їхні 
рекомендації, потім погоджують свої висновки з державами-членами ЄС – і лише після 
цього дають згоду. Треба віддати належне нашим відомствам, спеціалістам, ентузіастам, які 
працювали в колишній Держфітослужбі, зараз це називається Держпродспоживслужба. Ще 
у 2012-2014 роках, до набуття чинності Угоди про асоціацію, зусиллями наших відомств ми 
отримали дозвіл на експорт до ЄС спочатку яєць, потім – м'яса птиці, потім – молочної 
продукції. Треба віддати їм належне. Саме вони торували шлях для українського бізнесу на 
європейський ринок. 
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