
 

 

 
Велика гра: 5 глобальних трендів 2019-го,  

характерних для України 
07.12.2018 

Аналітики Bloomberg Economics назвали головні ризики для зростання 
світової економіки в 2019 році. Основні з них пов'язані з політичними 
процесами як на рівні окремих держав, так і в глобальному масштабі.  

 
Це, наприклад, вибори, коливання нафтових цін, терористичні загрози, Brexit і 

торгові війни. Значне напруження провокують дії урядів, очолюваних популістами або 
авторитарними лідерами, які порушують правила і вносять суперечності в міжнародні 
відносини. Зі згаданих ризиків конкретно для України найактуальнішими є торгові війни, 
спровоковані кілька років тому Росією, щоб протистояти євроінтеграційним планам Києва, 
терористичні акти на інфраструктурних і цивільних об'єктах, а також вибори – у 2019 році 
українські громадяни визначать ім'я наступного президента і новий склад парламенту. 
Значною мірою ці ризики позначатимуться на реформі національної економіки, яка з 
перемінним успіхом продовжує розвиватися четвертий рік, і де одне з основних місць 
належить нафтогазовому сектору і держхолдингу «Нафтогаз України». Перспективи НАК 
традиційно викликають безліч суперечок, як і доля газотранспортної інфраструктури, яка 
стала ключовим елементом специфічної війни з «Газпромом» за право контролювати 
маршрут експорту російського газу через українську територію. «Нафтогаз» зав'язаний на 
врегулювання питань внутрішньої та зовнішньої політики. Тому його бізнес – це не лише 
традиційні управлінські рішення, орієнтовані на максимізацію фінансового результату. Це 
також «мистецтво можливого» для посилення ролі держави в міжнародній торгівлі та 
зміцнення національної енергобезпеки. П'ять популярних тенденцій, вплив яких на 
політичний клімат у державі загалом та в нафтогазовій галузі зокрема поступово зростало 
і, вочевидь, продовжиться в році прийдешньому – в короткому огляді Mind. 

 
Популізм. Різке зростання впливу популістів у континентальній Європі (Франція, 

Німеччина, Італія, Угорщина, Австрія, Чехія, Польща, Іспанія), Brexit у Великобританії, 
трампізм у Америці, перемога правого кандидата Жаїра Болсонару в Бразилії – все це 
свідчення приходу до влади опонентів лібералів, які визначатимуть політичний порядок в 
найближчому майбутньому. Вони зробили ставку на націоналізм і ворожість до 
глобалізації, взяли на себе роль захисників традиційних цінностей. Ці ідеї знайшли відгук у 
виборців, які почали серйозно побоюватися міграційної кризи і обмеження прав звичайних 
трудівників – найманих працівників, фермерів, дрібного бізнесу. Крім того що популісти 
проти еліт, вони також противники плюралізму, стверджуючи, що вони – і тільки вони – є 
справжніми представниками народу, а їхні політичні суперники лише частина розбещеної 
корумпованою еліти. У всякому разі, так популісти стверджують, поки самі ще не при владі. 
Втім, уявлення про популізм як про щось пов'язане з широкими масами більш поширене на 
американському континенті. В Європі популізм також є синонімом безвідповідальної 
політики або різного роду політичного загравання заради зростання рейтингів і народної 
підтримки. Тому, наприклад, опоненти в українській політичній гонці схильні один одного 
звинувачувати в популізмі. Але по суті кожен політик – популіст, адже зміцнити свої позиції 
без маніпуляцій з обіцянками виборцям зазвичай неможливо. Однак найчастіше такі 
закиди звучать на адресу Юлії Тимошенко, яка зараз серед всіх кандидатів має найбільші 
шанси отримати всенародну підтримку, щоб зайняти президентський кабінет на Банковій. 

 
Протекціонізм. Підтримка національних виробників – основний тренд в 

економічній політиці більшості держав. Країни і регіони закриваються одне від одного, де 
тільки можуть, якщо існують передумови мати з цього якийсь зиск. Така вигода не завжди 
обіцяє фінансові переваги, але відображає прагнення захищатися. Так само як, наприклад, 
політичний вихід з різноманітних союзів і угод, що обмежують національний суверенітет і 
заважають розвитку протекціоністської політики. Це відторгнення ліберальних ідей і 
свободи ринку, але реанімація націоналізму часом на шкоду конкурентним перевагам та 
економічній специфіці країн. Протекціонізм став проявлятися і у фінансових відносинах. 
Вчора Єврокомісія затвердила план зниження залежності від долара США. Документ 
передбачає використання євро як розрахункової валюти за замовчуванням у міжурядових 
угодах, пропозицію ціновим агентствам про котирування нафти в євро і розвиток єврових 
ф'ючерсів та інших похідних інструментів на нафту. Таким чином, Євросоюз прагне 
перевести розрахунки у своїй валюті на регіональний ринок енергоносіїв, розрахунки на 
якому здійснюються в американських доларах, як і в усьому світі. Нещодавно про плани 
дедоларизації та можливий перехід на євро як основну валюту в міжнародній торгівлі 
оголошувала Росія, тому ініціативу Брюсселя напевно зі схваленням сприйняли в Москві. 

 
Посилення ролі держави в економіці 
Державна влада посилюється в період кризи, наприклад, під час війни або 

економічного спаду, але після її закінчення не зменшується до колишніх меж. У міру 
зростання держапарату, зміцнення держкорпорацій і розмноження урядових структур, ця 
система знаходить певну автономію і надалі чинить опір спробам скорочення держсектора і 
обмеження бюрократичного втручання в справи ринку і бізнесу. Подібна тенденція вперше 
потрапила в поле зору американських економістів, які досліджували зростання 
держсектору в США в критичні моменти історії країни і супутні ідеологічні зміни: під час 
Першої і Другої світових воєн, Великої депресії, холодної війни. Очевидно, вона актуальна і 
зараз, і особливо для України, яка опинилася в центрі гібридної війни з Росією. Така 
нестандартна ситуація дозволяє державі посилювати свою монополію в трьох сферах, які 
утворюють основу будь-якої держави і є знаряддям політичної централізації: у застосуванні 
насильства, збиранні податків і законодавчому регулюванні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Відкрите суспільство. Так називається не тільки фонд американського філантропа 

Джорджа Сороса, відомого героя популярних конспірологічних теорій. Відкрите суспільство 
– це реальність сучасної інформаційно-технологічної епохи, яка поступово займає місце 
промислової, характерної для минулого століття. Стимулом для розвитку відкритого 
інформаційного середовища стали соціальні мережі. Тепер, як зауважила героїня серіалу 
«Картковий будиночок» Зої Барнс, «коли ти говориш з одним – ти говориш з мільйонами». 
Водночас інтерес до захисту і безпеки спровокував суспільний запит на підвищення 
значущості силових структур і розширення їх влади, часом навіть на шкоду демократичним 
правам і свободам. Тому всі один за одним стежать, але можуть використовувати отриману 
інформацію не тільки для забезпечення безпеки, але і в політичних цілях. «У сучасному світі 
немає нічого невідомого, є тільки різний рівень доступу до інформації», – поділився з Mind 
співрозмовник, який має великий досвід у правовій сфері. У таких умовах не буде великим 
перебільшенням сказати, що всі зараз перебувають у прямому ефірі соціальних мереж: і 
влада, і громадяни. Але для представників влади ця дійсність схильна створювати більш 
вагомі проблемиякі не завжди усвідомлюються вчасно. Бо кожен з них знаходиться в 
специфічному інформаційному пузирі, створеному найближчим оточенням, але далекому 
від реальності: люди, благополуччя яких залежить від керівника (роботодавця), схильні 
вважати, наприклад, його жарти виключно дотепними, а думки – глибокими і актуальними. 
Натхнені такою підтримкою, начальники все частіше вирішуються публікувати свої думки 
в соцмережах, де стикаються з тими, хто вже не такий прихильний до їх прозрінь, але 
прагне критикувати і зіпсувати репутацію, за що потім людині, наділеній владою, 
доводиться дорого розплачуватися в найнесподіваніший момент. 

 
Попит на справедливий розподіл благ. Одне з основних завдань сучасної держави 

– сприяти соціально-економічному розвитку суспільства. Для цього країни використовують 
різні методи: одні заохочують населення грошовими виплатами, інші розподіляють між 
громадянами доходи від видобутку ресурсів, треті експериментують з гарантованим 
доходом. Усі згадані способи підтримки населення (кінець кінцем спрямовані на сприяння 
економічному розвитку тієї чи іншої держави) можна назвати в деякому роді 
«вертолітними грошима», про які в 1969 р. писав лауреат Нобелівської премії з економіки 
Мілтон Фрідман. У 2002 р. голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке 
допустив, що підживлення «вертолітними грошима» дійсно могло б допомогти 
стимулювати економіку, яка вичерпала себе, принаймні, на даному етапі історії, судячи з 
передумов для чергової хвилі глобальної рецесії. Разом з цим прийшов кінець тому 
ринковому капіталізму, який може розвиватися тільки по зростаючій. У мейнстрімі 
публічних дискусій виявилася проблема нерівності. На нас обрушується безперервний 
потік цифр, які показують, що ця проблема досягла неймовірних масштабів. А фінансова і 
політична невизначеність у світі змушує громадян все частіше звертати увагу на 
можливості отримати державну підтримку і якісь гарантії стабільності від влади, щоб 
впевненіше себе почувати в нестабільному світі. Так змінюється звична структура 
капіталізму і відбувається корекція політичного ринку, яку ми спостерігаємо сьогодні. А під 
час дискусій зарубіжних інтелектуалів все частіше говорять про те, то нинішня хвиля 
«правого популізму» – явище тимчасове, на зміну якому прийде «ліва хвиля» з ще більшим 
державним регулюванням і ще глибшою міжнародною інтеграцією, щоб задовольняти 
суспільні запити на соціально-економічну безпеку. Всі ці обговорення, де різні політичні та 
економічні ідеї конкурують одна з одною, свідчать про народження нового світу, яке зараз 
відбувається. У дискусіях і конфліктах країни намагаються відшукати прийнятні для себе 
рішення. Багато метушні, багато різних спецефектів, але результатів не видно. І складно 
припустити, коли цей процес турбулентності завершиться. Поки очевидно лише те, що 
стрімкі реформи і зміни перетворилися на ілюзію. Час «швидких переможних воєн» як на 
рівні держав, так і в бізнесі залишився в минулому. Складною перешкодою для 
протиборчих сторін є безліч розбіжностей і непередбачених обставин, які заважають 
прийти до задовільного підсумку. Підтвердження тому – не тільки невизначеність в 
глобальних, економічних і політичних перспективах України, а й поширення специфічних 
міждержавних конфліктів, які перетворюються якщо не в заморожені, то уповільнені, на 
відміну від стрімких масштабних війн минулого століття, що закінчувалися переділом 
ринків і «новим економічним порядком» за порівняно короткий період часу ціною великої 
кількості людських жертв. 
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26.11.2018 
 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 

провів круглий стіл на тему: «Досягнення цілей газовидобутку. Чи всі можливості 
використано?» (відео). докладніше 

 

29.11.2018 
 Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко під час візиту до 

інституцій ЄС виступив на «Ukrainian digital day» у Європарламенті. докладніше 
 

30.11.2018 
 Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення Сергій Каплін здійснив робочу поїздку на Казенне підприємство 
«Шосткинський казенний завод «Зірка». докладніше 

 

04.12.2018 
 Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального 

устрою Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування взяв участь у круглому столі "Актуальні питання реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади". докладніше 

 

05.12.2018 
 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування провів черговий регіональний форум "Законодавство та практика 
надання адміністративних послуг: шляхи вдосконалення". докладніше 

 Члени Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування взяли участь у Форумі місцевого самоврядування. докладніше 

 

07.12.2018 
 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув ряд законопроектів на предмет 

відповідності праву ЄС та міжнародним зобов’язанням. докладніше 
 
 

 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ  

 

26.11.2018 
 Відбулося позачергове засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

04.12.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

05.12.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

06.12.2018 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

07.12.2018 
 Година запитань до Уряду" (відео). докладніше 
 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
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Децентралізація дала поштовх для змін у психології  
українського суспільства 

 

  
05.12.2018 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, виступаючи на 
Форумі місцевого самоврядування, підкреслив, що «децентралізація 
дала зміни у психології українського суспільства». 

«Я надзвичайно гордий, що тут у залі знаходяться керівники 
громад та мерів міст України – люди, які відчули і оцінили результат 
великої реформи децентралізації, реформи місцевого самоврядування», - сказав він. 
А.Парубій наголосив, що у період, коли фактично перед Україною стояло головне ключове 
питання –захист територіальної цілісності і кордонів, було усвідомлення, що неможливо 
зробити сильною і успішною Україну, якщо одночасно, захищаючи кордони, ми не будемо 
проводити глибокі внутрішні реформи. «Наша відмінність між Україною та Росією – це 
цивілізованість, і, власне, реформа, яку очікувало українське суспільство, в найбільші мірі і 
відрізняє Україну від Росії», - зазначив він і особливою мірою відзначив роль Прем’єр-
міністра України Володимира Гройсмана, який серед інших в команді «став мотором 
процесу реформи децентралізації». Голова Українського парламенту наголосив, що 
проводити реформи доводиться практично в усіх сферах життя, одночасно даючи опір 
російській агресії. «Це – реформа освіти, пенсійна реформа, судова реформа і податкова 
реформа. І декомунізація, як повернення нашої історичної пам’яті. Але я переконаний, що 
реформа децентралізації - одна із успішних реформ. У великій мірі ще й тому, що вона дала 
зміни у психології українського суспільства», - сказав він. За словами Голови Верховної 
Ради, «багато сотень років Україна була в колоніальному режимі, і на превеликий жаль, для 
багатьох українців будь-яка влада - місцева чи центральна - була чужою». «Вона була 
колоніальною або напівколоніальною. І з’явилось дуже глибоке відчуття відчуження від 
держави і від влади. Відчуження, з яким не можливо збудувати успішне суспільство. І було 
вкрай важливо повернути відчуття громадянину, що це його країна, це його місто, це його 
громада. А для того вкрай важливо, щоб він відчував вплив на прийняття рішення і мав 
відчуття співучасті та відповідальності тих процесів, які відбуваються в державі», - 
зауважив А.Парубій і уточнив, що створення нових громад і вибори дали відчуття 
мільйонам українцям, що вони є господарями своєї землі, що вони вирішують і від того 
залежить, як вони будуть розпоряджатися коштами, які в громадах, і як буде відбуватися 
розвиток громад. «Це і є велика зміна психології нації. І це - велика здатність українців 
будувати нове українське суспільство. Але для мене, як для Голови Верховної Ради України 
реформа місцевого самоврядування і децентралізація - є одним із ключових пріоритетів, і 
ми далі стоїмо на тому шляху, щоб довести цей процес до повного законодавчого 
регулювання», - наголосив він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-службу Апарату ВРУ 
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Економіка рухатиметься вперед, якщо на виборах 
відповідальні політики і виборці  

дадуть відсіч популістам 
 

 
04.12.2018 

Президент Петро Порошенко під час наради з лідерами 
місцевого самоврядування Івано-Франківської області наголосив, що 
за всіма прогнозами, протягом найближчих років в Україні 
триватиме економічне зростання. 

 
 
 

«Так, під час війни, так – економічне зростання», - наголосив Президент. «Ми робимо 
титанічні зусилля для покращення інвестиційного клімату, щоб бізнес приходив в Україну і 
щоб комфортно себе почував», - додав він. Глава держави навів приклади оцінок 
представників міжнародних компаній, які доводять, що ситуація кардинально змінилася на 
краще за тими напрямками, які раніше були абсолютно корумповані, зокрема в системі 
відшкодування податку на додану вартість. Нині ПДВ в автоматичному режимі вчасно 
повертається. «Вперше в історії України автоматичне відшкодування ПДВ отримали 99% 
суб’єктів господарювання», - підкреслив Президент. При цьому він додав, що «раніше 30% 
від цього йшло на фінансування корумпованої влади». «Виявилося, що для цього достатньо 
лише політичної волі і ефективної роботи Верховної Ради», - зазначив Президент. 
«Економіка відновиться і піде вперед, якщо на виборах відповідальні політики і виборці 
дадуть відсіч демагогам і популістам, якщо суспільство не дозволить зруйнувати так важко 
досягнуту макроекономічну стабілізацію», - сказав Президент. Він нагадав, що у 2014-2015 
роках банківська система на 80% була неплатоспроможною. За його словами, завдяки 
ефективним та професійним діям влади вдалося «видалити цю ракову пухлину, яка вразила 
усю фінансову систему країни». Відзначимо, Президент Петро Порошенко під час Ради 
регіонального розвитку на Хмельниччині наголосив, що регіональні влади мають 
підготувати плани розвитку територій на 2019-2021 роки і чітко визначити пріоритети. «З 
урахуванням вже набутого досвіду нам необхідно посилити плановість і подолати 
непередбачуваність в реалізації політики розвитку регіонів. Тому зараз моє завдання, яке 
ставлю всій регіональній владі, зокрема й на Хмельниччині - розробити плани 
перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки. І не просто розробити, а й почати 
обговорення цих планів з громадами», - підкреслив Глава держави. «Тому надзвичайно 
важливим буде зараз вибір – не дати обдурити популістам і демагогам українців», - 
підкреслив Петро Порошенко. 
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Україна робить величезний внесок у безпеку всієї Європи,  
щоб зупинити агресивну Росію 

04.12.2018 

Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії 
проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу 
боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.  

«Росія зараз перебуває у тотальній ізоляції. Це результат нашої спільної міжнародної 
координації. Але наголошую – свою країну ми будемо боронити самі», - підкреслив 
Президент Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. 
Президент також зауважив, що рух України до членства в НАТО і ЄС та закріплення 
євроатлантичного вибору нашої держави в Конституції також мають важливе значення у 
питанні захисту країни від агресивних зазіхань Росії. «Україна є активним гравцем у світі. 
Україна має надійних союзників, які допомагають робити реформи, які допомагають 
боронити суверенітет, ніхто з яких не погодився ні на шантаж, ні на підкуп Росії ні щодо 
визнання Криму, ні щодо невизнання агресії», - зазначив Президент. За його словами, 
потужна світова позиція дозоляє нам не лише боронити державу, не лише захищати і 
будувати армію, не лише будувати українську національну ідентичність, у тому числі і 
через підтримку нашої мови, але й проводити надзвичайно, життєво важливі реформи, які 
нам конче потрібні. «І сьогодні я можу просто наголосити, що успіх нашої міжнародної 
позиції є абсолютно очевидним. Сьогодні координація здійснюється абсолютно миттєво. 
Україна бере активну участь в усіх міжнародних форумах і ми сформували потужну світову 
коаліцію на підтримку України. Можу наголосити, що без цієї коаліції нам було би набагато 
важче. І це дуже важливий результат нашої роботи»,  - сказав Президент. Водночас Глава 
держави наголосив, що головне зараз не втратити темпи реформ. «Не зрадити країну і не 
побігти до Путіна з капітуляцією. Не втратити головне – Українську державу і всі 
напрацювання, які були всіма нами зроблені за останні 4,5 роки. Дуже висока ціна за них 
заплачена», - підкреслив він. Петро Порошенко підкреслив: «Єдність навколо України. І для 
мене, і для всіх українців зараз надзвичайно важливо, що ми навчилися – навчилися 
працювати з ЄС, навчилися спільно робити реформи, спільно будувати безпеку і оборону. 
Ми ж не з протягнутою рукою туди йдемо. Не може бути безпеки Європи без участі України. 
Україна робить величезний внесок у безпеку всієї Європи для того, щоб зупинити агресивну 
Росію. І тому, в тому числі, нас підтримують». Він особливо підкреслив важливість зберігати 
єдність: «Навчитися забезпечити єдність українського народу. І тому я починаю і закінчую 
зі слів про єдність. Не дати жодного шансу Путіну розколоти наше суспільство – як ззовні, 
через отруту російської пропаганди, так і з середини – через п’яту колону, яка буде дуже 
маскуватися то під націоналістичними лозунгами, то під проросійськими». Відзначимо, 
навіть ще кілька років тому світова спільнота була переконана, що реалізація принципів 
Загальної декларації прав людини є точно незворотною, у світі створені міжнародно-
правові механізми для їх захисту, а Рада Безпеки ООН зможе запобігти їх порушенню. Однак, 
виявилося що у 21-му столітті Росія - держава-постійний член Ради Безпеки ООН здійснила 
анексію Криму і вчинила агресію, окупувавши частину території України. Окрім цього, 
норми Загальної декларації прав людини масово порушуються на українських територіях, 
що знаходяться під окупацією Росії. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час 
участі у Форумі до 70-річчя ухвалення цього документа. «На жаль, виявилося що це 
абсолютно не так. У 21-му столітті РФ, держава-постійний член Ради Безпеки ООН, 
здійснила анексію Криму і вчинила агресію, окупувавши частину території України. Норми 
Загальної декларації прав людини масово і послідовно порушуються на українських 
територіях, що знаходяться під окупацією Росії», - сказав Петро Порошенко. «З початку 
збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними ООН 10 тисяч людей вбито, 
понад 23 тисячі зазнали поранення. Численні випадки умисних вбивств та позасудових 
страт, викрадення та кидання людей у підвали або утримання в нелюдських умовах 
російських в’язниць, катування, пограбування та інші злочини, зафіксовані різними 
об’єктивними міжнародними організаціями у їх звітах та представлені світу», - констатував 
Глава держави. «Саме Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на 
окупованих територіях. Про це зазначено в абсолютній більшості міжнародних документів, 
які ухвалені авторитетними міжнародними організаціями, зокрема, такими як Організація 
Об’єднаних Націй, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Парламентська 
Асамблея Ради Європи та численні інші організації», - наголосив Президент. 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 

Започатковані Урядом фундаментальні реформи  
будуть продовжені 

 

 
03.12.2018 

Започатковані Урядом України реформи в найважливіших 
сферах життя будуть продовжені і в 2019 році, оскільки всі вони 
покликані досягти ключової мети роботи Кабінету Міністрів – зміни 
якості життя громадян.  

 
 

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого форуму 
«Партнерство заради розвитку», який зібрав у Києві представників ключових організацій 
та урядів країн-партнерів України. Звертаючись до учасників, Глава Уряду наголосив, що 
Україна переживає безпрецедентні виклики – передусім з огляду на військову агресію та 
велике боргове навантаження. Але продовження реформ, їх системність і послідовність – 
стратегічна мета. І суттєвим кроком на цьому шляху стало ухвалення Державного бюджету 
на 2019 рік. Відтак результат всіх зусиль ставатиме дедалі відчутнішим. «Ми отримали 
значний прогрес у багатьох сферах. І наші партнери його відзначають. І найбільш головне, 
що ми маємо отримати від змін – змінити якість життя громадян. Над цим будемо 
працювати», - сказав Володимир Гройсман. У числі очевидних успіхів, за словами Глави 
Уряду, - реформа децентралізації, яка дала нові можливості громадам. Так само відчутні 
зміни в інфраструктурі, яка оновлюється. Нові дороги дозволять втілювати нові логістичні 
рішення, а загальне пожвавлення ділового клімату – запроваджувати нові інвестиційні 
ініціативи. На порядку денному – зміни в освіті та системі охорони здоров’я. «І тут нам 
важливо забезпечити незворотність змін», - сказав Володимир Гройсман. 

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

 
Наступні роки реформи мають стати ривком розвитку регіональної  

економіки і покращення життя людей 
05.12.2018 

Україна п’ятий рік поспіль реалізує реформу децентралізації, і 
наступні роки перетворень мають дати новий поштовх розвитку 
регіональної економіки та покращення життя людей.  

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час ІІІ Форуму 
об’єднаних громад. Форум зібрав представників органів місцевого самоврядування з усієї 
України. А ключовим лейтмотивом зібрання стала позиція щодо продовження реформи 
децентралізації, яка дозволила посилити можливості регіонів в адміністративному та 
фінансовому сенсі. Глава Уряду звернув увагу, що нинішній Форум дав можливість 
підсумувати перші результати змін, оскільки саме зараз в Україні накопичена «сукупність 
критичної маси політичної волі далі проводити реформу». «Система, яка створена сьогодні, 
– ефективна з точки зору нової якості послуг на території громад, - сказав Володимир 
Гройсман. – Люди підтримують реформу». Саме тому, на думку Глави Уряду, потрібно 
працювати над незворотністю перетворень, не забуваючи про посилення відповідальності 
влади на місцях і про контроль процесів, що відбуваються. «Реформа потребує нового 
етапу», - сказав Володимир Гройсман і нагадав, що в листопаді створено робочу групу, яка 
напрацьовує формат необхідних рішень. В числі таких рішень, як пояснив Глава Уряду, - 
закріплення фінансової стійкості громад, закріплення принципів народовладдя в частині 
виборів та місцевих референдумів, закріплення координації органів влади на рівні «центр – 
регіони», в тому числі, в сегменті повноважень, а також формування нового 
територіального устрою за формулою «громада – район – регіон». «І тут питання не і 
кількості районів, а в якості. Краще сформувати 100 спроможних районів, ніж мати вдвічі 
більше районів, які пусті, без коштів і можливостей вирішувати проблеми людей», - сказав 
Володимир Гройсман. Глава Уряду наголосив, що не потрібно зараз проводити реформу 
заради реформи. Потрібно забезпечити якісний розвиток територій. І це – частина урядової 
політики середньострокового планування. «Ідея – вирішувати конкретні проблеми 
регіонів, а не витрачати гроші. Важливо, приміром, не просто побудувати дитячий садок, а 
створити цілу систему дошкільної освіти на місці», - сказав Прем’єр-міністр. Він наголосив, 
що приклади такого планування вже є. Позитивний місцевий досвід потрібно активніше 
показувати і доводити успіх усієї реформи. «Треба захищати реформу. Конституція дає 
такий захист, дає поштовх створення можливостей розвитку кожної громади. Ми пройшли 
5 років реформи успішно, і наступні роки мають стати ривком розвитку регіональної 
економіки і покращення життя людей», - сказав Володимир Гройсман. Відзначимо, Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман пропонує обговорити і закріпити на законодавчому 
рівні нові принципи побудови адміністративно-територіального устрою України, який 
стимулював би розвиток територій і зберігав баланс повноважень органів місцевого 
самоврядування та державного контролю. Своє бачення змін Глава Уряду представив під 
час круглого столу з питань реформи місцевого самоврядування. «Адміністративно-
територіальний устрій. Тут треба наводити порядок, ліквідувати недосконалості, 
запровадити ефективну логічну систему управління державою, коли кожна територіальна 
одиниця сама по собі спроможна», – сказав Володимир Гройсман. Прикладом успіху, за його 
словами, є ті об’єднані громади, які отримали можливості розвивати свою територію, 
інфраструктуру. І зараз потрібно закріпити цей процес. Що пропонує Уряд? Як пояснив 
Прем’єр-міністр, йдеться про формування трирівневої структури – громада, район, регіон. 
«Ефективна система самоврядування, фінансові гарантії і формування інституту префектів 
– а саме державного нагляду і контролю. Баланс повноважень та відповідальності має бути 
збережений», – сказав Володимир Гройсман. Ефективність системи самоврядування 
передбачає формування спроможних рад та виконавчих комітетів. Фінансова 
самодостатність – закріплення принципів повсюдності, субсидіарності і адекватності 
повноважень наявним фінансовим ресурсам. А префект стане представником державної 
влади на території, отже, відповідатиме за координацію і комунікацію центральної влади з 
місцевим керівництвом, за впровадження державних програм і державної політики на 
місцях, а також слідкуватиме за відповідністю актів місцевої влади принципам Конституції 
та законодавства країни. «Це буде гарантією нових можливостей і незворотності реформи. 
А гаяти час, в тому числі через блокування створення ОТГ з боку керівників районів чи 
областей, тільки тому, що хтось «пригрів» тепле місце, – неприпустимо», – сказав 
Володимир Гройсман. Реформа децентралізації в Україні активно впроваджується з квітня 
2014 року. Відтоді ухвалено декілька законодавчих актів, які закріплюють адміністративні 
повноваження та фінансові можливості громад. Наразі в Україні сформовано вже 874 ОТГ, в 
частині з яких мають пройти перші вибори. У 18 районах ОТГ сформовані на 100%. Разом з 
тим є 99 районів, де немає жодної об’єднаної громади. Прямі міжбюджетні відносини мають 
665 громад. Доходи їх бюджетів за 11 місяців поточного року склали 18,9 млрд грн. В ОТГ 
створено 123 центри надання адміністративних послуг, перелік яких обчислюється 
десятками. У таких центрах люди отримують різні довідки, призначають пенсії та субсидії 
без необхідності їхати в обласний чи районний центр. Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман виступає за закріплення в Конституції України незворотності реформи 
децентралізації. На його думку, процес конституційних змін можна почати вже наступного 
року, а в 2020 році провести місцеві вибори на нових принципах роботи місцевого 
самоврядування. Таким чином, 2020-2025 роки стануть одними з найуспішніших періодів 
розвитку держави – часом формування нової якості життя українців. 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Глава Уряду пропонує переходити 
на середньострокове планування >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Порошенко змінив кількох голів РДА на Закарпатті,  
Київщині та у столиці 

30.11.2018 

Президент України здійснив кадрові зміни у районних державних 
адміністраціях Закарпатської, Київської областей та міста Києва. 
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.  

Зокрема, розпорядженням № 214/2018-рп Президент звільнив Сергія Гайдая з 
посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області у 
зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці. Іншим розпорядженням, 
№215/2018-рп, глава держави звільнив Максима Шкура з посади голови Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Замість нього 
на цю посаду Президент розпорядженням №217/2018-рп з 3 грудня 2018 року призначив 
Ігоря Довбаня зі строком випробування три місяці. Окрім того, розпорядженням 
№216/2018-рп Порошенко звільнив з посади голови Обухівської районної державної 
адміністрації Київської області Івана Рудяка згідно з поданою ним заявою. Замість нього на 
цю посаду глава держави розпорядженням №219/2018-рп призначив з 3 грудня Михайла 
Письменного зі строком випробування три місяці. Також розпорядженням №218/2018-рп 
Президент призначив Вадима Чередника головою Бородянської районної державної 
адміністрації Київської області із 3 грудня зі строком випробування три місяці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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У Кишиневі проведено чергове засідання  
Консультативної Ради EUBAM 

28.11.2018 

У Кишиневі 28 листопада відбулося 31-ше засідання Консультативної 
Ради Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в 
Україні та Республіці Молдова (EUBAM). 

Українську делегацію очолював Спеціальний представник України з питань придні-
стровського врегулювання Віктор Крижанівський. У засіданні взяв участь Посол України в 
Республіці Молдова Іван Гнатишин. Сторони обговорили поточний стан та перспективи 
співробітництва України і Молдови з Місією EUBAM, підсумки діяльності Місії за період з 
липня по жовтень 2018 року та схвалили «Дорожню карту на 2019-2022 рр. із поширення 
спільного контролю на прикордонні пункти пропуску українсько-молдовського кордону». 

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

 
Участь у міністерському засіданні з питань інформаційно- 

комунікаційних технологій (ІКТ) ОЧЕС 
05.12.2018 

В Баку відбулось засідання Міністрів з питань ІКТ держав-членів 
Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС). Україна 
представлена Послом України в Азербайджані О.П.Міщенком. 

У виступі під час заходу представником України відзначено динамічний розвиток 
цифрового сектору вітчизняної економіки, а також комплексний характер заходів, що 
вживаються Урядом України з метою зростання конкурентоспроможності нашої держави 
на глобальному цифровому ринку. Наголошено, що виконання Україною відповідних 
завдань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС дозволить нашій державі стати частиною 
процесу стрімкої цифрової трансформації Європи. У цьому контексті, як підкреслив Посол 
України, наша держава налаштована продовжувати робити свій внесок у розвиток 
співробітництва у сфері ІКТ в рамках ОЧЕС, якщо в основі цієї співпраці будуть принципи і 
норми міжнародного права, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності 
та непорушності міжнародно визнаних кордонів усіх держав-членів цієї Організації. … 

 

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

 
Участь делегації України у роботі Другого робочого засідання керівників апаратів 

парламентів країн Східного партнерства у Вірменії 
06.12.2018 

В Єревані 6 грудня ц.р. розпочалась робота Другого робочого 
засідання керівників апаратів парламентів країн Східного партнерства. Про 
це повідомляє Посольство України в Республіці Вірменія. 

У засіданні взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України у Республіці 
Вірменія П.Литвин, Перший заступник керівника Апарату Верховної Ради України – 
керуючий справами П.Боднар, а також співробітники  Апарату Верховної Ради України 
О.Михалюк та Т.Тополянська. Відзначимо, 27 листопада ц.р. в Брюсселі відбулося засідання 
енергетичної панелі ініціативи ЄС «Східне партнерство». У центрі уваги - розвиток 
енергетичних мереж, декарбонізація, перспективи використання зрідженого природного 
газу у країнах «Східного партнерства». У ході заходу Україна та Польща представили проект 
зі створення регіональної мережі зі Зрідженого природного газу (ЗПГ). Ініціатива була 
підтримана Європейською Комісією, більшістю країн-учасниць «Східного партнерства» та 
державами-членами ЄС. Рухаємося далі у зміцненні взаємної енергетичної безпеки. 

 

 

 

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

 
В ОБСЄ презентовано докази мілітаризації окупованого Криму  

та прямої збройної агресії РФ проти України 
06.12.2018 

У рамках 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ 
відбувся захід міністерського рівня «Проблема мілітаризації АР Крим і 
м.Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів». 

Захід відбувся за сприяння делегацій та за участі керівництва МЗС США, Канади, 
Польщі, Литви, Данії, Швеції, Великої Британії, Латвії, Румунії, Грузії та Естонії. Широкій 
аудиторії учасників та ЗМІ було презентовано докази мілітаризації Росією окупованого 
Криму та прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської затоки, що 
становлять серйозну загрозу для всього чорноморського регіону. У своїх виступах партнери 
висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських 
військовополонених, а також обговорили можливі кроки в напрямку стримування агресора. 
Здійснена презентація мала важливе значення у контексті розгляду у грудні цього року ГА 
ООН проекту української резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим 
та м.Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів». 

 
 
 

 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Виступ П.Клімкіна на засіданні 
ОБСЄ (мовою оригіналу) >>> 

За матеріалами МЗС України 
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https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-grojsman-proponuye-obgovoriti-novi-principi-pobudovi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-pro-decentralizaciyu-nastupni-roki-reformi-mayut-stati-rivkom-rozvitku-regionalnoyi-ekonomiki-i-pokrashchennya-zhittya-lyudej
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-proponuye-perehoditi-na-serednostrokove-planuvannya-rozvitku-krayini-i-viznachaye-klyuchovi-prioriteti-na-nastupni-periodi
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-proponuye-perehoditi-na-serednostrokove-planuvannya-rozvitku-krayini-i-viznachaye-klyuchovi-prioriteti-na-nastupni-periodi
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2591318-porosenko-zminiv-kilkoh-goliv-rda-na-zakarpatti-kiivsini-ta-u-stolici.html
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69031-u-kishinevi-provedeno-chergove-zasidannya-konsulytativnoji-radi-eubam
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69172-uchasty-posla-ukrajini-v-azerbajdzhani-u-ministersykomu-zasidanni-z-pitany-informacijno-komunikacijnih-tehnologij-ikt-oches
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69022-u-bryusseli-vidbulosya-zasidannya-jenergetichnoji-paneli-iniciativi-jes-skhidne-partnerstvo
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69219-uchasty-delegaciji-ukrajini-u-roboti-drugogo-robochogo-zasidannya-kerivnikiv-aparativ-parlamentiv-krajin-skhidnogo-partnerstva-u-virmeniji
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69232-v-obse-prezentovano-dokazi-militarizaciji-okupovanogo-krimu-ta-pryamoji-zbrojnoji-agresiji-rf-proti-ukrajini
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69240-zustrich-glav-mzs-ukrajini-ta-italiji-pavla-klimkina-ta-jenco-moavero-milanezi
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69240-zustrich-glav-mzs-ukrajini-ta-italiji-pavla-klimkina-ta-jenco-moavero-milanezi
http://www.kmu.gov.ua/
http://eubam.org/
http://www.pabsec.org/?hl=ru
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http://www.osce.org/uk/ukraine


 

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

 

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

Уряд Британії за два роки надає Україні  
понад 35 млн фунтів допомоги 

 

06.12.2018 

Уряд Великої Британії у 2018-2019 рр. надає Україні понад 35 млн фунтів 
стерлінгів для проведення реформ, боротьби з корупцією та підтримку інших сфер. 
Про це повідомили в Посольстві Великої Британії в Україні. 

 
"У 2018/19 фінансовому році уряд Британії надає понад 35 млн фунтів на допомогу 

Україні, підтримуючи понад 70 проектів за 7 напрямками: урядування та реформи, 
боротьба з корупцією, комунікації, конфлікт, стабільність і безпека, гуманітарна сфера, 
права людини, освіта і культура", - йдеться у повідомленні. Посол Британії в Україні Джудіт 
Гоф заявила, що Україна залишається пріоритетом з огляду на довгострокову безпеку, 
стабільність та процвітання європейського континенту та є важливим напрямом для 
Великої Британії. Раніше повідомлялося, що Велика Британія збільшить військову 
підтримку України у той час, як країна продовжує боротися з російською агресією. 

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

 
 ЗАХІДНА ЄВРОПА  

Німеччина займає перше місце серед європейських  
торговельних партнерів України 

28.11.2018 

Німеччина - ключовий партнер України у впровадженні децентраліза-
ції і реформи енергоефективності, а також у підтримці економічного і 
політичного курсу країни. Про це повідомив Віце-прем’єр Геннадій Зубко. 

«Сьогодні Німеччина займає перше місце серед торговельних партнерів України, 
серед країн Європи, за результатами 2017 року. За перше півріччя 2018 року товарообіг 
склав 5,4 млрд дол. США (+ 15% зростання порівняно з минулим роком). І на майбутнє ми 
будемо підсилювати цей показник. Ми говоримо про запровадження можливостей 
сертифікації і стандартизації німецької продукції, яка виготовляється в Україні. Це 
дозволить збільшити спроможність продукції, кооперацію між країнами, а також залучити 
інвестиції. Я вдячний представникам середнього бізнесу Німеччини, які вже практично за 
останні 2 роки створили понад 35 тис. робочих місць на виробничих потужностях 
німецького автопрому в Україні», - наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час X засідання Українсько-
німецької групи високого рівня у Берліні. Німеччина на четвертому місці серед основних 
країн–інвесторів в Україну з обсягом інвестицій в 1,7 млрд євро. Понад 1,2 тис. німецьких 
підприємств вже сьогодні працюють в Україні. Окрім фінансової підтримки Німеччини, за 
словами Віце-прем’єр-міністра, важливою для України є технічна і технологічна допомога. 
«В кожному напрямку – інфраструктура, енергетика, зменшення енергоспоживання, нам 
важливо впровадження революційно-технічних рішень, залучення сучасних технологій і 
проектного менеджменту з боку німецького бізнесу і Уряду Німеччини. … 

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

 
 БАЛКАНИ  

Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала Хорватію  
підтримати посилення санкцій проти Росії 

03.12.2018 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе 3 грудня у Загребі (Хорватія) 
зустрілася з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.  

Зустріч відбулася в рамках саміту глав урядів держав-учасниць Центрально-
європейської ініціативи. Під час перемовин Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала Главі 
Уряду Хорватії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, 
а також підтримку європейського вибору українців. Водночас Віце-прем’єр-міністр 
закликала хорватську сторону підтримати посилення санкцій щодо Російської Федерації в 
зв’язку зі збройною агресією в акваторії Чорного моря. «Сподіваємось, що Загреб 
продовжить просувати принципи міжнародного права та європейські цінності, реалізуючи 
політику ЄС та НАТО щодо російської агресії проти України. Особливо важливо зберегти та 
навіть посилити санкції ЄС проти Кремля як єдиний ефективний інструмент впливу на 
Росію», - заявила під час зустрічі Іванна Климпуш-Цинцадзе. За словами Віце-прем’єр-
міністра, відкрита агресія Російської Федерації в  Чорному морі, внаслідок якої три 
українські кораблі були захоплені, а 24 українські військовослужбовці взяті у полон, 
засвідчили курс Москви на загострення ситуації та подальшу дестабілізацію України. «ЄС 
має адекватно реагувати на грубі порушення РФ міжнародного права», - наголосила 
представниця українського Уряду. Вона також пояснила хорватським партнерам механізм 
дії воєнного стану на окремих територіях України, який триває з 26 листопада до 26 грудня 
2018 року. Зі свого боку хорватський Прем'єр-міністр Андрей Пленкович зазначив, що 
Хорватія підтримує винесення питання агресивних дій Росії на засідання Ради міністрів 
закордонних справ ЄС та Європейської Ради для детального обговорення.  

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

 
Приклад Македонії є важливим сигналом того, що  

двері НАТО відчинені 
04.12.2018 

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час робочого візиту до м. 
Загреб (Хорватія) зустрілася з Прем’єр-міністром Македонії Зораном Заєвим. 

Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала Республіці Македонії за непорушну позицію 
щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. «Росія не 
демонструє прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ щодо російської військової агресії проти 
України. Нещодавні провокаційні дії Росії на Азовському морі, фальшиві вибори в Донбасі 
11 листопада, жодного прогресу у звільненні українських політичних в’язнів – цей список 
можна довго продовжувати», – наголосила Віце-прем’єр-міністр. Вона закликала Республіку 
Македонію, як дружню країну та кандидата на членство до ЄС, запровадити санкції проти 
Росії та приєднатися до європейської політики у цьому напрямі. Крім того, сторони 
обговорили спільні виклики та стратегічні цілі, обмін досвідом у протидії втручанням Росії 
та напрацюваннями на шляху до вступу до ЄС і НАТО. Зоран Заєв запевнив, що Республіка 
Македонія залишається надійним партнером України і підтримуватиме її на всіх 
міжнародних майданчиках. За його словами, Республіка Македонія, яка нещодавно сама 
стала жертвою російської операції впливу, розуміє загрози, з якими стикається Україна: 
«Росія втручалася у внутрішній політичний процес Македонії, проте Македонія продовжує 
свій рух до членства в НАТО та ЄС». Зоран Заєв підкреслив, що Республіка Македонія готова 
працювати з Україною над посиленням розуміння нових безпекових загроз у Європі. Він 
наголосив, що Македонія має лише один шлях – інтеграція до ЄС та НАТО. «Це єдиний шанс, 
щоб наші громадяни жили в успішній демократичній державі. Членство в НАТО означає 
внутрішній мир та стабільність», - зазначив Прем’єр-міністр Македонії. Він висловив 
сподівання, що і Україна у майбутньому стане членом Альянсу. ... 

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

 
Албанія підтверджує готовність підтримувати Україну на всіх міжнародних 

платформах, у першу чергу в ООН та ОБСЄ 
05.12.2018 

У столиці Албанії відбулися українсько-албанські політичні консультації 
керівників профільних департаментів зовнішньополітичних відомств України 
та Республіки Албанія Володимира Шкурова і пані Мімози Халімі. 

Сторони обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонньої взаємодії, 
зокрема щодо започаткування діяльності двосторонньої економічної комісії. Було 
підтверджено готовність до продовження плідної взаємодії між Україною та Албанією у 
контексті європейської інтеграції обох держав, а також на всіх міжнародних платформах, 
зокрема у рамках ООН, ОБСЄ. Албанська сторона підтвердила незмінність позиції щодо 
підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Делегація Міністерства 
закордонних справ України провела робочі зустрічі з керівництвом Академії наук Албанії, 
мерії міста Тирана та Предстоятелем Албанської Православної Церкви Анастасієм. 

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

 
Посол України Михайло Бродович відвідав  

словенську компанію Elan 
06.12.2018 

Посол М.Бродович взяв участь у черговому заході «Business 2 Diplomacy», 
який організувало Міністерство закордонних справ Словенії. Про це повідомляє 
Посольства України в Республіці Словенія. 

Метою серії заходів є ознайомлення представників іноземного дипломатичного 
корпусу в Словенії з найбільш інновативними експорто-орієнтованими словенськими 
компаніями. Захід відбувся на заводі словенської компанії «Elan», яка виробляє спортивне 
спорядження, передусім для гірськолижного спорту. Державний секретар МЗС Словенії 
Д.Божіч представив основні принципи взаємодії компанії з державними інституціями з 
метою промоції експорту товарів, які виробляє компанія. Виконавчий директор Elan 
Дж.Тірман презентував основні показники діяльності компанії та цілі на найближче 
майбутнє. Під час заходу Посол М.Бродович провів окрему зустріч з Державним секретарем 
МЗС Словенії Д.Божічем та Директором Департаменту економічної та публічної дипломатії 
МЗС Республіки Словенія А.Сухадольнік, під час яких обговорив деталі наступного 8-го 
засідання Спільної українсько-словенської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва та українсько-словенського бізнес-форуму у м.Київ в лютому 2019 року. 

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

 
 БАЛТИКА 

Україна посилюватиме взаємодію з Литвою у  
секторі оборони та безпеки 

07.12.2018 

Президент України Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішні 
переговори з литовської делегацією на чолі з Президентом Литви Далєю 
Грібаускайте були зустріччю справжніх стратегічних партнерів.  

«Наша практична співпраця послідовно розширюється та наповнюється новим 
змістом», - зауважив Глава Української держави. Зокрема, Петро Порошенко подякував за 
участь Литви у зміцненні обороноздатності України. «Це не тільки військово-технічна 
співпраця, постачання Україні необхідних нам елементів зброї. Це і присутність литовських 
інструкторів на підготовці українського війська. Це і діяльності в складі Українсько-
польсько-литовськоії бригади», - наголосив Президент України. Окремо він подякував 
Литві за активну допомогу у медичній реабілітації українських військовослужбовців. «229 
українських воїнів пройшли реабілітацію в медичних закладах Литви з 2014 року», - 
розповів Президент. Також Литва допомагає постраждалим на Донбасі, зокрема школярам і 
студентам. «Ми наголошуємо на тому, що необхідне подальше розширення нашої співпраці 
у сфері безпеки та оборони. Будемо посилювати взаємодію з Литвою щодо реформування 
нашого оборонного сектору», - повідомив Президент. Серед актуальних питань подальшої 
співпраці Президент також назвав енергетичну безпеку, захист критичної інфраструктури, 
спільна робота в рамках кібербезпеки, протидії російській пропаганді та кампанії із 
дезінформації, яку Росія в рамках гібридної війни намагається проводити як в Україні та 
Литві, так і в ЄС та по всьому світові. … 

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

 
 СХІДНА ЄВРОПА 

В Бургасі відбувся Українсько-Болгарський  
бізнес Форум 

28.12.2018 

Захід проведено у контексті 100-я встановлення дипломатичних відносин 
між УНР та Царством Болгарія та у рамках реалізації домовленостей досягнутих 
в ході останнього офіційного візиту Президента України до Болгарії. 

Під час заходу представлено економічний, інвестиційний та туристичний потенціал 
Одеської обл., а також наведено успішні приклади українсько-болгарського економічного 
та інвестиційного співробітництва. Організаторами заходу виступало Посольство України в 
Республіці Болгарія, Одеські обласні Адміністрація та Рада, Болгарсько-українська 
промислова палата та Бургаська торгово-промислова палата. На Форумі було констатовано, 
що на сьогодні між Україною та Республікою Болгарія створені сприятливі передумови для 
реалізації національних економічних потенціалів і атмосфера партнерських та довірливих 
взаємин позитивно впливає на економічну взаємодію і перспективи зростання 
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. 

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

 
Міжпарламентський діалог України  

і Республіки Молдова 
29.12.2018 

У Кишиневі відбулося засідання депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з Молдовою на чолі з Павлом Унгуряну та Групи 
дружби з Україною Парламенту Молдови, очолюваної Євгеном Нікіфорчуком.      

Під час зустрічей української парламентської делегації з Головою Парламенту 
Республіки Молдова Андріаном Канду було високо оцінено ініціативу щодо підписання 
Спільної декларації парламентів Республіки Молдова, Грузії та України про співпрацю в 
боротьбі з гібридними загрозами в трьох країнах. Окремо відзначено важливість розвитку 
тристороннього співробітництва в рамках Міжпарламентської асамблеї «Молдови, Грузії та 
України». В ході переговорів українських парламентарів з Прем’єр-міністром Молдови 
Павел Філіп акцентував увагу на співробітництві у сфері транспортної та туристичної 
інфраструктури, енергетики, відновленні судноплавства та захисті басейну річки Дністер, 
запровадженні спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-молдовському 
державному кордоні. Керівництво Парламенту та Уряду, депутати законодавчого органу 
Республіки Молдова наголосили на безумовній підтримці територіальної цілісності та 
суверенітету України, засудили акти прямої воєнної агресії Російської Федерації, вчинені 25 
листопада ц.р. в Азовському морі проти Військово-морських сил України. … 

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

https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/6/7200469/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/nimechchina-zajmaye-pershe-misce-sered-yevropejskih-torgovelnih-partneriv-ukrayini-gennadij-zubko
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-zaklikala-horvatiyu-pidtrimati-posilennya-sankcij-proti-rosiyi-cherez-agresiyu-v-chornomu-mori
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/priklad-makedoniyi-ye-vazhlivim-signalom-togo-shcho-dveri-nato-vidchineni-dlya-novih-chleniv-ivanna-klimpush-cincadze-na-zustrichi-z-premyerom-makedoniyi
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69200-albanija-pidtverdzhuje-gotovnisty-pidtrimuvati-ukrajinu-na-vsih-mizhnarodnih-platformah-u-pershu-chergu-v-oon-ta-obse
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http://croatia.mfa.gov.ua/ua
http://macedonia.mfa.gov.ua/ua
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Президент України прийняв Міністра закордонних  
справ Республіки Польща 

01.12.2018 

Глава Української держави Петро Порошенко подякував польській 
стороні за активну підтримку України в контексті акту збройної агресії 
Російської Федерації у Керченській протоці.  

Було наголошено на важливості негайного та безумовного звільнення українських 
моряків та повернення трьох українських суден. Глава польського МЗС передав також від 
всіх країн-членів ЄС слова солідарності і підтримки Україні в її боротьбі за відновлення 
суверенітету та територіальної цілісності. Сторони обмінялися думками з важливих питань 
двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного. Йшлося про подальше 
підтримання інтенсивного політичного діалогу на найвищому рівні, розширення співпраці 
у сферах торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного 
співробітництва. Окрему увагу було приділено взаємодії двох країн на євроінтеграційному 
та євроатлантичному напрямах, а також у рамках міжнародних організацій. … 

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

 
Україна розраховує на позитивний внесок Словаччини,  

яка головуватиме в ОБСЄ 
04.12.2018 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе 4 грудня зустрілася з Прем’єр-
міністром Словацької Республіки Петером Пелегріні. 

Під час перемовин Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що Словацька 
Республіка, яка у наступному році розпочне головування в ОБСЄ, приділятиме значну увагу 
питанню агресії Росії проти України в межах організації та використовуватиме для цього 
всі наявні засоби і механізми. “Україна очікує, що головування Словаччини в ОБСЄ у 2019 
році сприятиме врегулюванню ситуації на Донбасі. Адже підтримувані РФ озброєні 
формування продовжують дестабілізувати ситуацію, здійснюючи постійні провокації та 
обстріли. Розраховуємо, що Словаччина приділить особливу увагу посиленню діяльності 
моніторингової місії. Зокрема, варто запровадити цілодобове спостереження за ситуацією у 
зоні конфлікту, а також розширити діяльність місії і на акваторію Азовського моря”, - 
зазначила Віце-прем’єр-міністр. Вона поінформувала про загострення ситуації в Азовському 
та Чорному морях у зв'язку з нещодавньою агресією Кремля, в результаті якої три 
українські судна були захоплені, а 24 військовослужбовці були взяті в полон. Своєю чергою 
Петер Пелегріні запевнив, що позиція Словаччини щодо України є дуже чіткою і відповідає 
позиції ЄС та НАТО - повна підтримка суверенітету та територіальної цілісності України. … 

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

 
Україна й надалі демонструє налаштованість на покращення  

українсько-угорських відносин 
06.12.2018 

В м.Мілан, на полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ, Міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром зовнішньої 
економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. 

Павло Клімкін поінформував угорського колегу про акт агресії Росії проти України в 
акваторії Керченської протоки та закликав офіційний Будапешт долучитися до заходів 
міжнародної спільноти зі стримування російського агресора. Міністри домовилися також 
активізувати міжрегіональну співпрацю та прискорити реалізацію спільних прикордонних 
інфраструктурних проектів, зокрема тих, які 26 листопада обговорені на рівні заступників 
міністрів України та Угорщини Василя Боднара та Левента Мадяра. На зустрічі  обговорено 
питання впорядкування надання угорської допомоги в розвиток Закарпаття, яку 
координуватимуть новопризначений Посол з особливих доручень МЗС України Микола 
Балтажи та Уповноважений міністра з питань розвитку співробітництва між областями 
Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатської області пан Іштван Грежа.  

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

 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

ГПУ назбирала чотиритомний список компаній РФ,  
які ведуть бізнес в Україні 

 

04.12.2018 

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що резидентів Росії, які 
ведуть бізнес в Україні, дуже багато. Про це він сказав на прес-конференції в 
Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Ведення воєнного стану на певній частині України потребує від нас переосмислення 
того, що відбувається з російським бізнесом в Україні. Більше місяця ми збирали інформа-
цію, який масив цього бізнесу. Зараз це чотири томи висотою 40 см і на кожній сторінці цих 
томів до 15 юридичних осіб. Це величезний масив резидентів РФ, які ведуть бізнес в 
Україні", - зазначив Луценко. Він зауважив, що це стосується і стратегічних галузей економі-
ки. Луценко нагадав, що запропонував Президенту і РНБО заморозити активи резидентів 
РФ, які ведуть бізнес в Україні. Генпрокурор додав, що Адміністрація Президента вже 
затребувала всі списки і деталі. "Очевидно, що найближчим часом відбудеться ряд нарад, 
які закінчаться рішенням РНБО. Це один із дуже важливих важелів, які ми ще не застосо-
вували під час важкої для нас війни", - наголосив Луценко. Водночас, він зазначив, що це не 
може бути огульне рішення і треба детально проаналізувати кожну стратегічну галузь. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua  

 
 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ 

 
Степан Кубів провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром  

Узбекистану Абдуллою Аріповим 
05.12.2018 

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів провів телефонну розмову з 
Прем'єр-міністром Республіки Узбекистан Абдуллою Аріповим. 

Урядовці обох країн зосередили розмову на обговоренні питань забезпечення 
взаємного доступу товарів на ринки України та Узбекистану, а також важливість 
формування передбачуваних торговельних відносин між країнами. “Одним з важливих 
інструментів налагодження кращого торговельно-економічного діалогу між Україною та 
Узбекистаном є відновлення роботи Спільної українсько-узбецької комісії всебічного 
співробітництва та якнайшвидше проведення чергового восьмого засідання комісії для 
спільного обговорення перспектив взаємовигідної співпраці між нашими країнами”, - 
підкреслив у розмові Степан Кубів. Прем'єр-міністр Узбекистану підтримав важливість 
відновлення роботи комісії та запевнив у відсутності обмежень та врегулюванні 
проблемних аспектів взаємних поставок товарів на ринки України та Узбекистану. 

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

 
 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННА АЗІЯ 
 

Робочий візит Посла України в Республіці Індія  
до Королівства Бутан 

 

29.11.2018 

Посол України в Республіці Індія Ігор Поліха 26-28 листопада 2018 
року перебував з робочим візитом в Королівстві Бутан (КБ). Про це 
повідомляє МЗС України. 

У рамках візиту відбулись зустрічі з Міністром закордонних справ КБ Т.Дорджі та 
його Першим заступником С.Цхонгом, під час яких обговорено питання встановлення 
дипломатичних відносин України з КБ, налагодження перспективних напрямків співпраці, 
зокрема у галузях туризму та освіти. Окрему увагу було акцентовано на питанні взаємодії в 
рамках ООН та інших міжнародних організацій. Відбулись також зустрічі з Директором 
Ради з питань туризму КБ Ч.Пем та Першим заступником Міністра освіти К.Б К.Єшей, у ході 
яких обговорювались можливості співробітництва за конкретними напрямками. 

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

 
Посол України провів зустріч з заступником Міністра  

закордонних справ Індії Г.Сармою 
30.11.2018 

Посол України в Республіці Індія Ігор Поліха 30 листопада провів 
зустріч з новопризначеним заступником Міністра закордонних справ Індії 
Г.Сармою. Про це повідомляє Посольства України в Індії. 

Сторони обговорили питання розвитку українсько-індійського політичного діалогу 
та забезпечення системної роботи консультаційних механізмів між зовнішньополітичними 
відомствами обох держав. Також було домовлено активізувати роботу над розширенням 
договірно-правової бази українсько-індійських відносин. Посол України в Індії Ігор Поліха  
поінформував індійську сторону щодо  акту агресії РФ проти українських кораблів в районі 
Керченської протоки та про затвердження Верховною Радою України Указу Президента 
України про запровадження воєнного стану. 

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

 
 ПІВНІЧНА АЗІЯ  
 

Україна має намір отримати безвіз з  
Південною Кореєю 

 

07.12.2018 

Представники парламентів України та Південної Кореї обговорять 
питання безвізового режиму між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна 
з посиланням на інтерв'ю спікера парламенту Андрія Парубія. 

Він зазначив, що на сьогодні Південна Корея є однією з найбільш динамічних 
економік у світі. На 10-14 грудня заплановано його візит до Сеула. "Ми на порозі важливих 
рішень. Я планую дійти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною і 
Південною Кореєю", - повідомив Парубій на телеканалі "Рада". За його словами, сторони 
підпишуть угоду. "Ми сподіваємося на підтримку і допомогу у переоснащенні, в реформі 
електронної системи "Рада", яку сьогодні готує апарат. Звичайно, важливо розповісти про 
аспект безпеки і заручитися підтримкою Південної Кореї", - додав Парубій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
 

 
 

 АФРИКА 
 

Посол Андрій Праведник вручив Президенту Кенії 
Ухуру Кеніятті Вірчі грамоти 

 

05.12.2018 

У своєму виступі Посол України в Кенії наголосив на важливості 
подальшого поглиблення відносин з Кенією у торговельно-економічній, 
аграрній і освітній сферах. Про це повідомляє МЗС України. 

Посол України вручив Вірчі грамоти Надзвичайного і Повноважного Посла України в 
Республіці Кенія Президенту Кенії. Посол здійснив виступ перед Президентом Кенії та 
урядовцями, присутніми на церемонії, у якому наголосив на важливості подальшого 
поглиблення відносин з Кенією у торговельно-економічній, аграрній і освітній сферах, 
зокрема шляхом укладення низки двосторонніх угод. Також А.І.Праведник закликав 
кенійську сторону продовжувати підтримувати суверенітет та територіальну цілісність 
України. Під час свого слова у відповідь Ухуру Кеніятта зазначив, що Україна для Кенії є 
перспективним партнером, а також Президент запевнив, що підтримує територіальну 
цілісність України та вбачає потенціал у спільних зусиллях з підтримання миру та безпеки у 
світі. Окрім Посла України в цей день також вручили вірчі грамоти посли ще 16 країн, 
зокрема посли Канади, Індії, Єгипту, Судану, Палестини, Сьєра-Леоне, Сомалі та інших. Як 
зауважив Протокол Кенії, ця церемонія стала історичною, оскільки стала найбільшою з 
часів незалежності Кенії за кількістю послів, що взяли у ній участь. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія 
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 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Аргентина зацікавилася українською  
аграрною продукцією 

 

28.11.2018 

Аргентина вивчає можливість імпорту харчових продуктів з України, 
а також активізації двосторонньої співпраці, повідомляє прес-служба 
Держпродспоживслужби України. 

В рамках інспекційного візиту Департамент безпеки харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України і представники Національної 
служби з питань здоров'я тварин та якості харчових продуктів Аргентинської Республіки 
обговорили можливість розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, перспективи 
експорту з України колагенової оболонки. У прес-службі також зазначили, що у під час 
зустрічі представники аргентинського відомства були ознайомлені з функціями і 
повноваженнями Держпродспоживслужби України та її територіальних органів, української 
системою державних лабораторій, заходами та процедур державного контролю, 
епізоотичною ситуацією в Україні і законодавчою базою. Як повідомляв УНІАН, у 2017 році 
Міністерство аграрної політики та продовольства заявляло про намір активізувати 
співпрацю з Аргентиною в аграрній сфері, а також збільшити товарообіг між країнами. 

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

 
Участь Посла України у заходах з нагоди 77-ї річниці  

Національної промислової палати Мексики 
05.12.2018 

Посол України взяв участь у святкових заходах з нагоди 77-ї річниці  
Національної промислової палати Мексики (CANACINTRA), яка налічує 78 
представництв по всій країні. 

Захід відбувся за участі членів мексиканського уряду, керівників підприємницьких 
організацій, дипломатичного корпусу та ЗМІ. Контакти, які Посол мав під час заходу, 
зокрема з Президентом CANACINTRA  Енріке Гіл’єном Мондрагоном та екс-міністром 
економіки Мексики, Ідельфонсо Гуахардо, дозволили донести до учасників заходу 
інформацію про поточну ситуацію в Україні, її експортний потенціал, а також перспективи 
розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Мексикою. 
Нагадаємо, Заступника Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця взяв участь в 
інавгурації Президента Мексики. Під час участі в офіційних заходах з нагоди інавгурації 
новообраного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора заступник Міністра 
закордонних справ України Сергій Кислиця мав контакти з Головою Сенату Мексики 
М.Батресом, міністрами закордонних справ Гватемали, С.Джовель,  Мексики, М.Ебрардом, 
Белізу, В.Ерлінгтоном, Колумбії, К.Холмесом та Міністром Адміністрації Президента 
Панами, Х.Гонсалєсом, в ході яких подякував за підтримку суверенітету та територіальної 
цілостності України та обговорив окремі питання двостороннього порядку денного та 
взаємодії країн в рамках міжнародних організацій. Відзначимо, в рамках візиту до Мексики 
для участі в інавгурації новообраного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса 
Обрадора заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів 
переговори 1 грудня з Міністром закордонних справ Перу Нестором Франсіско Пополісіо. 
Під час переговорів обговорено приоритетні теми двостороннього порядку денного та 
посилення взаємодії двох країн в рамках міжнародних організацій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах 
 

 
 

 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН 
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ 

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

Канада оголосила про виділення 24 млн. кан. дол. на  
низку проектів технічної допомоги Україні 

 

06.12.2018 

Проекти спрямовуватимуться на підтримку виборчих реформ, 
направлення спостерігачів на вибори, заохочення участі жінок у виборчих 
процесах, а також боротьбу з дезінформацією та втручанням у вибори. 

Раніше, Посол України Андрій Шевченко взяв участь у слуханнях в парламенті Канади 
щодо російської агресії. Посол України дав свідчення перед парламентським Комітетом з 
питань національної оборони Канади під час засідання присвяченому геополітичним та 
регіональним інтересам у контексті російської агресії та ворожих дій. У свій доповіді Посол 
навів факти щодо грубих порушень Росією міжнародного права та щодо відкритої збройної 
агресії російських військових проти України у районі Керченської протоки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Канаді 
 

 
 
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ 

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ) 
 

Президент України прийняв Сенатора США  
Рональда Джонсона 

 

07.12.2018 

Президент України подякував американській стороні за тверду 
двопартійну підтримку України та чітке засудження нещодавнього 
чергового акту збройної агресії Росії у Керченській протоці. 

Петро Порошенко наголосив, що Росія повинна негайно звільнити українських 
моряків та повернути три українські судна. «Хочу подякувати за міцну підтримку нашої 
боротьби за свободу, демократію та проведення реформ в Україні», - зазначив Президент. 
Співрозмовники відзначили пріоритетність і надалі зміцнювати міжнародний тиск на 
Росію, у тому числі шляхом посилення санкцій у відповідь на агресивні дії Кремля, а також з 
метою забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у межах 
міжнародно-визнаних кордонів. Сенатор Джонсон, в свою чергу, зазначив: «Я приїхав до 
України з єдиної причини – продемонструвати міцну підтримку не лише Сенату, не лише 
Конгресу, не лише Адміністрації, а всього американського народу. Ми засуджуємо дії Росії. 
Ми підтримуємо український народ, уряд. Ми підтримуємо територіальну цілісність 
України». Петро Порошенко подякував за послідовну підтримку американських 
законодавців у питаннях надання Україні всебічної допомоги, у тому числі у контексті 
триваючих реформ та зміцнення безпекової і оборонної стійкості нашої держави. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Bloomberg опублікував рейтинг ТОП-20 країн, що  
розвиваються 

28.11.2018 

Bloomberg опублікував новий рейтинг ринків, що розвиваються: в 
лідерах – Малайзія, а України, на жаль, в рейтингу немає. Про це 
повідомляє служба новин порталу mind.ua 

Малайзія стала лідером завдяки розміру профіциту поточного рахунку, відносно 
стабільному економічному зростанню і оціночними показниками порівняльної вартості. 
Росія посіла друге місце, піднявшись на п'ять позицій порівняно з минулорічним 
рейтингом. При підготовці списку враховується цілий ряд параметрів, серед яких прогнози 
щодо зростання ВВП, суверенний кредитний рейтинг, рахунок поточних операцій, ринок 
акцій і облігацій. Трійку лідерів замикає Китай. Філіппіни і Колумбія знаходяться на 
четвертій і п'ятій сходинці відповідно. Таким чином відразу три азіатські країни потрапили 
в ТОП-5. Це тому, що держави азіатського регіону краще захищені від негативного впливу 
підвищення процентних ставок ФРС США, пояснюють експерти Bloomberg. На останньому, 
20-му місці в рейтингу знаходиться Туреччина, яка помітно погіршила своє становище 
через зниження курсу ліри і рекордну інфляцію. Ще півроку тому країна перебувала на 5-ій 
позиції. У поточних умовах інвестори, які проявляють інтерес до ринків, що розвиваються, 
намагаються спрогнозувати перспективи економічного зростання кожної держави в умовах 
жорсткості грошово-кредитної політики США. Також учасники ринку намагаються оцінити, 
як на кожного представника сегмента Emerging Markets вплине торгова війна між США і 
Китаєм. «Інвестори продовжать більш вибірково підходити до інвестицій, з огляду на 
сформовані обставини», – зазначає глава відділу компанії SBI Securities з інвестиційних 
фондів і цінних паперів Цутомі Сома. 

Читати повністю >>>               Читайте також: Рейтинг ТОП-20 країн від Bloomberg >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Скільки втрачає бюджет на неефективному  

управлінні країною? 
29.11.2018 

Відсутність правовладдя в Україні неодноразово називається однією 
з основних причин недостатнього інвестування, отже і повільного 
економічного зростання в країні. 

Позиції України у міжнародних рейтингах залишаються вкрай посередніми: за 
індексом ПСС “Верховенство права”, Україна займає 77 місце зі 113 країн із рахунком 50 
балів; за Індексом сприйняття корупції (ІСК) Україна займає 130 місце серед 180 країн із 30 
балами; відповідно до індексу правовладдя за ІСВ Україна має -0,77 балів та посідає 160 
місце серед 209 країн; відповідно до Індексу контролю за корупцією за ІСВ Україна має -0,84 
бали та посідає 168 місце серед 209 країн. Корупція та відсутність довіри до судової системи 
три роки поспіль залишаються основними перешкодами для іноземних інвесторів. Такі ж 
результати ми отримали у ході опитування стратегічних та портфельних інвесторів, 
проведеного Dragon Capital, Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) та Центром Економічної 
стратегії (ЦЕС) у серпні-вересні 2018 року. У дослідженні «Скільки втрачає бюджет на 
неефективному управлінні країною?» аналітики Центру економічної стратегії підрахували 
скільки коштує бюджету неефективне управління країною. Очікувані сумарні збільшення 
надходжень до бюджету від покращення правовладдя оцінюються щонайменше у сумі 26,6 
млрд дол США як одноразова сума та додаткові 8,6 млрд дол США щороку. Відтак, за 
п’ятирічний строк одноразові втрати чи недоотримані надходження коштів для державних 
фінансів можуть скласти 70 млрд дол США. У дослідженні автори розглянули кілька 
галузевих прикладів, користуючись підходом від конкретного до загального: Ухилення від 
сплати податків на працю – недовіра до держави, низька якість державних послуг і низька 
очікувана пенсія у поєднанні із слабким контролем з боку правоохоронних органів стали 
середовищем поширення «сірої» та «чорної» заробітної плати. Через це держава 
недоотримує 6 млрд дол США надходжень (2,8 млрд дол США – ЄСВ та 3,2 млрд дол США – 
ПДФО). Прозорий повноцінний ринок сільськогосподарської землі замість напівофіційного 
ринку оренди простимулює надходження до бюджету 12,4 млрд дол США одноразово і 
приноситиме додаткові 52 млн дол США щорічно. А тим часом в уряді та Верховній Раді не 
можуть знайти спільного бачення дизайну ринку і роками продовжують мораторій на 
продаж землі. Токсичні борги у портфелях Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
державних банків та Приватбанку будуть відшкодовані, ймовірно, у дуже малих розмірах – 
якість судочинства та слабкий механізм стягнення приводять до того, що в суді банк може 
повернути лише 1-30 копійок з виданої гривні. В країнах з високим рівнем правовладдя, 
працюючими процедурами банкрутства і кращою системою врегулювання проблемної 
заборгованості повернення може становити навіть 70 центів на долар. Різниця у 
відшкодуванні, розрахована для українських обсягів, становить 10 млрд дол США для 
чотирьох державних банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Удосконалення 
управління інфраструктурою може принести додаткові 324 млн доларів щорічно, якщо 
буде запроваджено плату за проїзд вантажівок автошляхами державного значення, та 1 
млрд доларів щорічно від державно-приватного партнерства; Ухилення від сплати податків 
при експорті та імпорті. Корупція в митних органах дозволяє імпортувати «в сіру» товарів 
на 4,05 млрд дол США, «сірий» експорт становить 4,5 млрд дол США. Як результат, бюджет 
втрачає 1 млрд дол США. Це дуже консервативна оцінка, оскільки «сіра» зовнішня торгівля 
також може використовуватися для приховування прибутку; Приватизація державних 
підприємств може допомогти зменшити корупцію у державному секторі й, таким чином, 
зменшити суспільні втрати через неефективні державні підприємства. Слабке правовладдя 
частково є причиною млявих темпів приватизації й відсутності уваги з боку іноземних 
інвесторів. Оцінка запропонованих до продажу 53 державних компаній за 
мультиплікаторами країн із кращим правовладдям та врядуванням становить 5,9 млрд дол 
США. За нашими оцінками продажа цих компаній при поточному рівні верховенства права 
принесе держбюджету 4,2 млрд дол США; Тіньові галузі – видобуток бурштину, вирубка 
лісу, гральний бізнес – можуть бути виведені з тіні, а уряд може отримувати додаткові 
доходи. За грубими оцінками сума може становити 0,2-0,4 млрд дол США за надзвичайно 
консервативними припущеннями. Це не вичерпний перелік випадків, де держава втрачає 
кошти, ці напрямки були обрані за наступними критеріями: очевидність відсутності 
належного управління, контролю правоохоронними органами або корупційні дії; значна 
сума зловживань чи упущених можливостей; наявні дані для оцінки. 

 

Читати повністю >>> Читайте також: Дослідження «Скільки втрачає 
бюджет на неефективному управлінні країною?» >>> 

За матеріалами Центру економічної стратегії 
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Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Мінфін: Україна за жовтень зменшила  
державний борг на 0,5% 

27.11.2018 

Станом на 31 жовтня ц.р. державний та гарантований державою борг 
України зменшився майже на 0,5% порівняно зі станом на 30 вересня 2018 
року. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів України. 

Станом на 31 жовтня 2018 року державний та гарантований державою борг України 
становив 74,32 млрд доларів. Це на 0,35 млрд доларів менше, ніж станом на 30 вересня ц.р. 
(74,66 млрд доларів). У гривневому еквіваленті державний і гарантований державою борг 
за підсумками жовтня становив 2 093,08 млрд грн. Загальний розмір безпосередньо держ-
боргу становив на 31 жовтня 2018 р. 1 811,43 млрд грн або 64,32 млрд доларів, в тому числі: 
державного зовнішнього боргу - 1 060,28 млрд грн або 37,65 млрд доларів; державного 
внутрішнього боргу - 751,15 млрд грн або 26,67 млрд доларів. Гарантований державою борг 
на 31 жовтня становив 281,65 млрд грн 10,00 млрд доларів. Як повідомлялось, державний 
борг України, згідно з розрахунками МВФ, у 2018 році становитиме 70,5% від ВВП, у 2019 
році - 68,8%, у 2020 році - 64,4%, у 2021 році - 60,4%, у 2022 році - 56,4% від ВВП. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
ФРН надасть Україні €84,8 мільйона допомоги  

в рамках співпраці для розвитку 
27.11.2018 

Німеччина надасть Україні 84,8 млн євро допомоги в рамках 
співробітництва для розвитку. Про це повідомляє Урядовий портал, передає 
служба новин порталу ukrinform.ua 

"Українська делегація на чолі з першим заступником мністра економічного розвитку 
і торгівлі Максимом Нефьодовим взяла участь в Українсько-німецьких міжурядових пере-
мовинах щодо співробітництва задля розвитку. До складу делегації увійшли представники 
Мінекономрозвитку, МЗС, Мінфіну, Мін’юсту, МінТОТ, МОН та Укрексімбанку", - йдеться у 
повідомленні. Зазначається, що Нефьодов подякував уряду Німеччини за багаторічну 
підтримку. "Як відомо, Німеччина є одним з найбільших донорів міжнародної допомоги 
Україні, обсяг якої з 2002 року перевищив 600 млн євро", - йдеться також у повідомленні. З 
німецького боку переговори відкрила Марія Флаксбарт, парламентський державний 
секретар Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини, 
яка у своїй промові запевнила у подальшій підтримці України. За результатами зустрічей 
делегації обох країн домовилися про продовження співробітництва за такими 
пріоритетними напрямами, як демократія, громадянське суспільство, державне управління 
та децентралізація, енергоефективність, сталий економічний розвиток, подолання кризи 
на сході України у результаті військової агресії з боку Росії. "Німецька сторона підтвердила 
виділення 84,8 млн євро допомоги для України, серед яких 63,6 млн євро - для проектів 
фінансового співробітництва (кредити) та 21,2 млн євро - для проектів технічного 
співробітництва (гранти)", - повідомляє Урядовий портал. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Світовий банк 18 грудня розгляне надання Україні  

гарантії на 750 млн доларів 
27.11.2018 

Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової 
гарантії на суму 750 млн доларів у порядок денний засідання Ради 
директорів, яке відбудеться у грудні цього року.  

“Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на 
суму 750 млн дол. у порядок денний засідання Ради директорів 18 грудня”, - написали в 
прес-службі Міністерства фінансів України. За словами міністра фінансів України Оксани 
Маркарової, гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у 
фінансовому секторі та управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше 
впровадження. “Гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне 
фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з 
ринку” , - сказала Міністр фінансів. Остаточні параметри угоди будуть визначені після 
затвердження Радою директорів Світового банку, зазначили в прес-службі. Довідка: 
Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може 
бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за 
результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.  

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

 
МВФ готовий скликати термінове засідання щодо  

виділення траншу для України 
29.11.2018 

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) 
Крістін Лагард позитивно оцінила поточний рівень співпраці з Україною і 
статус підготовки нової програми фінансування stand-by.  

Уже в грудні рада директорів Фонду готова зібратися для її затвердження. Про це 
йдеться в заяві Лагард за підсумками телефонних переговорів з президентом України 
Петром Порошенко. "Все попередні умови (prior actions), як очікується, будуть виконані 
українською владою до 10 грудня після чого терміново буде ініційовано засідання ради 
директорів для обговорення програми SBA", - наголошується в повідомленні. За її словами, 
представники МВФ продовжують вивчати ключові параметри держбюджету України на 
2019 рік. Попередній аналіз документа є задовільним, відповідно процес оцінки буде 
завершено незабаром. "Ми підтвердили позитивні і обопільні взаємини між Україною і 
МВФ", - підкреслила Лагард. Нагадаємо, що 19 жовтня Україна і МВФ досягли робочої 
домовленості про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) 
на $3,9 млрд, яка замінить програму розширеного фінансування (EFF). Програма 
міжнародної допомоги stand-by дається тим країнам, які вийшли з переддефолтного стану. 
Зараз Україна співпрацює з МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF), яка була 
затверджена в березні 2015 року і закінчується в березні 2019 року. Програмою було 
передбачено отримання Україною близько $17 млрд з першим траншем в $5 млрд.  

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

ЄС почав розміщення облігацій для надання €500 млн   
допомоги Україні 

04.12.2018 

Європейський Союз розпочав розміщення облігацій для того, щоб 
направити залучені засоби Україні в сумі €500 млн в рамках першого 
траншу макрофінансової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна. 

Умови видачі кредитів Україні і Грузії будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, 
що і бонди ЄС - на 15 років, з погашенням у квітні 2033 року під 1,18% річних. З залучених 
коштів також 15 млн євро будуть спрямовані Грузії. Організаторами випуску бондів 
виступають Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW і TD Securities. Завершення емісії очікується 
через тиждень, в понеділок, 11 грудня, повідомили банківські джерела. Нагадаємо, кошти 
першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в сумі 500 млн євро 
повинні надійти в середині грудня. Зазначимо, що загальна сума макрофінансової допомоги 
Євросоюзу складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. 
Період між ними становитиме не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за 
результатами виконання реформ у податковій та митній політиці, боротьбі з корупцією, 
приватизації підприємств. Відзначимо, запровадження воєнного стану не повинно 
вплинути на виділення Україні макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це 
повідомили в Представництві ЄС. "Ґрунтуючись на тій інформації про воєнний стан, якою 
ми володіємо, його введення не повинно вплинути на виділення макрофінансової 
допомоги", - повідомили в прес-службі. У Представництві ЄС зазначили, що уважно стежать 
за розвитком ситуації. Як відомо, Президент України підписав Закон "Про ратифікацію 
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором і 
Кредитної угоди між Україною як позичальником, НБУ як фінансовим агентом 
позичальника та ЄС як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги 
ЄС в сумі до 1 мільярда євро)", що був схвалений Верховною Радою України 8 листопада 
2018 р. В Адміністрації Президента нагадали, що ці угоди були підписані 14 вересня ц.р. в 
Києві в розвиток домовленостей глави держави з лідерами інституцій Євросоюзу за 
результатами саміту "Східне партнерство" 23 листопада 2017 р. у Брюсселі та 20-го саміту 
Україна-ЄС 9 липня 2018 р. в Києві. У АП також повідомили, що реалізація Меморандуму про 
взаєморозуміння та Кредитної угоди дасть змогу Україні залучити додаткові фінансові 
ресурси ЄС у сумі до 1 млрд євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

 
Прямые инвестиции в Украину за 9 месяцев  

выросли на 370 млн долларов 

28.11.2018 

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по 
состоянию на 1 октября 2018 г. составляли 31 973,6 млн долларов, что на 
367,2 млн долларов больше, чем на начало года. 

Больше всего инвестиций за 9 месяцев поступило из Стран ЕС: Германии - 141,8 млн 
долларов, Великобритании - 103,5 млн долларов, Нидерландов - 57,7 млн долларов, По 
состоянию на 1 октября страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику 
Украины, они вложили 24 544,5 млн долларов, в том числе Кипр - 8 919,7 млн долларов, 
Нидерланды - 6 452,7 млн долларов, Великобритания - 2 047,9 млн долларов, Германия - 1 
824,7 млн долларов, Австрия - 1 018,8 млн долларов. Инвестиции России в экономику 
Украины с начала года не изменились и составляют 797,1 млн долларов. В Госстате также 
отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые 
кредиты инвесторов) по состоянию на 1 октября 2018 года достигли 40 345,9 млн грн, что 
на 333,8 млн долларов больше, чем на начало года. 

Читать полностью >>>  
По материалам rbc.ua 

 
Інвестиційний бум в Україні: освоєно сотні  

мільярдів капітальних вкладень 
28.11.2018 

Завданням сучасної України є реалізація прагнення забезпечити стале 
економічне зростання за рахунок системної модернізації та структурної 
перебудови  економіки. Про це пише Діденко Сергій на ua.news 

Здійснюючи оцінку структурних перетворень в  контексті потенціалу економічного 
розвитку України,  в попередніх публікаціях наголошувалося на важливості рівня доданої 
вартості в структурі виробництва, можливості структурних перетворень, модернізації 
реального сектору економіки, підвищення конкурентоспроможності,  тощо. Прийшов час 
дати оцінку практичної реалізації потенціалу розвитку через призму емпіричного аналізу. 
На офіційній сторінці фейсбук Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
представлено показники щодо суттєвого зростання капітальних інвестицій в економіку. 
Варто зазначити, що у реалізації обраної стратегії країни вагому роль відіграють капітальні 
інвестиції, адже вони є фундаментальним параметром відтворювального процесу, що 
визначає можливості оновлення основного капіталу, проведення структурних реформ, 
стійкого довгострокового економічного та соціального розвитку країни. Для достеменного 
аналізу показників відомства вдамося до використання даних Держкомстату щодо оцінки 
відповідних показників. У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок 
усіх джерел фінансування освоєно 337,0 млрд. грн капітальних інвестицій, що на 19,9% 
більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р. Основним джерелом 
фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, за рахунок яких освоєно 73,2% загального обсягу. Вагомі частки капітальних 
інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 47,2% усіх 
інвестицій, у будівлі та споруди – 42,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 29,2 
млрд. грн капітальних інвестицій (8,7% від загального обсягу). Аналізуючи показники 
капітальних вкладень за 2018 рік можемо стверджувати, що найбільше інвестували в:  
машини, обладнання та інвентар – 34,4%, інженерні споруди – 18,5%, нежитлові будівлі – 
13,6%, транспортні засоби – 12,8%. Варто зазначити, що інвестори здійснюють розвиток 
національного виробництва та збільшують обсяги виготовлення товарів із високою 
доданою вартістю. Про це красномовно свідчать статистистичні дані. Найбільше 
капітальних інвестицій прийшлося на промисловість – 116 млрд, що на 25% більше у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Отже, варто зазначити, що ми маємо 
нагоду спостерігати позитивну динаміку, адже успішний розвиток вітчизняної економіки є 
неможливим без пожвавлення інвестиційних процесів, одним із дієвих важелів якого є  
капітальні інвестиції.  Динаміка капітальних інвестицій в Україні за останні роки 
характеризувалася нестійкими тенденціями, і причиною спаду інвестиційної активності є 
війна, структурна деградація економіки, відсутність реформ, тотальна корупція на різних 
рівнях державного управління, недосконала законодавча база, обтяжлива система 
оподаткування, нестабільність національної валюти, втрата довіри до банківського 
сектору, неможливість залучення кредитних ресурсів через їх високу вартість та низький 
рівень трансформації заощаджень населення та прибутків бізнесу в інвестиції, про що 
свідчать опитування про системні ризики фінансового сектору.  Важливим в цій динаміці є 
те, що відтворювальна структура капітальних інвестицій в Україні є достатньо 
прогресивною. Адже 25% від загального обсягу вкладається у промисловість, що сприяє 
підвищенню розвитку виробництва та збільшення обсягів виготовлення товарів із високою 
доданою вартістю. … 

Читати повністю (інфографіка) >>>                                                                   © Діденко Сергій 
За матеріалами ua.news 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2588613-ukraina-za-zovten-zmensila-derzavnij-borg-na-05-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2589035-frn-nadast-ukraini-848-miljona-dopomogi-v-ramkah-spivpraci-dla-rozvitku.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1764743-svitoviy-bank-18-grudnya-rozglyane-nadannya-ukrayini-garantiyi-na-750-mlrd-dolariv
https://biz.nv.ua/ukr/economics/mvf-hotovij-sklikati-terminove-zasidannja-shchodo-vidilennja-transhu-dlja-ukrajini-2510199.html
https://ukranews.com/ua/news/598651-vvedennya-voyennogo-stanu-ne-maye-vplynuty-na-vydilennya-ukraini-1-mlrd-yevro-yevrosoyuzom
https://www.5.ua/ekonomika/poroshenko-zatverdyv-uhodu-z-yes-pro-1-miliard-dopomohy-181314.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/es-nachal-razmeshcheniya-obligatsiy-predostavleniya-1543932638.html
https://www.rbc.ua/rus/news/pryamye-investitsii-ukrainu-9-mesyatsev-vyrosli-1543411514.html
https://ua.news/ua/investytsijnyj-bum-v-ukrayini-osvoyeno-sotni-milyardiv-kapitalnyh-vkladen/
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Україна затвердила концепцію Національного павільйону на  

Всесвітній виставці Експо-2020 у Дубаї 
06.12.2018 

Відбулося Друге засідання Координаційного комітету з підготовки 
участі України у Всесвітній виставці Експо-2020 під головуванням Степана 
Кубіва, Першого віце-прем’єр-міністра України. 

В лютому 2017 р. Уряд ухвалив рішення про участь України у Всесвітній виставці 
Експо-2020 та будівництво власного національного павільйону площею орієнтовно 1035,03 
м2 на ділянці площею 1652,46 м2. “Виставка Експо - це подія масштабу Олімпійських ігор 
для країн. На Експо, як правило, демонструють розвиток інновацій, високих технологій, 
інвестиційні пропозиції та проекти. Креативність та сучасність - головний тренд, який 
прагнуть показати організатори виставки, і Україна може стати одним з фаворитів Експо. 
Концепція національного павільйону України має промовисто показати, що Україна та її 
продукція - сучасна та високотехнологічна. Прошу всіх це пам'ятати під час підготовчої 
роботи”, - наголосив Степан Кубів. Серед запропонованих концепцій презентації України 
Координаційний комітет обрав концепцію “Smart Ukraine: connecting dots” (Smart Україна: 
єднаючи світ), яка на думку Координаційного комітету найбільш органічно пов'язана із 
загальною концепцією Експо-2020 “Поєднуючи думки, створюючи майбутнє: мобільність, 
сталий розвиток та можливості”. “Україна має унікальний людський капітал з інноваційним 
та креативним мисленням, що вміє поєднати технологічні рішення з традиційним 
виробництвом товарів та послуг. Це не лише системні ІТ-рішення, але й рішення для 
енергетики, агроіндустрії, малого та середнього бізнесу різних напрямків. Треба органічно 
презентувати усе це в рамках одного павільйону, щоб відвідувачі змогли оцінити справжню 
якість та інноваційність”, - наголосив Степан Кубів на обговорені концепції національного 
павільйону. Подальша підготовка до участі України в Експо-2020 включатиме погодження 
графіка та виконання передпроектних, проектних робіт та узгодження результатів з 
Оргкомітетом Експо-2020. Це включає проведення трьох етапів відкритих тендерів на 
будівництво національного павільйону, роботи щодо внутрішнього облаштування, 
забезпечення роботи виставки у 2020 році, утримання, експлуатацію, а пізніше - демонтаж 
павільйону. Для виконання функцій дирекції з підготовки участі України на Експо-2020 
Мінекономрозвитку планує створити державне підприємство “Експо-2020”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Рішуча деолігархізація: як Податкова  
рятувала мільярдерів 

30.11.2018 

Інструмент податкової розстрочки, який держава повинна була 
використовувати для допомоги бізнесу, ДФС застосовувала на догоду 
олігархам. Про це пише видання epravda.com.ua 

У червні 2015 року Петро Порошенко під час свого президентського звернення до 
парламенту проголосив курс на деолігархізацію. "Невід'ємна частина деолігархізації - 
демонополізація, бо саме монополії паразитують на державних ресурсах", - грався 
економічними термінами гарант. За іронією долі саме тоді молодий та енергійний голова 
ДФС Роман Насіров з "Блоку Петра Порошенка" власними підписами рятував мільярдерів. 
Команді проекту "Марлін" через довгі суди та листування з фіскальною службою вдалося 
зібрати повний перелік податкових розстрочок, які отримав бізнес у період правління 
Насірова - з травня 2015р. по березень 2017 р. Це саме ті розстрочки, які на багатомільйонні 
суми виписувалися фейковим компаніям політичного авантюриста Олександра Онищенка і 
які пізніше закутали главу ДФС в картату ковдру під час затримання детективами НАБУ. 
Загалом за три неповні роки податкова видала розстрочки 70 компаніям на суму понад 18 
млрд грн. На диво, більше половини цієї суми отримали підприємства, пов'язані з 
найбагатшою людиною часів незалежності Рінатом Ахметовим. 

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

  
Министерство финансов Украины открыло 

данные всех местных бюджетов 
30.11.2018 

В Украине заработал государственный веб-портал для мониторинга 
за распределением средств. Теперь граждане смогут контролировать 
использование бюджетных средств. 

"На государственном портале Open Budget Министерства финансов Украины мы 
обнародовали информацию по всем местным бюджетам Украины", - сообщает разработчик 
портала ГП "Открытые публичные финансы" в Facebook. Всего открыты данные 9603 
местных бюджетов, информация обновляется ежемесячно. На портале представлена 
информация о доходах и расходах каждого отдельного местного бюджета. Теперь каждый 
сможет узнать, как формируется бюджет населенного пункта: сколько в нем собственных 
поступлений, а сколько дотируется государством и другими местными бюджетами. К тому 
же можно проверять расходы - куда и на что местная власть направляет финансовый 
ресурс. "Данные о местных бюджетах открывают целое поле для дискуссий между 
органами власти и активной общиной. Финансовая прозрачность управления позволяет 
жителям контролировать движение бюджетных средств, а также помогает чиновникам 
эффективно и добродетельно управлять местными финансами", — рассказал Александр 
Комареус, директор ГП "ОПФ". ... 

Читать полностью >>>                                                           Портал «Open Budget» >>>  
По материалам delo.ua 

 
Податкова відзвітувала про зростання  

доходів бюджету 
04.12.2018 

Протягом січня-листопада 2018 року в загальний фонд держбюджету 
України надійшло 666,9 млрд гривень платежів, що майже на 16%, або на 
90,2 млрд гривень більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.  

"До загального фонду держбюджету з початку 2018 року направлено 357,7 млрд 
гривень податкових платежів, що на 18%, або на 54,7 млрд гривень більше від відповідного 
періоду минулого року", - йдеться в повідомленні ержавної фіскальної служби. Зазначено, 
що митних платежів в січні-листопаді в загальний фонд держбюджету перераховано в сумі 
309,18 млрд грн. Це на 13%, або на 35,5 млрд гривень перевищує показник 11 міс. 2017 р. "У 
листопаді цього року в загальний фонд держбюджету забезпечено 78,7 млрд грн. Це більш 
ніж на 20%, або на 13,3 млрд грн більше від надходжень листопада минулого року", - 
відзвітували в ДФС. Раніше українські платники податку на спрощеній системі 
оподаткування за 8 міс. ц.р. сплатили до місцевих бюджетів 19 млрд грн єдиного податку, 
що на 25% більше від аналогічного показника за минулий рік. Перед цим в ДФС заявляли, 
що в Києві рекордно зросла добровільна сплата податків. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korrespondent.net 

 
Минфин под конец года решил изменить  

госбюджет-2018 
05.12.2018 

Минфинансов Украины подготовило изменения в закон о 
государственном бюджете на 2018 г. Соответствующий законопроект 
рассматривался на заседании правительства, сообщает ЭП. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил его доработать в 
трехдневный срок. Изменения в бюджет вносятся путем перераспределения, поэтому 
основные параметры бюджета меняются не существенно - доходы растут на 118,5 млн грн - 
до 918 млрд грн. Расходы увеличены на 230 млн грн - до 991,9 млрд грн. Как следует из 
проекта постановления, расходы на выплату пенсий увеличатся на 10,8 млрд грн. 
Дополнительно 227 млн грн выделено на выплату доплат за работу в зоне отчуждения. При 
этом, Кабмин уменьшил расходы на 1,2 млрд грн на реформу государственного управления, 
на 979 млн грн - на программу поддержки животноводства, на 850 млн грн - на поддержку 
фермерства. Кроме этого, на 260 млн грн снижены расходы бюджета на мероприятия, 
связанные с проведением приватизации и на 250 млн грн – на финансовую поддержку 
сельхозпроизводителей. Из-за демографических обстоятельств, ситуации на рынке труда и 
ряда иных факторов, неизрасходованными остаются 7,2 млрд грн, которые 
предназначались на выплату помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям. Эти 
средства предлагается также направить на вышеупомянутое повышение пенсий. Расходы 
на обслуживание государственного долга из-за курсового фактора сокращены на 2,5 млрд 
грн. На такую же сумму Минфин уменьшил план по поступлениям от приватизации. Теперь 
в министерстве ожидают, что продажа государственных активов принесет в бюджет 18,8 
млрд грн вместо изначально запланированных 21,3 млрд грн. 

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

 
Закон про Державний бюджет України на 2019 рік  

набирає чинності 1 січня 
07.12.208 

Президент України Петро Порошенко 7 грудня підписав Закон України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік». Документ вступить в силу 1 
січня 2019 року. 

Верховна Рада України 23 листопада схвалила проект Державного бюджету на 2019 
рік у другому читанні та в цілому, за нього проголосували 240 народних депутатів. «Хочу 
подякувати Президентові, Голові Верховної Ради, Прем'єр-міністру, народним депутатам, 
колегам в міністерствах, а також своїй команді в Мінфіні за злагоджену, якісну і оперативну 
роботу з підготовки державного бюджету на наступний рік. Сподіваюся, практика вчасного 
виконання всіх етапів бюджетного процесу остаточно стане для нас нормою, коли ми 
перейдемо на середньострокове бюджетне планування», - сказала міністр фінансів України 
Оксана Маркарова. Доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1 306,6 млрд 
грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету 1 183,7 млрд грн. Видатки 
зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 406,3 млрд грн, в 
тому числі по загальному фонду зведеного бюджету – 1 261,6 млрд грн. Для забезпечення 
збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту державного 
бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році він складав 2,4 %). У 2019 році зросте 
фінансування таких пріоритетних для країни напрямків: Соціальний захист: 167,5 млрд грн 
передбачено на виплати пенсій. На 200 млн грн уряд збільшує видатки для забезпечення 
дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також для закладів з умовами, що наближені до 
сімейних. Загалом ці видатки складають 717,7 млн грн. Підвищення мінімальної заробітної 
плати до 4 173 грн відбудеться з 1 січня. Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у 
порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%. Безпека та оборона: Загальний ресурс на цей 
напрям зросте порівняно з 2018 роком на 33,3 млрд грн та складе 212 млрд грн (5,4 % ВВП). 
Освіта: 247,2 млрд грн - загальний обсяг видатків по зведеному бюджету (загальний та 
спеціальний фонд). Обсяг освітньої субвенції врахований у сумі 69,6 млрд грн. Вона піде 
виключно на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів (у тому числі приватних), а також професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в частині надання повної загальної середньої 
освіти. Охорона здоров’я: Загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному 
бюджету становить 131,7 млрд грн ,що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні 
показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи 
охорони здоров’я. На реалізацію програми медичних гарантій для первинної медичної 
допомоги закладено 15,2 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у поточному році. На 
розвиток системи екстреної медичної допомоги виділено 1 млрд грн. Розвиток дорожньої 
інфраструктури: У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього 
фонду в сумі 50,4 млрд. грн. (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг 
55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 рази більше, ніж аналогічні видатки у 2018 р. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінфіну 

 
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ 

 
Уряд пропонує істотно зменшити відрахування  

в бюджет для держкомпаній 

27.11.2018 

Державним підприємствам можуть на 25% знизити суму виплат до 
державного бюджету з їх чистого прибутку за 2018 рік. Про це повідомляє 
служба новин порталу ua.news 

Згідно проекту постанови КМУ, відрахування пропонують зменшити до 50% (для 
прибутків за 2017 р. цей показник становив 75%, а за 2016 – теж 50%). Втім, для низки 
підприємств із державною часткою передбачено виняток. Мова іде про «Укргідроенерго», 
«Ощадбанк» та «Укрзалізницю». Ці компанії мають сплатити дивіденди в розмірі 30% 
прибутку за 2018р. – це найменший допустимий обсяг виплат згідно закону про управління 
об’єктами держвласності. Даний крок необхідний, щоб «Укргідроенерго» стримувало 
зростання тарифів на електроенергію, «Укрзалізниці» ж потрібні капітальні інвестиції, а 
«Ощадбанк» має договори з іноземними фінансовими установами щодо залучення $1,5 
млрд. Якщо компанії не відрахують до бюджету необхідні суми до 1 липня 2019 р., то 
контракти з їх керівництвом розірвуть. У 2017 р. прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
анонсував проведення в Україні великої приватизації.  Цього року Фонд державного майна 
включив до переліку приватизації близько 200 підприємств з різних галузей. Глава Фонду 
Віталій Трубаров повідомив, що фонд погодив 22 рішення щодо приватизації великих 
об’єктів. Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у 2019 р. державний бюджет має 
поповнитися на 17 млрд грн внаслідок проведення приватизації. Нагадаємо, Міністерство 
економіки озвучило дані щодо розмірів прибутків 100 найбільших українських державних 
компаній. За підрахунками, вони отримали 44,4 млрд грн прибутку у 2017 р. Згідно 
повідомлення Мінекономрозвитку, виручка держкомпаній виросла на 38,5% у порівнянні з 
2016 р. Статус найбільш прибуткової дістався НАК «Нафтогаз України». Це стало можливим 
завдяки зростанню чистого прибутку компанії до 39,3 млрд грн проти 17,8 млрд грн у 
попередньому році. До топ-5 увійшли також ДП «Адміністрація морських портів України», 
«Центренерго», «Національна енергетична компанія «Укренерго» та «Міжнародний 
аеропорт Бориспіль». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-zatverdila-koncepciyu-nacionalnogo-paviljonu-na-vsesvitnij-vistavci-ekspo-2020-u-dubayi
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/11/30/642861/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minfin-otkryl-dannye-vseh-mestnyh-bjudzhetov-348300/
https://openbudget.gov.ua/
https://ua.korrespondent.net/business/financial/4039637-podatkova-vidzvituvala-pro-zrostannia-dokhodiv-buidzhetu
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/minfin-pod-konets-goda-reshil-izmenit-gosbyudjet-2018
https://www.minfin.gov.ua/news/view/zakon-pro-derzhavnyi-biudzhet-ukrainy-na--rik-nabyraie-chynnosti--sichnia?category=bjudzhet
https://ua.news/ua/pidrahovano-pributki-100-najbilshih-derzhkompanij-ukrayini/
https://ua.news/ua/uryad-proponuye-istotno-zmenshiti-vidrahuvannya-v-byudzhet-dlya-derzhkompanij/
https://www.expo2020dubai.com/
https://openbudget.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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Уряд сформує п'ять наглядових рад для особливо важливих  
державних підприємств у 2019 році 

04.12.2018 

Уряд України планує у 2019 р. сформувати п'ять наглядових рад для 
особливо важливих держпідприємств України, повідомив Міністр Кабінету 
Міністрів України Олександр Саєнко. 

«На наступний рік ми плануємо сформувати ще п'ять наглядових рад для особливо 
важливих державних підприємств. Вже розпочали підготовку до відбору по 
«Укргідроенерго» і «Енергоатому». Згодом визначимо ще три підприємства», – зазначив 
Міністр відкриваючи ІІІ Міжнародний форум корпоративних директорів. Олександр Саєнко 
наголосив, що це будуть незалежні наглядові ради, в яких більшість місць відведена саме 
незалежним кандидатам. «Вони будуть сформовані з найсильніших професіоналів, які 
мають у своєму портфоліо успішний управлінський досвід та суттєві досягнення», – додав 
він. Міністр нагадав, що оновлений Номінаційний комітет, рішення якого він представляє 
на засіданнях Уряду, цього року сформував наглядові ради для трьох великих державних 
підприємств – «Укрзалізниці», «Укренерго» та «Укрпошти». Зараз триває відбір членів 
наглядових рад «Адміністрації морських портів» і Міжнародного аеропорту «Бориспіль». «Ті 
наглядові ради, які вже працюють, на практиці доводять свою ефективність. Вони 
показують, як важливо впроваджувати наглядові ради в застарілі системи управління 
державними підприємствами. Є важлива дискусія з точки зору встановлення KPI для 
наглядових рад, для подальшої оцінки їх роботи. Відсутність поставлених завдань 
ускладнює розуміння ролі наглядових рад і взагалі дискусію щодо ефективності 
запровадження корпоративного управління», – прокоментував роботу наглядових рад 
Олександр Саєнко. Міністр також звернувся до професійної спільноти з корпоративного 
управління, яка зібралась на форумі, та закликав брати участь у конкурсному відборі до 
наглядових рад державних підприємств. «Буду радий, якщо експертиза та знання українців 
принесуть користь державі й допоможуть покращити якість управління активами у 
державному секторі», – додав Міністр. Реформа управління державними підприємствами та 
приватизація визначені серед пріоритетів Уряду України на 2019 рік. 

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

 
Гройсман пообіцяв зменшити «космічні» зарплати  

керівників держкомпаній 
07.12.2018 

Прем'єр-міністр України пообіцяв, що уряд перегляне «космічні» 
зарплати керівників держпідприємств під час укладання з ними нових 
контрактів. Про це він заявив у Верховній Раді. 

За словами Гройсмана, зарплати топ-менеджерів після завершення терміну дії 
чинних контрактів будуть зменшені - уряд у нових угодах пропонуватиме «абсолютно 
нормальні та помірні заробітні плати». «Я жодного контракту з „космічними“ зарплатами 
не підпишу», - наголосив прем'єр під час «Години запитань до уряду». Нагадаємо, у липні 
Кабінет міністрів заборонив виплату винагород та бонусів менеджерам державних 
компаній. Причиною рішення В.Гройсман назвав «фантастичні цифри» грошових 
винагород, які встановлювали наглядові ради державних підприємств. У травні чималий 
розмір премій топ-менеджерів «Нафтогазу», виплатити які вирішила наглядова рада 
компанії після перемоги в Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», спровокував хвилю 
критики. У відповідь очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що виплата премій в 
такому обсязі - це стандартна практика.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами racurs.ua 

 
 ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ 

 
ФГИ перечислил в госбюджет  

1,3 млрд гривен 

05.12.2018 

ФГИ перечислил 1,319 млрд гривен в государственный бюджет за 11 
месяцев аренды государственного имущества. Об этом говорится в 
сообщении ФГИ в социальной сети Facebook.  

Отмечается, что за три месяца малой приватизации удалось продать 204 объекта на 
сумму 301 млн гривен, а на данный момент на торги выставлено 340 объектов. Согласно 
статистике продаж, сформированного перечня малой приватизации, в который включено 
818 объектов, хватит до весны 2019 г. Кроме того, к продаже объектов малой приватизации 
присоединились еще три электронные площадки ООО «Центральная Универсальная 
Биржа», ООО «Современные электронные системы» и ООО «Ливтраде». Также и.о. главы 
фонда Виталий Трубаров заявил, что до конца 2018 года ФГИ перевыполнит годовой план 
по отчислениям от аренды госимущества на 44% и выйдет на 1,44 млрд гривен. 

Читать полностью >>>  
По материалам stockworld.com.ua 
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Вадим Ермолаев: украинский рынок сей час 
интересен для иностранцев 

19.11.2018 

Иностранным инвесторам интересно инвестировать в 
украинские высокотехнологические проекты, потому что в этих 
областях мировой экономики сейчас очень низкая конкуренция. 

 
«В Украине идеальная для инвестирования бизнес–среда. Во-первых, низкая 

конкуренция в технологических областях экономики. Во-вторых, дешевая логистика и 
низкая себестоимость производства продукции», - заявил украинский бизнесмен и 
инвестор Вадим Ермолаев во время Международного экономического форума, который 
состоялся 15 ноября 2018 года в Днепре. По словам предпринимателя, иностранцам 
достаточно простого калькулятора, чтобы просчитать доходность любого бизнеса и понять 
срок окупаемости своих инвестиций. «Инвестировать в украинский бизнес выгодно, 
особенно, если ты владеешь новыми технологиями. Ярким подтверждением этого 
утверждения является наш пример сотрудничества с турецкой компанией «Baser». 
Совместно с ними наша компания в свое время успешно запустила предприятие по 
производству чистящих средств «Ольвия». Главным нашим конкурентом тогда был Procter 
& Gamble. Через два года нашей работы Procter & Gamble захотел выкупить наше 
предприятие, и эта сделка окупила все инвестиции сторицей», — рассказывает Вадим 
Ермолаев. Второй пример, который привел бизнесмен на форуме, успешный кейс ABM 
Technology по запуску производства высокотехнологических продуктов – зубных 
имплантат. «Наш завод по производству зубных имплантатов сейчас конкурирует с 
швейцарскими, японскими, немецкими и корейскими компаниями. Мы уже успешно 
прошли все авторитетные сертификации. Наша продукция уже завоевывает рынок в 
Украине, и мы пойдем дальше», — пообещал Вадим Ермолаев.  

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

 
В. ЕРМОЛАЕВ 

 

Доходи Петра Порошенка за останній рік на посту  
президента зросли майже в 12 разів 

26.11.2018 

Президент Петро Порошенко задекларував ще 60 млн грн 
дивідендів, отриманих від ПАТ "Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".  

 
В повідомленні про суттєві зміни в майновому стані глави держави 23 листопада 

Порошенко вписав у декларацію про доходи отримання 50 млн гривень та 10 млн гривень 
дивідендів. Загалом від початку року його дивіденди від "Прайм Ессетс Кепітал" становили 
144,7 млн гривень. Також з січня Порошенко отримав дохід від відчуження цінних паперів і 
корпоративних прав на суму 28,8 млн гривень, відсотків від вкладів у Міжнародному 
інвестиційному банку – 12,4 млн гривень, від продажу нерухомості – 0,8 млн гривень. Таким 
чином, сумарно задекларований президентом з початку 2018 року дохід становить 186,7 
млн гривень. Це в 11,5 разів більше, ніж за весь 2017 рік, коли він отримав 16,3 млн гривень 
доходу. Нагадаємо, народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що президент Петро 
Порошенко має звичку оформлювати на підставних осіб активи, які він не може показати як 
свої, а потім їх легалізовувати. Зокрема, розповів нардеп, Порошенко намагався оформити 
телеканал "112 Україна" на людей, що пов’язані з групою "Континіум", яку колись очолював 
покійний Ігор Єрємєєв. Їм пропонували купити медіа, а потім провести з ними 
взаєморозрахунок. "Порошенко не може оформити на себе деяке майно, тому що легально 
будуть виникати питання, як це від Януковича перейшло в руки Порошенка. Тому 
оформлюють на підставних осіб. Макеєнко – це канал "Тоніс", Карпачов – це вугільно-
збагачувальні шахти, Єфімов – це бізнес-центр з вертолітнім майданчиком", – зазначив 
Лещенко. Нардеп наголосив, що всі ці бізнесмени – це "маски", за якими ховається чинний 
президент та його оточення. 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Активи Януковича поступово 
стають власністю Порошенка >>> 

За матеріалами ua1.com.ua 
 

Мохаммад Захур: Я больше собственных денег  
в Украине не вкладываю 

02.12.2018 

Имя Мохаммада Захура, собственника ISTIL, в последние месяцы 
у всех на устал - сначала продажа Kyiv Post, затем закрытие 
кинотеатра "Кинопанорама". Delo.ua поговорилo с бизнесменом о 
последних сделках, инвестициях в IT и инвестиционном климате 

О закрытии кинотеатра "Кинопанорама". У нас есть полный проект отеля и 
разрешение города на строительство. Все это было готово еще до кризиса 2014 г. Но в связи 
с войной на Донбассе, туристы перестали ездить в Украину. Ныне ситуация немного 
изменилась, особенно востребованы 2-х и 3-х звездочные отели после захода иностранных 
лоукост-компаний в украинские аэропорты. То есть, в Украину едут, преимущественно, 
туристы, которые могут позволить себе лишь эконом-отдых. Поэтому, мой отель будет 3-х 
звездочным. Но для этого надо полностью снести здание. А на возведение понадобиться не 
менее трех лет. Пока данный проект реализовать невозможно, так как у нас есть 
арендаторы, с которыми заключены договоры аренды, и пока их срок не истек, у нас есть 
время подумать и принять окончательное решение. Также, я рассматриваю и другие 
варианты: например, торговый центр (по типу Mandarin Plaza) или арт-галерею люкс-
класса. Но, насколько я знаю, самая дорогая картина украинского художника продана всего 
за $180 тыс. Поэтому, вряд ли это окупаемая идея. К тому же, галерей в Киеве с избытком. 

О замороженом проекте киевской гостиницы Renaissance. Проект не заморожен. 
Но я больше собственных денег в Украине не вкладываю. Не хочу больше рисковать. 
Поэтому, сейчас ищу для этой гостиницы банковское финансирование и партнерство. На 
окончание строительства еще нужно от $25 млн. и выше. Пока ведем переговоры с 
иностранными инвесторами, но при слове "Украина" все они испаряются. Я вложил в него 
$90 млн. За эти деньги его никто не купит. Мне предлагали продать гостиницу местным 
бизнесменам за $45 млн. Но я не готов отдавать ее даром. 

О конфликтном земельном участке в Киеве по ул. Артема 24-А. Мы подали 
апелляцию, и 26 декабря в 12.00 состоится слушание в апелляционном суде по этому делу. 
Если не найдем правды, я обращусь в европейские суды. Все мои действия направлены на 
огласку и на то, чтобы судьи не были такими как судья Владислав Демидов, который 
пришел на судебное заседание с готовым решением. Поэтому, я хочу, чтобы 
общественность и иностранные представители, посольства Англии и США знали о 
происходящем произволе. К слову, международная организация по борьбе с коррупцией 
Transparency International взяла наш кейс, и будет наблюдать за ним до конца. Она 
получила грант правительств Великобритании, Швеции, Норвегии и Нидерландов на 
выявление коррупционных схем в Минобороны Украины. Конечно, они не смогут повлиять 
на решение украинского суда, но составят доклад о взаимодействии бизнес-структур с 
коррумпированными чиновниками Минобороны. А также о том, как создаются подобные 
схемы, каким образом смещают законного владельца, какую роль в этом играют 
прокуратура и суды. Готовый отчет будет представлен украинскому правительству. … 

Читать интервью полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Юрисдикцию иска «ПриватБанка» к Коломойскому и Боголюбову  

определит Апелляционный суд Англии 
04.12.2018 

ПриватБанк подаст апелляционную жалобу на решение суда 
первой инстанции по вопросу юрисдикции иска к экс-владельцам 
Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в ближайшее время. 
Об этом сообщает пресс-служба банка. 

В банке отметили, что сегодня в Высоком Суде Лондона было озвучено официальное 
решение. Судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, и 
шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольные им, на сумму $2,6 млрд 
остается в силе. Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы 
без согласия банка или разрешения английского суда. «Сегодняшнее решение фиксирует 
выводы судьи о том, что «у банка нет никаких трудностей с доказательством факта 
мошеннических действий для достаточного судебного разбирательства дела... 
доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные 
мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах... Существует 
очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей 
поставщикам... Именно искусственная сложность этой схемы указывает на такие 
мошеннические действия», - сказано в сообщении. В банке напомнили, что иск касается 
мошеннических действий в отношении кредитов на сумму $1,9 млрд, которые были 
использованы для осуществления авансовых платежей шести компаниям-ответчикам по 
мнимым договорам поставки, которые «не могли быть выполнены и более того, даже не 
было никакого намерения их выполнять». В решении отмечается, что: «Для целей этих 
ходатайств, все ответчики не отрицают, что банк имеет достаточное для судебного 
рассмотрения дело, и мошенническими действиями Банку был нанесен ущерб в размере 
$248 млн». Банк заявляет, что такие мошеннические действия нанесли ущерб в размере 
$1,9 млрд плюс проценты (начисляемые в размере около $500 000 в день)… 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Суд Лондона решил отменить арест 
активов экс-владельцев ПриватБанка >>>  

По материалам uaprom.info 

 
П.ПОРОШЕНКО 

 
М. ЗАХУР 

 
И.КОЛОМОЙСКИЙ 
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СМИ: Олег Бахматюк пробил дно  
в долговой яме 

04.12.2018 

ФГВФЛ и НБУ одерживают одна за другой принципиальные 
победы в судах над самым большим аграрным должником Украины – 
Олегом Бахматюком. Похоже, что очень скоро имущество его 
холдинга Ukrlandfarming будет пущено с молотка. 

«Настоящие западные кредиторы или инвестиционные банкиры нацелены на 
холодный результат: если они могут выдавить из Бахматюка хотя бы немного больше, чем 
то, что есть сейчас, они будут до конца вести переговоры» – так владелец Ukrlandfarming 
Олег Бахматюк прокомментировал свои непростые отношения с кредиторами в феврале 
этого года в интервью ИА «Интерфакс-Украина». Суть этих отношений достаточно 
банальна: Бахматюк, по его же собственным словам, взял $2 млрд кредитов и вложил их на 
территории Украины, «построив то, что до нас никто не строил». Имеется в виду, очевидно, 
агрохолдинг Ukrlandfarming – единственный в своем роде, судя по описанию на его сайте. 
Ведь там указано, что Ukrlandfarming  каким-то только ему известными образом владеет 
570 тыс. га земли,  хотя в реальности  вся эта земля ему не принадлежит, а лишь арендуется 
у паевиков, как это делают все агрохолдинги Украины. Потратив миллиарды долларов 
заемных средств, Бахматюк действительно построил колосса, проблема только в том, что 
долги он фактически не возвращает, и по многим признакам сильно напоминает истукан, 
увиденный когда-то во сне правителем Вавилона. «Бахматюк в своем интервью сам 
признает, что его задолженность перед банками и иностранными инвесторами превышает 
стоимость компании. А если у вас долгов больше, чем активов, то вы кто? Банкрот! Нашему 
рынку надо научиться употреблять это слово»- так в свое время описала суть 
происходящего экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Благодаря ей с рынка были выведены 
банки Бахматюка – VAB и «Финансовая инициатива», выдавшие структурам из орбиты 
своего акционера, по данным Гонтаревой, около 28 млрд грн. «В VAB таких кредитов было 
70%, в Финансовой инициативе – 96%. Это не только займы «Укрлендфармингу»: там же 
огромное количество компаний, связанных с акционером», –  указала она. Будучи 
фактическим банкротом, должник не просто сохранил хорошую мину при плохой игре – 
ему несколько лет удавалось связывать руки оппонентам с помощью славящихся своей 
неподкупностью украинских судов и беспристрастностью – государственных исполнителей 
Министерства юстиции Украины, во главе которого находится хороший друг Бахматюка 
Павел Петренко. … 

Читать полностью >>>  
По материалам ua-banker.com.ua 

 
Сократилось количество участников  

банковской группы ТАС 

05.12.2018 

Состав банковской группы ТАС сократился до 14 участников, 
соответствующее решение № 386 Нацбанк принял 3 декабря. Об 
этом сообщает FinClub, передает портал finclub.net 

Ранее в группу ТАС входило 16 участников: из нее исключены страховая компания 
«Эйгон Лайф Украина» и ООО «Победа Финанс Актив». По данным YouControl, 99,99% 
капитала ООО «Победа Финанс Актив» принадлежит кипрской Devisal Ltd., подконтрольной 
Сергею Тигипко, и занимается торговлей товарами широкого ассортимента. СК «Эйгон 
Лайф Украина» через T.A.S. Overseas Investments, также принадлежала Сергею Тигипко, но 
компания уже ликвидирована. Ее клиенты были переведены в страховую компанию «ТАС». 
Сейчас в банковскую группу ТАС из 14 участников входит три банка (ТАСкомбанк, 
Универсал Банк и ВиЭс Банк), а также страховые и финансовые компании. Банковская 
группа ТАС, контролером которой является Сергей Тигипко, была создана в 2017 г. 
Согласно данным НБУ, в банковскую группу вошли ТАСкомбанк, Универсал Банк, страховые 
компании "Индустриальная", "ТАС", Aegon Life и "Страховая группа ТАС". В группу вошла 
созданная в 2017 г. лизинговая компания УЛФ-Финанс (преемник Украинского 
лизингового фонда), компании ТАС-Финанс Консалтинг (консультирует по 
накопительному страхованию), Консалтинг Ассистанс (ассистирующая компания) , ТАС 
Эссет Менеджмент (компания по управлению активами), Центр финансовых решений 
(розничное кредитование). Кроме того, ТАС Линк (платежные технологии), Европейское 
агентство по возврату долгов (коллекторская компания), Победа Финанс Актив ( страховой 
брокер), Велко Инвест (участник фондового рынка) также пополнили его группу. 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 
Владелец сети ОККО Виталий Антонов: WOG не только  

ничего не стоит, он стоит "минус" 
05.12.2018 

Виталий Антонов рассказал ЭП о "гибридном" бизнесе в 
оккупированном Крыму, продаже заправок ОККО на востоке 
Украины, падение рынка горючего, родственные связи с депутатом 
Виталием Хомутынником и о планах по WOG. 

Виталий Антонов — нетрадиционный для Украины бизнесмен. Он может легко 
рассказать о первом заработанном миллионе, но говорить о современных реалиях ведения 
бизнеса ему не с руки. Это еще более удивительно, учитывая, что партнером Антонова в 
"Концерне "Галнафтогаз" (сеть заправок "ОККО") давно является одно из самых 
прозрачных финучреждений в мире — Европейский банк реконструкции и развития. 
Разговор о событиях последних дней стал табуированной темой для бизнесмена после 
истории трехмесячной давности, когда в офис "Галнафтогаза" с обысками пришла СБУ. 
Свой визит гости объяснили подозрениями в "финансировании насильственной смены 
власти". Под этой громкой формулировкой подразумевалось сотрудничество сети заправок 
"ОККО" из оккупированного Крыма с местной "властью". Особого труда подтвердить эти 
подозрения силовикам не составило. В процессе обыска они нашли документы, по которым 
было видно, что 12 крымских заправок "ОККО" переданы в управление российским 
компаниям "Оптимус холдингс" и "Таврида-петролиум", у истоков создания которых стоял 
GNG International Limited — кипрский офшор из группы "Галнафтогаз". Несмотря на 
собранные материалы, недавно Генпрокуратура закрыла уголовное дело, но осадок от 
произошедшего остался у всех участников процесса. Например, для Антонова он вылился в 
то, что его киевский офис потерял последний атрибут архитектурной демократии: 
сломанную работниками СБУ стеклянную входную дверь заменила бронированная 
металлическая. Однако имиджевые потери "Галнафтогаза" сильнее. В концерне это 
понимают, поэтому ни под каким углом не признают сотрудничества с российским 
агрессором. Например, Антонов утверждает, что крымские заправки переданы в аренду его 
бывшим сотрудникам. Звучит не сильно убедительно, но тем, кто спешит упрекнуть 
Антонова в работе на Россию, нужно обратить внимание минимум на два факта. Первый — 
недавно "Концерн "Галнафтогаз" попал в список украинских резидентов, против которых 
Россией введены санкции. Второй — десятки заправок "ОККО" находятся в залоге у 
кредиторов, и чтобы те не подняли разрушительную волну досрочного возврата займов, 
Антонову нужно любой ценой сохранять целостность своей группы. Ниже — о гибридном 
бизнесе в оккупированном Крыму, продаже заправок "ОККО" на востоке Украины, 
совместном бизнесе с бывшим премьер-министром Лихтенштейна, родственных связях с 
Виталием Хомутынником и планах поглощения главного конкурента — группы WOG. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам epravda.com.ua 
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Результаты торгов на ФБ «Перспектива» 
за ноябрь 2018 г. 

03.12.2018 

В ноябре 2018 года на ФБ «Перспектива» заключена 671 сделка на 
сумму 10,4 млрд грн., с начала года – 6 866 сделок на сумму 118,6 млрд грн. 
Об этом сообщает портал cbonds.info 

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, за 11 месяцев 2018 года 
ФБ «Перспектива» занимает первое место по объему торгов (с долей совокупного 
биржевого оборота 49%), второе место – у ПФТС (42%), третье – у «Украинской биржи» 
(9%). В разрезе финансовых инструментов рыночная доля ФБ «Перспектива» составляет:  в 
ноябре 2018 г. по ОВГЗ - 55%, облигациям предприятий - 64%, опционным сертификатам - 
100%; в январе-ноябре 2018 г. по ОВГЗ - 50%, облигациям предприятий - 50%, опционным 
сертификатам - 100%. Наибольший объем торгов в ноябре был зафиксирован с 
государственными облигациями (87,97%), доля облигаций предприятий составила 10,67%, 
опционных сертификатов - 1,35%. При этом 30,59% торгов проведено на рынке РЕПО, 
62,51% - на адресном рынке, 6,90% - на рынке размещения. Объемы торгов гособлигациями 
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года остались на прежнем уровне, облигациями 
предприятий – выросли в 3,2 раз, общий объем торгов увеличился на 2%. По состоянию на 
30.09.2018 количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к 
торгам, составляло 439. Из них 222 - 1-го уровня листинга, 2 - 2-го уровня листинга. … 

Читать полностью >>>  
По материалам cbonds.info 

 
Игорь Митюков переизбран председателем  

набсовета НДУ 
04.12.2018 

Национальный депозитарий переизбрал председателем 
наблюдательного совета Игоря Митюкова. Об этом говорится в сообщении 
депозитария, передает портал stockworld.com.ua 

Данное решение принято 30 ноября. Митюков переизбран на срок до следующего 
собрания акционеров. Он с 2014 г. является старшим советником "Морган Стенли Украина", 
а с 2017 г. по нынешнее время - член набсовета "Расчетного центра". НДУ создан в 1999 г. 
Напомним, 22 ноября на общем собрании акционеров ОАО Национальный депозитарий 
Украины был избран новый состав наблюдательного совета. Как говорится в сообщении, в 
состав наблюдательного совета вошли независимые директора, представляющие 
различные финансовые учреждения и институты. В частности, третьим независимым 
директором НС НДУ стала Елена Дятлова, с января 2010 по май 2013 занимала должность 
заместителя Председателя Правления ПАО Первый украинский международный банк. 
Таким образом, в наблюдательном совете ПАО НДУ, кроме Дятловой, еще два независимых 
директора - Игорь Митюков и Наталья Селякова, которые работают в составе НС НДУ с 11 
сентября 2016 года. Состав наблюдательного совета ПАО НДУ: Игорь Митюков - 
независимый директор; Наталья Селякова - независимый директор; Елена Дятлова - 
независимый директор; Николай Селехман - представитель акционера НБУ; Александр 
Панченко - представитель акционера государство Украина в лице НКЦБФР; Александр Зима 
- представитель акционера АО Ощадбанк; 

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

 
АМКУ схвалив заявку BOCE на придбання  

частки в ПФТС 
06.12.2018 

Антимонопольний комітет України схвалив заявку китайської 
товарної біржі Bohai Commodity Exchange (BOCE) на придбання частки в 
акціонерному капіталі ПАТ "Фондова біржа "ПФТС" (Київ). 

Як повідомлялося, BOCE в травні поточного року запросила в АМКУ попередні 
висновки про придбання понад 25% акцій ПФТС, однак заявку було повернуто зважаючи на 
неякісне розкриття інформації. Наприкінці вересня китайська сторона повторно подала 
документи. Фондова біржа ПФТС є однією з найстаріших на українському фондовому ринку. 
У 2017 р. обсяг біржових контрактів на ПФТС становив 64,34 млрд грн і за цим показником 
вона поступилася лише біржі "Перспектива" (127,43 млрд грн), але випередила "Українську 
біржу" (13,41 млрд грн). Основний обсяг торгів припав на держоблігації - 57,99 млрд грн, 
тоді як оборот акцій становив 3,16 млрд грн, облігацій підприємств - 3,19 млрд грн. ПФТС у 
2017 р. отримала 0,82 млн грн чистого прибутку проти 1,78 млн грн чистого збитку роком 
раніше, збільшивши виторг на 61,5% - до 9,45 млн грн. Її основними акціонерами є "Парван, 
Лтд" - 8,9034%, "Крукстон Лімітед" - 9,0596%, "Праймв’ю Лтд" - 8,4973%, "Дакал Лтд" - 
9,372% і "Болайн Лтд" - 9, 2158%, бенефіціари яких невідомі. Крім цього, наприкінці серпня 
поточного року акціонери "Української біржі" ("УБ", Київ) затвердили рішення про випуск 
товариством 14,063 тис. акцій додаткової емісії та пропозиції зазначених цінних паперів 
BOCE. Наразі акціонерний капітал фондового майданчика складається із 25 тис. акцій 
номіналом 1 тис. грн. Отже, в разі прийняття оферти BOCE може стати власником 36% 
збільшеного акціонерного капіталу УБ. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 
погодила відповідну додаткову емісію 4 листопада. Водночас голова АМКУ Юрій Терентьєв 
наприкінці вересня повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що стосовно "УБ" заявка до 
комітету до того часу не надходила. "Українську біржу" 15 травня 2008 року заснували 
провідні учасники українського ринку цінних паперів спільно з російською фондовою 
біржею РТС. Торги вона розпочала в березні 2009 року і першою запустила ринок заявок, 
інтернет-трейдинг, ринок РЕПО, розрахунки через центрального контрагента і терміновий 
ринок. Основними акціонерами "УБ" є інвестгрупи "Універ" і Dragon Capital, яким відповідно 
належать 23% і 24,788% акцій фондового майданчика. Фондовий майданчик з 18 липня 
2018 року призупинив торгівлю всіма цінними паперами в режимі безадресних заявок. 
Відповідне рішення зумовлено включенням "Московської біржі" до оновленого списку 
юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші 
обмежувальні заходи (санкції). Санкції, зокрема, передбачають заборону українським 
компаніям використовувати в своїй діяльності програмне забезпечення "Московської 
біржі", на базі якого було побудовано програмне забезпечення "УБ". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Держгеонадра продаватиме спецдозволи  
через ProZorro 

27.11.2018 

Державна служба геології та надр підписала договір з ДП 
«Прозорро.Продажі». Про це написав у Facebook т.в.о. голови відомства Олег 
Кирилюк, передає служба новин порталу ukrinform.ua 

"Держгеонадра запустили процес реалізації експериментального проекту із 
запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 
надрами шляхом електронних торгів. Це ще один крок до проведення прозорих та чесних 
торгів. Для нас дуже важливо зробити отримання спеціальних дозволів на надра не тільки 
транспарентними, а й ефективними", - написав Кирилюк. Він висловив впевненість, що 
електронні аукціони стануть дієвим механізмом відстежування всіх етапів продажу без 
будь-яких контактів з чиновниками. "Для отримання спецдозволів треба буде лише один 
раз прийти у Держгеонадра", - зазначив Кирилюк. За його словами, договір з 
Прозорро.Продажі набуває чинності з моменту його підписання і діє на період реалізації 
проекту до 1 грудня 2019 року. Згодом договір може бути продовжений шляхом укладення 
додаткової угоди на цей період. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Результати роботи УкрДГРІ за 2018 р.  

схвалено 
28.11.2018 

В УкрДГРІ 27 листопада 2018 року відбулося спільне засідання секції 
НТР Державної служби геології та надр України і Вченої ради УкрДГРІ. Про 
це повідомляє geonews.com.ua 

Згідно з порядком денним, спочатку зі звітом за темою № 626 «Апробація 
перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин та вдосконалення 
методики їх оцінки стосовно умов України» виступила Алла Василенко. НТР Держгеонадр 
та Вчена рада інституту відзначила високий рівень цієї роботи та її інтерес для широкого 
геологічного загалу і потенційних інвесторів й оцінила звіт на «відмінно». Потім учасники 
розглянули стан геологорозвідувальних робіт (НДДКР), що виконувалися у 2018 р. УкрДГРІ, 
та пропозиції до Пооб‘єктного плану на 2019 рік . Доповідали керівники підрозділів та 
відповідальні виконавці тем. Загалом протягом І - IV кварталів в інституті виконувалися 
роботи за 37 темами, в тому числі роботи за 7 темами буде завершено. Основними галузями 
фінансування у 2018 році були «Нафта і газ» і «Наукове супроводження робіт». На 2019 рік 
підготовлено Пооб’єктний план ГРР, націлений на виконання пріоритетних завдань 
загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинной бази України на період до 
2030 року. Представники замовника схвально оцінили результати роботи погодилися з 
пропозиціями Українського державного геологорозвідувального інституту. 

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

 
Мінприроди розробило новий механізм розрахунку  

вартості спецдозволу на надра 
03.12.2018 

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) 
продовжує роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, яка 
регулює сферу надрокористування.  

На даному етапі  розроблено новий  механізм розрахунку початкової ціни 
спецдозволу на користування надрами. Він  передбачає оприлюднення сталих коефіцієнтів 
та цін на корисні копалини, на підставі яких формується загальна вартість дозволу. 
Потенційний інвестор (користувачам надр) зможе самостійно розраховуючи вартість 
спецдозволу та використовувати ці дані для планування подальшої роботи і  складання 
бізнес-планів. Нагадаємо,  згідно діючої методики, затвердженої у 2004 році,  коефіцієнти 
передбачали можливість варіювання ціни від малого до великого. Обрахунок вартості 
дозволів відбувався у закритому режимі та передбачав  участь ряду проміжних інституцій, 
які відігравали вирішальну роль у процесі  обрахунку вартості спецдозволів. Розроблений 
Мінприроди новий  механізм розрахунку початкової ціни спецдозволу  на користування 
надрами зараз проходить погодження із заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади (ЦОВВ). Проект документа також оприлюднено на сайті Мінприроди. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінприроди 
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Формула "Роттердам+" збільшила прибуток холдингу  
Рината Ахметова у 2,6 рази 

05.12.2018 

Холдинг "ДТЕК" в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA 
майже на чверть вищий, ніж роком раніше. Відповідні дані оприлюднені у 
звіті компанії за три квартали поточного року, повідомляють "Наші гроші". 

В документі вказано, що EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, 
податків та амортизації) за дев’ять місяців 2018 року становить 19,00 млрд гривень. Це на 
28% більше у порівняні з аналогічним періодом 2017 року. У порівняні з EBITDA у розмірі 
7,33 млрд гривень за три квартали 2016 року показник виріс в 2,6 рази. Дохід ДТЕК за 
січень-вересень склав 119,81 млрд гривень. Чистий прибуток за цей період склав 3,40 млрд 
гривень. Нагадаємо, різке зростання фінансових показників "ДТЕК" почалось у другому 
півріччі 2016 року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в 
Україні на три чверті виробляється групою Ахметова. На початку 2016 року НКРЕКП ввело 
в дію так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, 
вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по 
котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну. Як 
зазначають "Наші гроші", у той же час подорожчали і єврооблігації ДТЕК, які скуповувала 
компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента 
Петра Порошенка. На момент вводу формули "Роттердам+" НКРЕКП очолював Дмитро Вовк, 
який перед призначенням також працював у компанії ICU та "Рошені" Петра Порошенка. 
Співвласником ICU також був Володимир Демчишин, який був міністром енергетики та 
вуглепрому в період розробки "Роттердаму+" у 2015-2016 роках. У квітні 2017 року НАБУ 
повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим 
становищем посадовцями НКРЕКП через "Роттердам+". При цьому НКРЕКП приховує від 
НАБУ фактичні дані, які вводились у формулу для розрахунку вартості вугілля.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Найбільшим імпортером вугілля  
в Україну став ДТЕК 

26.11.2018 

За 10 міс. ц.р. на теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі 
(ТЕЦ) України надійшло 20,773 млн тонн вугілля. Про це повідомляє 
МІінстерство енерегетики та вугільної промисловості.  

Більшість вугілля надійшла з українських шахт - 16,7 млн тонн. Імпорт склав 4,074 
млн тонн, з яких антрацит склав 3,66 млн тонн.Найбільше імпортувати антрациту довелось 
ДТЕК Енерго - 1,33 млн тонн. Компанія отримала 794,63 тис. тонн для Луганської ТЕС, 510,4 
тис. тонн для Криворізької ТЕС. Ще 25,58 тис. тонн отримала Придніпровська ТЕС. 
Нагадаємо, у жовтні 2018 р. ДТЕК зіткнувся з серйозними проблемами у постачанні вугілля 
на Луганську ТЕС. Станція не отримувала вугілля з ростовських шахт ДТЕК більше місяця і 
вимушена була перейти на спалення природного газу. З 12 листопада постачання 
антрациту з Росії частково відновилось. ПАТ "Донбасенерго" для своєї Слов’янської ТЕС 
імпортувало 1,057 млн тонн антрациту. Це більше, ніж імпорт вугілля для всіх ТЕЦ та 
котельних в Україні, яким знадобилось 942 тис. тонн. Найменше імпортувало вугілля ПАТ 
"Центренерго" для Трипільської ТЕС - 332,29 тис. тонн. Міненерговугілля очікує, що у 2018 
році до України імпортують 5,668 млн тонн (на 11,3% більше, ніж торік). Очікується, що 
87% буде імпортовано з Росії - 4,881 млн тонн, з США - 664 тис. тонн, а з ПАР - 123 тис. тонн. 
У 2019 році очікується, що на ТЕС та ТЕЦ поставлять 28,159 млн тонн вугілля. З них - 5,269 
млн тонн антрациту, а газового вугілля - 22,89 млн тонн. Міненерговугілля не очікує 
імпорту вугілля з Південно-Африканської Республіки, більшість імпорту має бути з Росії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua-energy.org 
 

Міненерго підвищило ціну вугілля на державних  
шахтах до 2800 грн за тонну 

07.12.2018 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило про 
планове підвищення граничної ціни на вугілля для державних видобувних 
підприємств. Про це пише zaxid.net 

Вартість за одну тонну збільшиться на 10,4% – до 2800 грн (без ПДВ і витрат на 
транспортування). Нова ціна починає діяти з 1 січня. Протокол наради від 30 листопада, на 
якому розглядалося це питання, оприлюднений на сайті Міненерговугілля. У документі 
вказується, що підвищення ціни на вугільну продукцію забезпечить проходження осінньо-
зимового періоду 2018/2019 рр., а також поліпшить стан державних вугледобувних 
підприємств і створить умови для сталого функціонування підприємств паливно-
енергетичного комплексу. Також зазначається, що запропонована ціна вугілля залишається 
істотно нижче середньої собівартості видобутку вугільної продукції на державних 
вугледобувних підприємствах України. Середня собівартість однієї тонни енергетичного 
вугілля державних вуглевидобувних підприємств за 10 місяців 2018 року склала 3217,1 
грн/тонну. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 
Україна повинна нарощувати видобуток власного вугілля і пріоритетно його 
використовувати для потреб всього енергетичного комплексу, щоб не залежати від 
імпортного вугілля – антрациту. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zaxid.net 
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Westinghouse готова на 100% обеспечивать  
АЭС Украины ядерным топливом 

26.11.2018 

Компания Westinghouse (США) готова полностью обеспечивать 
ядерным топливом все украинские АЭС, сообщила пресс-служба 
Министерства энергетики и угольной промышленности. 

В компании заверили о наличии всех технических и логистических возможностей, 
чтобы выйти на 100%-ное обеспечение ядерным топливом всех энергоблоков украинских 
АЭС. Сейчас компания осуществляет поставки на шесть энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000. 
Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо компании 
Westinghouse. "Учитывая существующие угрозы национальной безопасности Украины, в 
случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ мы готовы обеспечить работу 
энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", - 
цитирует пресс-служба слова И.Насалика. Кроме того, стороны рассматривают расширение 
сотрудничества относительно участия компании в строительстве в Украине завода по 
переработке ядерного топлива, а также во внедрении проекта "Энергомост: "Украина-ЕС". В 
настоящее время Westinghouse занимает 40% украинского рынка ядерного топлива, 
поставляя его на шесть из 15 реакторов. Как сообщалось, в начале 2018 г. "Энергоатом" и 
Westinghouse продлили срок действия договора о поставках ядерного топлива до 2025 г. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
 

Україна закупила ядерного палива  
на $417 млн 

27.11.2018 

За 10 місяців 2018 року Україна імпортувала свіжого ядерного палива 
(СЯП) з Росії та Швеції на $417 млн. Такі дані розкрила Державна фіскальна 
служба (ДФС) України, передає ua-energy.org 

З Російської Федерації імпортувала 70,89% всього паливо - на $295,623 млн. Зі 
шведського заводу Westinghouse - на $121,405 млн. Відзначимо, що ядерне паливо 
американської Westinghouse постачається на українські атомні електростанції (АЕС) з 2015 
року. За кілька років співпраці, це співробітництвом розширили на шість енергоблоків 
українських АЕС типу ВВЕР-1000. За цей період частка Westinghouse зросла з 5% до 30% в 
постачках ядерного палива. Також Westinghouse пропонує розширити програму на ВВЕР-
440. В компанії запевняють, що мають всі технічні і логістичні можливості, щоб на 100% 
забезпечити ядерним паливом усіх енергоблоків українських АЕС. Нагадаємо, для 
українських АЕС купують ядерне паливо у російського ТВЕЛ та американського 
Westinghouse. Енергоблоки ВВЕР-440 працюють на Рівненській АЕС. Оператором АЕС в 
Україні є державна НАЕК "Енергоатом". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua-energy.org 
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ЄС допоміг Україні побудувати три сховища для  
захоронення радіоактивних відходів 

29.11.2018 

ЄС та Держагентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) 
завершили спільний проект з підтримки введення в експлуатацію та 
ліцензування трьох сховищ для захоронення радіоактивних відходів. 

Крім того, партнери розробили проект будівництва нового технологічного корпусу 
для переробки короткоіснуючих низькоактивних та середньоактивних відходів на 
Комплексі виробництв "Вектор" у Чорнобильській зоні відчуження. "З наданням ліцензії та 
введенням в експлуатацію нових об’єктів буде зроблено значний крок уперед, до 
безпечного зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції", - зазначила 
керівниця проекту з боку Європейської Комісії Крістіна Тормелен. Введення в експлуатацію 
сховищ для захоронення радіоактивних відходів та початок будівництва технологічного 
корпусу заплановані на 2019 рік. Вартість обох проектів склала 1,75 мільйона євро. У 
Представництві ЄС в Україні зазначили, що безпечна та надійна інфраструктура для 
поводження з радіоактивними відходами дозволить мінімізувати негативний вплив на 
довкілля і здоров’я людей. Йдеться про відходи не тільки атомних електростанцій, а й 
інших галузей, які використовують радіоактивні матеріали, приміром, медицину, сільське 
господарство, дослідницьку діяльність, розвідку корисних копалин тощо. Крім того, така 
інфраструктура дозволить безпечно захороняти відходи, які залишилися після 
Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Виконавцями проекту виступили Empresarios 
Agrupados International (Іспанія) у консорціумі з українською компанією Київський науково-
дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект”. Період виконання 
проекту становив 36 місяців (з 2 грудня 2015 до 1 грудня 2018 року). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами eu-ua.org 

 
Генеральний директор FORATOM презентував нову концепцію  

розвитку атомної енергетики ЄС до 2050 р. 
30.11.2018 

Президент Асоціації «Український ядерний форум», очільник НАЕК 
«Енергоатом» Юрій Недашковський та генеральний директор Європейського 
ядерного форуму FORATOM Ів Дебазей провели робочу зустріч. 

Зустріч проведено з метою обговорення перспектив співробітництва та розвитку 
атомної галузі в ЄС. Зустріч відбулась у центральному офісі Асоціації «Український ядерний 
форум», 29 листопада за участі представників Енергоатома та підприємств-членів Асоціації 
«УЯФ». Відкриваючи зустріч, Юрій Недашковський привітав Іва Дебазея та виконавчого 
директора FORATOM Андрія Гойсея зазначивши, що для Енергоатома та Українського 
ядерного форуму велика честь приймати таких високоповажних гостей. Презентуючи 
головні аспекти діяльності FORATOM Ів Дебазей звернув увагу присутніх, що відповідно 
звіту Європейської Комісії, який опублікований 28 листопада 2018 р., з метою забезпечення 
виконання зобов’язань Європи з низьковуглецевого розвитку енергетики до 2050 року 
доля ядерної генерації у енергетичному балансі Європи має складати – 25 %. На сьогодні 
встановлена потужність АЕС Європи складає 120 ГВт, що становить 26 % від загального 
виробництва електроенергії. «Головним пріоритетом діяльності Європейського ядерного 
форуму є врегулювання питань щодо продовження строків експлуатації атомних блоків для 
того щоб забезпечити збереження цього показника. Це не тільки гарантуватиме 
стабільність європейської енергосистеми, а й забезпечить доступ громадян та 
промисловості Євросоюзу до низьковуглецевої електроенергії, а також допоможе 
нівелювати можливі економічні наслідки переходу до низьковуглецевої економіки», - 
наголосив очільник FORATOM. Щодо спільних завдань на найбільшу перспективу, Ів 
Дебазей зазначив: «FORATOM є форпостом інтересів атомної енергетики у Брюсселі, й ми 
дуже потребуємо підтримки всіх своїх членів у питаннях впливу на формування політики 
ЄС щодо розвитку ядерної галузі, у питаннях сприяння досягненню вищого рівня довіри з 
боку європейського суспільства до використання ядерної енергії в галузях економіки. 
Особливо це набуває актуальності у 2019 р., коли Велика Британія має вийти з Євросоюзу. 
Оскільки Велика Британія є сильним гравцем і в ядерній галузі, і на політичній арені, ми 
потребуємо додаткової підтримки для відстоювання позицій ядерної енергетики». У свою 
чергу Юрій Недашковський наголосив, що у цьому питанні євроінтеграційні цілі України та 
завдання FORATOM’а цілком збігаються. Він зазначив, що як майбутній член Європейського 
Союзу Україна, яка є другою в ЄС за показником встановленої потужності АЕС, здатна 
компенсувати і вихід Великої Британії із 8,918 ГВт атомної генерації, і відмову Німеччини 
від розвитку атомної енергетики. Посилення спільної діяльності FORATOM та УЯФ має 
стати головним пріоритетом, - наголосив президент УЯФ. Представники FORATOM також 
розповіли про основні тренди, які сьогодні є актуальними в ядерній енергетиці та 
промисловості ЄС. Серед них: низьковуглецевий розвиток енергетики, 
конкурентоспроможність підприємств та створення стимулів для інвестицій, ядерна 
безпека та поводження з відходами, уніфікація законодавства. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАЕК «Енергоатом» 

 

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕС & ТЕЦ 
 

 
 

Суд арестовал банковские счета компаний  
Дубневичей 

28.11.2018 

Соломенский райсуд г. Киева наложил арест на банковские счета ООО 
НПП «Энергия-Новояворовск», конечными бенефициарами которого 
являются братья-народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи. 

По версии следствия, бывший директор Энергия-Новояворовск Александр Олексюк с 
группой подельников завладел 128 млн 190  тыс. кубометров природного газа, который 
принадлежал НАК Нафтогаз Украины. Таким образом, газовой компании был причинен 
ущерб на сумму 623 млн 740 тыс. грн. В дальнейшем Олексюк скрыл происхождение этого 
газа и использовал его на Новояворовской ТЭЦ для производства электроэнергии, которую 
реализовал в 2013-2015 годах ГП Энергорынок. Таким образом, фирма получила в течение 
2013-2015 годов незаконный доход в размере 885 млн 170 тыс. грн без НДС. Кроме этого, 
детектив указывал, что управляющим активов ООО Энергия-Новояворовск, в том числе 
Новояворовской ТЭЦ, сейчас является компания Гарант Энерго М. По информации НАБУ, 
управляющий получил лицензии на право производства тепловой и электрической 
энергии. Он также открыл в банке аналогичные счета со специальным режимом 
использования и обеспечил механизм поступления средств от потребителей для 
дальнейшего расчета за газ с НАК Нафтогаз Украины. Выслушав доводы детектива, суд 
наложил арест на счета Энергия-Новояворовск в Сбербанке, Укргазбанке, 
Индустриалбанке, Укрстройинвестбанке, ПриватБанке, а также банках Финансовая 
инициатива и Украинский капитал. Напомним, в сентябре текущего года Национальное 
антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о завладении более 300 
млн кубометров природного газа на сумму более 1,4 млрд грн компаниями, учредителями 
которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи. В начале года  
сообщалось, что Соломенский районный суд Киева 18 января избрал меры пресечения 
четырем подозреваемым по схеме завладения более 300 млн кубометров газа. 

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

Китайцы построят энергоблок Славянской ТЭС  
почти за 20 млрд грн 

04.12.2018 

Dongfang Electric International Corporation (DEIC) предложила самую 
низкую цену – 19,09 млрд грн в тендере компании Донбассэнерго на 
реконструкцию энергоблока N6 Славянской теплоэлектростанции. 

Отмечается, что ожидаемая стоимость закупки составляла 21,24 млрд гривен. DEIC 
является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. 
Специализируется на проектах в области электроэнергетики. Также участие в аукционе 
принимала еще одна китайская компания – Power Construction Corporation of China. Ее 
предложение составило 19,61 млрд гривен. Предметом закупки в указанном тендере 
является реконструкция энергоблока с разделением на энергоблоки N6б и N6а мощностью 
330 мВт каждый. Завершение работ планируется до сентября 2024 года. Ранее сообщалось, 
что Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ для дальнейшей работы. Эта станция 
может работать как на угле, так и на газу, но уголь – дешевле. ТЭС обеспечивает светом и 
теплом около миллиона потребителей. 

Читать полностью >>>  
По материалам korrespondent.net 

 
ЕБРР и IFC предоставят финподдержку для модернизации  

теплоэнергетического комплекса Киева 
04.12.2018 

ЕБРР совместно с IFC предоставят финансовую поддержку для 
модернизации столичного теплоэнергетического комплекса. Об этом 
сообщила пресс-служба городского головы. 

Финансирование проведут в рамках Меморандума о развитии теплоэнергетического 
комплекса Киева, который КГГА, КП "Киевтеплоэнерго" и международные партнеры 
подпишут в середине декабря. "Для нас особенно важно, что сегодня у нас есть первые 
результаты совместной работы, воплотившиеся в проект Меморандума о развитии 
теплоэнергетического комплекса Киева между КГГА, "Киевтеплоэнерго" Агенством США по 
международному развитию (USAID), ЕБРР, IFC. Через 10 дней мы должны подписать 
Меморандум между всеми сторонами", – цитируется в сообщении городской голова 
Виталий Кличко. Согласно сообщению, инвестиции планируется направить на обновление 
инфраструктуры теплоэнергетического комплекса, повышение качества услуг, 
предоставляемых "Киевтеплоэнерго", а также на уменьшение себестоимости этих услуг. 
Рекомендуется также оптимизировать организационную и управленческую структуры 
"Киевтеплоэнерго", а также создать наблюдательный совет, который обеспечит 
прозрачность деятельности предприятия и подготовит его к привлечению частных 
инвестиций. По словам В.Кличко, возвращение теплоэнергетического комплекса под 
управление города позволило "спасти" систему централизованного теплоснабжения. "Мы 
нацелены на то, чтобы не только сохранить уникальный теплоэнергетический комплекс, 
который вернули в управление города, но и улучшить его работу, создать новый стандарт 
качества предоставления услуг для потребителей", – подчеркнул городской голова. 

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

 
Из "Центрэнерго" за три года было выведено 14 млрд грн –  

участник конкурса по приватизации 
05.12.2018 

Представители компании "Баланс-Групп", которая является одним из 
участников конкурса на приватизацию ПАО "Центрэнерго", заявила о 
хищении средств предприятия на сумму более 14 млрд грн.  

В документе, адресованном руководителям силовых и правоохранительных 
ведомств, а также украинским СМИ, говорится, что за девять месяцев 2018 года из ПАО 
"Центрэнерго" было похищено более 5 млрд грн. 14 млрд грн – сумма, якобы выведенная за 
три года (с 2016-го по 2018-й). По данным компании, с 2016 года действует группа, в 
которую входят представители "Центрэнерго", должностные лица Фонда государственного 
имущества Украины и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В тексте заявления говорится, 
что все должностные лица прямо связаны с ближайшим соратником президента Украины 
Петра Порошенко депутатом от БПП Игорем Кононенко. По утверждению "Баланс-групп", в 
ходе приватизации "Центрэнерго" реализуется сценарий, аналогичный попытке 
приватизации АО "Криворожсталь", результаты которой были впоследствии отменены. В 
2017–2018 годах члены группы якобы "всячески усовершенствовали" схемы вывода 
денежных средств из компании, что не отражено в аудиторском отчете ПАО "Центрэнерго", 
проведенном Ernst&Young. По данным "Баланс-групп", на услуги аудиторов из 
государственного бюджета в 2018 году было потрачено более 84 млн грн. … 

Читать полностью (документ) >>>  
По материалам gordonua.com 

 
 
 
 

 

 
 

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Протягом перших трьох кварталів 2018 р. в Україні  
додатково введено 430 МВт 

29.11.2018 

Протягом перших трьох кварталів 2018 року в Україні додатково 
введено 430 МВт електростанцій, які здійснюють виробництво електричної 
енергії з енергії сонця, вітру, біомаси, а також малими ГЕС. 

За інформацією НКРЕКП, за 9 міс. ц.р. введено додатково 430 МВт електростанцій, що 
здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, вітру, 
біомаси, а також малі ГЕС. 83% приросту – це СЕС, 13% – ВЕС, 4% – електростанції на біомасі. 
За весь минулий рік приріст «зеленої» генерації становив 260 МВт. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами uprom.info 

 
Чистое из грязного. В Украине начали получать  

энергию из мукора 
29.11.2018 

В нашей стране бум на биоэнергетику. Сельское хозяйство и большие 
города генерируют огромное количество отходов, которые лучше 
уничтожать с пользой. Об этом пишет tech.liga.net 

Если в конце 2014 г. в Украине на биогазе работали установки общей мощностью в 
14 МВт, то к концу 2018 года эта цифра, по данным Госэнергоэффективности, увеличилась 
в 4 раза - до 55 МВт. Украинские бизнесмены в последние годы начинают активно 
инвестировать в организацию биогазовых установок с целью производства электричества 
и тепла. И настоящий бум, очевидно, начнется только в 2019-2020 гг. В совместном проекте 
с компанией Clear Enegry редакция LIGA.net на этот раз решила выяснить, как устроен этот 
бизнес и почему он сейчас, как магнит, притягивает все новых участников. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам tech.liga.net 
 

 

https://eu-ua.org/novyny/yes-dopomig-ukrayini-pobuduvaty-try-shovyshcha-dlya-zahoronennya-radioaktyvnyh-vidhodiv
http://energoatom.kiev.ua/ua/actvts/international/international_activities/39682-generalniyi_direktor_foratom_prezentuvav_novu_kontceptcyu_rozvitku_atomno_energetiki_s_do__roku/
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/sud-arestoval-bankovskie-scheta-dubnevichey
https://korrespondent.net/business/companies/4039703-kytaitsy-postroiat-enerhoblok-slavianskoi-tes-pochty-za-20-mlrd-hryven
https://interfax.com.ua/news/economic/550761.html
https://gordonua.com/news/money/iz-centrenergo-za-tri-goda-bylo-vyvedeno-14-mlrd-grn-uchastnik-konkursa-po-privatizacii-558184.html
http://uprom.info/news/energy/pririst-vidnovlyuvalnih-dzherel-elektroenergiyi-v-ukrayini-zris-na-65-vvedeno-430-mvt/
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http://www.kte.kiev.ua/
http://www.centrenergo.com/
http://www.clearenergy.ua/
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

 
 

Що уряд планує зробити для збільшення  
видобутку газу? 

26.11.2018 

У жовтні уряд актуалізував План заходів щодо реалізації Концепції 
розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року. Про це повідомляє 
служба новин порталу ua-energy.org 

Оновлений План заходів покликаний посилити прозорість газовидобувного сектору 
і покращити якість його регулювання. Зокрема, оновленим Планом передбачено: перехід на 
електронний формат обміну інформацією між видобувними компаніями та органами 
влади; створення порталу з доступом до інформації про українські ресурси; удосконалення 
тарифної політики на послуги оператора ГТС; активізація проведення відкритих аукціонів з 
продажу спецдозволів та запровадження електронної системи їхньої оплати з 
використанням цифрового підпису; розробка нової редакції Кодексу про надра; 
реформування Держгеонадр; запровадження стимулюючого фіскального режиму (5% 
ренти для видобутку вуглеводнів з нетрадиційних скупчень) та багато іншого. Аналітичний 
центр DiXi Group підготував інфографіку в якій детально розписано кроки Плану заходів, 
для чого вони мають бути зроблені, кінцевий термін реалізації та відповідальні. Матеріал 
підготовлено в рамках проекту «Покращення управління природними ресурсами у 
видобувному секторі завдяки участі в імплементації Плану дій на виконання Концепції 
розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року» за підтримки Інституту з управління 
природними ресурсами (NRGI). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua-energy.org 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

НАК «Нафтогаз Украины» назначил главой газового бизнеса 
совладельца своего конкурента 

27.11.2018 

Руководителем газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» будет 
назначен Андрей Фаворов. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, 
передает портал biz.nv.ua 

Андрей Фаворов до недавнего времени был директором и управляющим партнером 
крупнейшего частного поставщика газа в Украине – компании Энергетические ресурсы 
Украины (ЭРУ). "Мы решили усилить свою команду специалистом, который имеет опыт 
успешной работы в частном бизнесе", – отметил председатель правления НАК Андрей 
Коболев. В Группе Нафтогаз Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой 
торговли и розничной продажи газа. "…работая в Нафтогазе можно сделать многое, чтобы 
изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял 
предложение войти в команду Нафтогаза", – цитирует пресс-служба Фаворова. При этом 
подчеркивается, что во избежание конфликта интересов Фаворов продает свою долю в 
компании ЭРУ остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению 
предприятием. Андрей Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014-го занимал должность 
коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК. С мая 2009 года по июль 2010 года – 
директора по развитию бизнеса в киевской компании ContourGlobal. До этого он также 
работал на руководящих позициях в AES Corporation. Фаворов в 2005 году получил степень 
магистра по управлению бизнесом в американском Georgetown University. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.nv.ua 
 

 
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ 
 РИНОК 
 

 
 

Украина с начала года увеличила  
добычу газа 

30.11.2018 

Добыча природного газа в Украине в январе-октябре 2018 года 
увеличилась на 0,3% (на 49,5 млн кубометров) по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года – до 17 млрд 304,1 млн кубометров. 

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, предприятия 
НАК "Нафтогаз Украины" за указанный период увеличили добычу газа на 0,4% (на 55,2 млн 
кубометров) – до 13 млрд 646,6 млн кубометров. В том числе числе "Укргаздобыча" 
увеличила добычу газа на 0,8% (на 96,5 млн кубометров) – до 12 млрд 750,3 млн 
кубометров, тогда как "Укрнафта" снизила на 4,4% (на 41,2 млн кубометров) – до 890 млн 
кубометров, "Черноморнафтогаз" также снизил – на 3,1% (на 0,2 млн кубометров), до 6,3 
млн кубометров. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-
октябре 2018 года снизили добычу газа на 0,2% (на 5,7 млн кубометров) по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 657,5 млн кубометров. Как сообщалось, 
Украине в 2017 году увеличила добычу газа на 4% (на 804,3 млн кубометров) по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года – до 20 млрд 791,4 млн кубометров. 

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

 
Украина наращивает собственную 

добычу нефти 
30.11.2018 

Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 
5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 
до 1 млн 256,7 тыс. тонн. Об этом пишет fixygen.ua 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча 
газового конденсата за этот период возросла на 1,4% (на 7,3 тыс. тонн) – до 539,3 тыс. тонн. 
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 5% (на 
58,4 тыс. тонн) – до 1 млн 222,9 тыс. тонн, но снизили газоконденсата – на 6% (на 22,1 тыс. 
тонн), до 346,6 тыс. тонн. В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,8% (на 63,5 
тыс. тонн) – до 1 млн 160,1 тыс. тонн, но снизила газоконденсата – на 12,5% (на 5,9 тыс. 
тонн), до 41,2 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 7,5% (на 5,1 тыс. 
тонн) – до 62,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 5% (на 16,2 тыс. тонн), до 305,4 тыс. тонн. 
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 10 месяцев увеличили 
добычу нефти на 28% (на 7,4 тыс. тонн) – до 33,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 18,1% (на 
29,5 тыс. тонн) – до 192,7 тыс. тонн. Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу 
нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом – до 2,098 млн 
тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргазвыдобування" – 
468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нафтогазвыдобування" – 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные 
ресурсы" – 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнафтобуриння" – 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-
Пивнич" – 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК – 29,4 тыс. тонн (-22,1%). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 
 КОМПАНІЇ 

Аммиачный запах газовой  
схемы 

30.11.2018 

Бизнес-группа "Приват" Игоря Коломойского добивается от Украины в 
международных судах 5,6 млрд долл. за экспроприированный газ 
"Укрнафты". Об этом пишут Сергей Куюн и Виталий Крижевский на zn.ua 

Газ у компании забрало государство, и это факт. Но фактом является и то, что, 
управляя "Укрнафтой" с 2003 года, группа "Приват" также потрошила компанию. Делалось 
это путем реализации нефти, газа и другой продукции полугосударственной "Укрнафты" по 
заниженным ценам, а с 2013-го - и с помощью прямого вывода средств на компании, 
аффилированные с днепропетровской группой. Для повышения "эффективности" этой 
работы менялись правила продаж энергоресурсов на аукционах, коррумпировались 
чиновники самых разных уровней, применялись прочие "ноу-хау"". Весьма показательна 
история продаж природного газа, которая просто изобилует захватывающими виражами. 
Но в итоге результат один - миллиардные потери "Укрнафты" и государства как 
крупнейшего акционера. 

От "Нафтогаза" к "Семье" >>>                                                © Сергей Куюн, Виталий Крижевский 

По материалам zn.ua 
 

Укргазвыдобування планирует существенно увеличить  
объемы бурения в 2019 

30.11.2018 

АО "Укргазвыбодування" в 2019 г. планирует увеличить объемы 
бурения на 66% по сравнению с прогнозируемым результатом 2018 года – до 
524 тыс. м, сообщил глава департамента бурения УГВ Михаил Падучак.  

"На 66% общей проходки мы планируем увеличить цифру этого года – 314 тыс., 
цифры, на которые мы ориентируемся для сдачи проходки в 2018 году", – сказал он в ходе 
UGV Technology Day Kyiv. Согласно данным УГВ, прирост объема бурения в 2015 году 
составил 3,6%, в 2016 – 14,7%. Объемы бурения в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
выросли немногим более чем на четверть (25,4%) и составили 248,2 тыс. м. Как сообщалось, 
в конце 2017 года "Укргазвыдобування" 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 года. В целом, в 2017 году было законтрактировано 20 буровых. Четыре из 
них уже поставлены в Украину, где осуществляется их подготовка к эксплуатации. 
Стратегия УГВ 20/20 предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 
и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 
2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году. "Укргазвыдобування", 100% акций которого 
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией 
Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Burisma Group розглянула низку енергетичних питань 

на конференції у Вашингтоні 
03.12.2018 

Конференція “Стан енергетичного сектору України” відбулася у 
Вашингтоні (США), й була організована Dinu Patriciu Eurasia Center при Atlantic 
Council, а також Центром економічних і політичних досліджень ім. А.Розумкова. 

У рамках цього заходу, міжнародна енергетична група Burisma висловила своє 
бачення реформування енергетичного сектору й розвитку газовидобувної промисловості 
України. Представником компанії на конференції став Радник Ради директорів Burisma 
Group Вадим Пожарський. «Реформування газовидобувного сектору України має 
стратегічне значення для національної безпеки та подальшого розвитку держави. Ми 
беремо участь у змінах регуляторного середовища, разом з іншими учасниками ринку 
сприяємо активному діалогу між владою й бізнесом, щоб зробити український ринок 
природного газу більш відкритим і привабливим для іноземних інвесторів. Важливо 
відзначити синергію недержавних організацій, компаній і політиків у підготовці 
відповідного середовища для інвесторів з метою залучення в країну міжнародних 
корпорацій та сервісних компаній з їх технологічними можливостями. Саме тому наша 
спільна мета сьогодні – це створення конкурентного газового ринку, цікавого для 
американських і європейских компаній”, – зазначив Вадим Пожарський. Модераторами 
дискусій виступили Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Dinu Patriciu Eurasia 
Center, і Мелінда Херинг, редактор UkraineAlert. В обговоренні питань також взяли участь 
науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Едвард Чоу; 
старший науковий співробітник Євразійського центру при Атлантичній Раді США Аріель 
Коен; посол, засновник і голова Глобального енергетичного центру Atlantic Council Річард 
Монінгстар; директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Burisma Group 

 
Держгеонадр без аукціонів роздала 4 газові родовища  

новеньким «прокладкам» 
03.12.2018 

Тимчасовий в.о. керівника Державної служби геології та надр Олег 
Кирилюк наказав видати спеціальні дозволи ТОВ «Віленда Ресурс 2000», ТОВ 
«Надра Сервіс Інвест», ТОВ «Надра Ойл Груп» та ТОВ «Трендс Сістем» на 
користування газовими родовищами в Полтавській області. 

Відповідний наказ №444 він Кирилюк підписав 26 листопада. Всі спецдозволи 
видаються без проведення аукціонів на продаж права видобутку корисних копалин. 
Дозволи розраховані на 20 років. Зі ЗМІ відомо, що надати спецдозволи переліченим фірмам 
19 жовтня погодила Полтавська облрада. Так, зареєстрована в Києві «Віленда Ресурс 2000» 
отримає в користування Юхнівську площу. Фірма створена в вересні 2017 року і  записана 
на мешканку села Горохуватка Київської області Юлію Кулішенко, вона ж є і директором. Це 
підприємство з початку називалось ТОВ «Зернотрест лімітед», його основним видом 
діяльності до кінця минулого року була неспеціалізована оптова торгівля. «Надра Сервіс 
Інвест» отримають в користування Броварки-Петрівську площу, фірма  зареєстрована у 
Львові, але записана на мешканця селі Літки Київської області В’ячеслава Філіпова. За 
даними ДВНП «Геоінформ України», фірма не мала досвіду роботи з надрами. «Надра Ойл 
Груп» також зареєстроване у Львові, його власником та директором вказаний мешканець 
Києва Олег Якимчук. Фірма також була створена у вересні 2017 років, до цього 
спецдозволів на користування надрами не мала. Тепер вона отримає в користування на 20 
років Білоцерківську площу. «Трендс Сістем» зареєстрована в жовтні минулого року в Києві 
за місцем масової реєстрації. На початку 2018 власником та керівником фірми стала Юлія 
Петренко з Коцюбинського під Києвом, після чого фірма змінила вид діяльність 
посередників в торгівлі товарами широкого асортименту. Як і всі вище перелічені 
підприємства, «Трендс Сістем» після заснування була переписана на іншого власника, 
жодного спецдозволу на користування надрами вона до цього не отримувала. Тепер їй на 
20 років передадуть Федорівську площу. Нагадаємо, раніше Держгеонадр без аукціону 
видало ТОВ «Вест-Газ-Плюс» спецдозвіл на Прирічне родовище в Полтавській області. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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УГД оспаривает в суде принудительный выкуп у него акций  
"Укргаздобычи" компанией Новинского 

04.12.2018 

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) оспаривает в Хозяйственном суде Киева 
безотзывное требование компании Smart Energy о принудительном выкупе 
акций ЧАО "Укргазвыдобуток", принадлежащих УГВ. 

Согласно тексту решения суда о принятии искового заявления к рассмотрению и 
открытии производства по делу, УГВ считает, что требование о принудительном выкупе 
350 акций номинальной стоимостью в 100 грн, полученное 27 апреля 2018 г. (с уточнением 
8 мая), является неправомерным. В УГВ, в частности, считают, что упомянутое требование 
нарушает закон "О трубопроводном транспорте", в соответствии с которым запрещается 
приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз 
Украины", осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными 
трубопроводами и хранению в подземных газовых хранилищах, самой НАК, а также 
предприятий, созданных в результате их реорганизации. Подготовительное заседание по 
делу состоится 26 декабря. Smart Energy (ООО "Смарт Энерджи") является управляющей 
компанией в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие 
проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Smart Energy и 
аффилированные лица владеют 99,65% акций "Укргазвыдобутку". Как сообщалось, 
компании Smart Energy в 2017 г. увеличили добычу природного газа на 8,5% (на 17,9 млн 
куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 226,3 млн куб. м, газоконденсата – на 8,3% (на 1,4 
тыс. тонн), до 18,3 тыс. тонн, производство сжиженного углеводородного газа – на 24,3% 
(на 0,9 тыс. тонн), до 4,6 тыс. тонн. ЧАО ""Укргазвыдобуток", основанное в 1998 году, 
является одной из крупнейших частных компаний, специализирующихся на добыче газа. В 
2017 г. добыло 109,074 млн куб. м, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Компания владеет 
спецразрешением на промышленную разработку Островерховского газоконденсатного 
месторождения (Харьковская обл.) сроком действия до 2027 года. … 

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

 
Таскомбанк на 12 месяцев продлил ПГНК  

револьверную кредитную линию 
05.12.2018 

Таскомбанк на 12 месяцев продлил "Полтавской газонефтяной 
компанией" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) револьверную 
кредитную линию, и увеличил ее сумму до 280 млн грн ($9,9 млн). 

Об этом свидетельствует размещенная в среду на Лондонской фондовой бирже 
информация, JKX Oil & Gas plc (JKX), которой принадлежит ПГНК. ПГНК является одной из 
крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет 
пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-
промышленную эксплуатацию. JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей 
углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии. Крупнейшими акционерами JKX 
являются также Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, 
Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
На Prozorro виставили перші 10 лотів на користування  

нафтогазовими ділянками 
06.12.2018 

У системі електронних торгів Prozorro.Продажі виставили перші 10 
лотів на нафтогазові ділянки, що розташовані у 6 областях України. Про це 
повідомляє портал ukrinform.ua 

"Сьогодні в ProZorro.Продажі оголошені перші аукціони на ліцензії на видобуток 
корисних копалин! Кому нафти чи газу - налітайте, перші 10 лотів вже в системі. Через 90 
днів буде аукціон", - написав своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Він зазначив, що на перший раунд 
винесено 10 ділянок загальною площею 1,81 тис. км кв. у 6 областях. 9 ліцензій є 
наскрізними – на розвідку та видобуток вуглеводнів – строком на 20 років, 1 ліцензія – на 
розвідку, строком дії 5 років. Потенційна ресурсна база десяти ділянок складає 86,26 млрд м 
куб. газу та 16,3 млн тонн рідких вуглеводнів. Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 
листопада Державна служба геології та надр підписала договір з ДП «Прозорро.Продажі», 
що передбачає реалізацію експериментального проекту із запровадження аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів. 
Голова Держгеонадр Олег Кирилюк заявив, що для винесення на електронні аукціони в 
системі ProZorro.Продажі відомство підготувало 30 нафтогазових ділянок у Харківській, 
Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Луганській та Одеській областях загальною 
площею близько 5 тис. квадратних кілометрів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Нефтегаз должен подписать договор по передаче акций  
с МГУ в 1-ом квартале 2019 

03.12.2018  

НАК "Нефтегаз" должна подписать договор по передаче акций ПАО 
"МГУ" до конца І кв. 2019 г., чтобы не был сорван процесс подготовки нового 
транзитного контракта с компанией "Газпром" (РФ). 

"Такой договор должен быть подписан между "Нефтегазом" и МГУ в первом 
квартале 2019 года. Только это может обеспечить стабильность и долгосрочность нового 
транзитного контракта", - заявил Яниз Копач, директор Европейского энергетического 
сообщества (ЕЭС) в видео-обращении, комментируя итоги встречи представителей 
Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Еврокомиссии, 
"Нефтегаза" и МГУ, которая прошла в Брюсселе. Наличие сертифицированного оператора 
ГТС в Украине, по его словам, станет принципиальным аргументом в трехсторонних 
переговорах "Украина - ЕС - Россия" по подготовке нового транзитного контракта. "ЕС в 
трехсторонних переговорах с Россией не сможет помочь, если не будет иметь 
принципиального аргумента - сертифицированного оператора ГТС. Если такой оператор не 
будет создан до конца 2019 года, "Газпром" с радостью продолжит на очень короткий срок 
существующий контракт, а после попробует как можно быстрее обойти Украину при 
поставке газа в Европу", - отметил он. Также Копач добавил, что анбандлинг НАК "Нефтегаз 
Украины" должен быть осуществлен таким образом, чтобы оператор ГТС мог быть 
сертифицирован до конца 2019 года - до завершения нынешнего транзитного контракта. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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На Полтавщині з’явиться перший в Україні 
завод з виробництва метанолу 

27.11.2018 

Метанол - різновид спиртів, який застосовується в різних галузях. 
Також широко використовується в газовій промисловості. Найбільшим 
споживачем цієї речовини в України є «Укргазвидобування». 

Метанол українці змушені імпортувати. Здешевити цей вид витрат і свою залежність 
від імпортного метанолу «Укргазвидобування» зможе завдяки спорудженню власного 
заводу з його виробництва. «Нове підприємство буде збудоване протягом трьох наступних 
років у Машівському районі Полтавської області, - говорить директор Управління з 
переробки газу та газового конденсату АТ «Укргазвидобування» Віктор Хруленко. - Завод з 
виробництва метанолу - це незалежність не тільки підприємства від імпорту метилового 
спирту, а й внесок в енергонезалежність країни в цілому. Крім того, нове підприємство 
дозволить створити нові робочі місця, платити податки, при цьому виробляючи продукцію 
для внутрішнього споживання. Також і під час будівництва заводу, і потім нам будуть 
потрібні постачальники місцевих товарів та послуг. Їхня співпраця із нами створить 
сприятливий економічний клімат в регіоні». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами poltava.to 

 
Оточення Пономарьова розпиляло з власним дилером  

200 млн грн. на оливу для Держрезерву 
29.11.2018 

Держрезерв за результатами тендеру замовило ТОВ «Українсько-
британське спільне підприємство Азмол-Брітіш Петрокемікалс» моторної 
оливи на 199,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Цьогоріч на державний «Комбінат «Планета» на Харківщині поставлять 1 700 т 
моторної оливи Азмол Гарант М-4042 ВТ виробництва ТОВ «Науково-виробниче 
підприємство Агрінол» за ТУ У 23.3-00152365-229:2006 Літера А по 117 510 грн. за тонну. У 
липні 2017 року Держрезерв замовив ТОВ «Газтрейд» (нині – «Оптімус Конекшн») із так 
званої групи Грановського таку оливу по 74 950 грн./т, що в півтора раза дешевше. Однак 
згодом той договір розірвали без оплати через відсутність бюджетних асигнувань. Відтоді 
ціни на паливно-мастильні матеріали суттєво зросли. Засновниками бердянського «СП 
Азмол БіПі» є громадянин Естонії Павло Путілов і громадянин Великобританії Теренс 
Вілліам Дікен. Керує ним Михайло Тарасенко, раніше відомий як в. о. голови правління ПАТ 
«Азмол» і кандидат у Бердянську міськраду від «Радикальної партії Олега Ляшка». Свого 
часу представником «СП Азмол БіПі» була юристка Олена Плющій, яка також представляла 
в судах ТОВ «Торгово-промислова компанія Агрінол». Зараз останню фірму записано на ТОВ 
«НВО Трейдінглайн», але до 2011 року її співзасновником був народний депутат Олександр 
Пономарьов (раніше Партія регіонів, а нині «Воля народу»). Директор підконтрольного 
йому ТОВ «Торговий дім Агрінол» Сергій Валентиров на останніх виборах став нардепом від 
«Блоку Петра Порошенка». У 2016 р. АМКУ оштрафував «ТД Агрінол» за змову, а в 2018 році 
стягнув 1,00 млн грн. штрафу і пені через суд. Дікен управляє британською фірмою «Global 
Lubricants Limited», а Путілов – естонською фірмою «LubOil OU», яка є дилером «Агрінолу». 
Бердянський виробник «НВП Агрінол» належить родичам Олександра Пономарьова – 
Руслану та Юрію Пономарьовим, його помічнику Ігорю Добичі, директору цієї фірми 
Вячеславу Поліщуку, Михайлу Какушадзе та ПАТ «КУА «Славутич-Інвест». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Воєнний стан, Медведчук та 3 млрд грн на  

дизельному бізнесі із Росією 

27.11.2018 

За даними Enkorr, у 2018 р. 37% всіх наших потреб у дизельному паливі 
покривається імпортом із Росії. Про це пише Андрій Герус, Голова Асоціації 
споживачів енергетики та комунальних послуг. 

Тепер РФ стала основним та найбільшим постачальником дизелю в Україну, на 
другому місці – Білорусь, її доля ринку впала до 35% (теж російська нафта). Поставки із цих 
двох країн становлять близько 72% усіх потреб України. За підсумками 2018 року, з РФ 
очікується імпорт біля 2,3 млн тонн дизелю, це десь на 130% більше, аніж у 2014 році 
(менше 1 млн тонн). Основні поставки ідуть через нафтопродуктопровід 
"ПрикарпатЗахідтранс", ділянка Самара – Новоград-Волинський – Закарпаття – Угорщина. 
За інформацією ЗМІ, "ПрикарпатЗахідтранс" та фірми, які здійснюють поставки через цей 
трубопровід, в реальності належить Віктору Медведчуку і я цій інформації вірю (їй вірять 
всі). Раніше цей дизельпровід належав російській "Транснафті", а щодо самого 
трубопроводу були судові спори, але у 2015 році рівненська суддя приймає рішення на 
користь "ТрансНафти". Українську дочку "Транснафти" оперативно викуповує 
швейцарський International Trading Partners AG. А наш Антимонопольний комітет (вже 
новий поточний склад) так само оперативно видає дозвіл на концентрацію - вірить, що 
кінцевим бенефіціаром нібито є якийсь Анатолій Шеффер. Тобто за версією АМКУ, в Україну 
проходить дизельного палива з РФ на суму понад 60 млрд грн у рік через якогось 
бізнесмена Шеффера. Всі на ринку кажуть, що це Медведчук і це, звичайно, більше схоже на 
правду. Але щоб дизельпровід зміг почати прокачувати з РФ більш якісний дизель, треба 
було з труби кудись злити старий неліквідний дизель стандарту євро-3. І вони його злили - 
продали українській армії (армія - сфера президента). Ці поставки дизелю із РФ 
суперприбутковий бізнес через два фактори: 1.Арбітраж між російським експортним митом 
на нафту та нафтопродукти. Таке мито на нафтопродукти непропорційно нижче, аніж мито 
на нафту, яка буде перероблятися на заводі поза РФ. Таким чином, Роснєфть віддає свій 
дизель із заводу у Самарі для поставок в Україну. 2. Низькі транспортні затрати 
дизельпроводу порівняно із поставками залізницею. Таким чином, якщо на крупно-оптових 
поставках із інших напрямків трейдери заробляють 10-20 доларів на тонні дизелю, то на 
цих поставках із РФ маржа може сягати 40-50 доларів на тонні. Така маржа означає близько 
3 млрд грн чистого прибутку по року. Непогано, як для бізнесу з агресором під час воєнного 
стану. Але це ще неповна сума, адже ще є бізнес по поставках скрапленого газу із РФ. І саме 
тоді, коли відповідна компанія із російським ресурсом входила на ринок, то СБУ 
(керівництво СБУ призначається президентом) влашувало арешти та додаткові перевірки 
вагонів інших трейдерів. Тобто заблокувала їх діяльність, і ресурс був лише у компанії, яка 
якраз заходила на ринок. Усі на ринку кажуть, що ця компанія де-факто належить 
Медведчуку (у мене теж сумнівів немає). Оця вся діяльність мені чимось нагадує 
Росукренерго. Тоді Росія давала дешевший газ Фірташу/Льовочкіну, щоб у них формувався 
фінансовий ресурс для утримання партій та ТБ-каналів. Тепер замість Газпрому - Роснєфть, 
замість газу - дизель та скраплений газ. Та і Медведчук вже об'єднався із 
Бойко/Льовочкіним. Ми ж усі розуміємо, що для фінансування ТБ-каналів треба гроші? Ми 
ж усі розуміємо, що ніхто свої важкозароблені останні гроші не буде на таке тратити? До 
речі, вже були спроби заблокувати цей дизельпровід, але на захист "інвестору Анатолію 
Шефферу" став 5 канал. … 

Читати повністю >>>                                                                                                © Андрій Герус 

За матеріалами epravda.com.ua 
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http://smart-energy.com.ua/ru/our-business/geological-exploration-and-commercial-development-of-hydrocarbon-deposits/pjsc-ukrgazvydobuvannia-/
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Украина увеличила импорт нефте- 
продуктов на 4,3% 

07.12.2018 

Украина за 11 мес. импортировала 7 млн 411,636 тыс. тонн 
нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, 
реактивное топливо и пр.), что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 
2017 г. (7 млн 105,1 тыс. тонн). 

Нефтепродукты импортированы на сумму $5 млрд 92,734 млн, что на 36,7% больше, 
чем в январе-ноябре-2017 ($3 млрд 725,256 млн). Из Беларуси импортировано топливо на 
$2 млрд 3,584 млн (доля – 39,34%), РФ – на $1 млрд 867,878 млн (36,68%), Литвы – на 
$522,415 млн (10,26%), других стран – на $698,858 млн (13,72%). При этом в январе-ноябре-
2018 Украина экспортировала 410,256 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $232,22 
млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $39,121 
млн, Мальты – $38,735 млн, Литвы – $34,085 млн, других стран – $120,279 млн. Как 
сообщалось, Украина в 2011 г. импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а 
экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 
млн соответственно, 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, 2014 – на $6 млрд 
698,287 млн и $510,596 млн, 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, 2016 – на $3 
млрд 267,185 млн и $86,585 млн, 2017 – на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн. 

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

 
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Концерн Галнафтогаз готов к покупке  

отдельных АЗС сети WOG 
05.12.2018 

Концерн "Галнафтогаз", который управляет одной из крупнейших 
сетей АЗС в Украине "ОККО", не заинтересован в полном поглощении одного 
из главных конкурентов – сети АЗС WOG. 

Но в тоже время готов к покупке отдельных ее станций, заявил президент и 
мажоритарный акционер концерна Виталий Антонов в интервью изданию "Экономическая 
правда". "Если их заправки будут появляться на официальном рынке, мы будем покупать 
заправки WOG, не вопрос", – сказал он, уточнив, что по расчетам концерна, "WOG на сегодня 
не то что ничего не стоит, она стоит минус". Как сообщалось, в ноябре группа компаний 
Group DF, собственником которой является Дмитрий Форташ, подтвердила предоставление 
компаниям группы WOG финансирования в форме кредитов и займов в течение 2011-2015 
годов. Group DF предпринимает меры по взысканию долга, совокупная сумма которого 
составляет $460 млн. В свою очередь группа компаний WOG заявила о том, что выполняет 
все свои кредитные обязательства своевременно и в соответствии с договорами. 

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

 
Борги WOG перед банком "Форум": ФГВФО не вдалося  

відсудити в поручителя $10 млн 
06.12.2018 

Верховний Суд 13 листопада відмовився задовольнити касаційну 
скаргу ліквідатора банку “Форум” та залишив без змін рішення судів 
нижчих інстанцій у справі №903/1297/140. 

Мова йде про рішення яким представнику Фонду гарантування було відмовлено в 
задоволенні позову до ТОВ "Завод "Галичина" про стягнення 10 млн дол як поручителя за 
кредитним договором №1-0021/13/30-KL від 29.03.2013. Раніше ліквідатор банку «Форум» 
отримав судові рішення щодо стягнення з ТОВ «Золотий екватор» та МПП «ВК Імпекс» 
відповідно 500 млн грн (за кредитним договором №1-0020/13/30-KL) та 150 млн грн (за 
кредитним договором №1-0021/13/30-KL), проте компанії-позичальники домоглися в 
судах відстрочки на виплату боргів – відповідно до осені 2021 року та весни 2022 року. 
Причому затверджений судами графік виплат передбачає, що в кожному з випадків 80% 
виплат боргів припадає на останній рік відстрочки. Ліквідація банку “Форум” передбачена 
до червня-2019. Нещодавно ФГВФО повідомляв про такі висновки Великої Палати 
Верховного Суду щодо одного з численних судових спорів банку “Форум” з компаніями 
групи “Континіум” (яка контролює мережу WOG, з якою пов’язані згадані вище структури): 
наявність судового рішення про стягнення заборгованості з боржника, яке ним 
виконується на підставі ухвали про розстрочку, не позбавляє кредитора права 
задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на 
предмет іпотеки; не є подвійним стягненням заборгованості звернення кредитора до 
майнового поручителя у випадку наявності порушення основного зобов’язання боржником 
та відсутністю доказів з приводу повного виконання або припинення такого правочину; 
наявність судового рішення про задоволення вимоги банку до боржника, яким передбачене 
відстрочення або розстрочення виконання, не є перешкодою для здійснення продажу такої 
вимоги на виконання ст. 51 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

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

Компания "АМИК Украина" (бывшая “ЛУКОЙЛ-Украина”)  
заплатила штраф АМКУ на 25 млн грн 

09.12.2018 

ПИИ "АМИК Украина" оплатила наложенный Антимонопольным 
комитетом Украины (АМКУ) в конце октября 2016 года штраф в размере 12 
млн 529,98 тыс. грн и пеню в таком же размере, сообщил глава комитета 
Юрий Терентьев.  

"После длительных судебных процессов "АМИК Украина" уплачен штраф по 
решению АМКУ относительно антиконкурентных согласованных действий на рынке 
бензина и сумма пени. Всего 25 млн 59,95 тыс. грн", – написал он в Facebook. Глава АМКУ 
проиллюстрировал свой пост платежкой компании, проведенной Ситибанком 3 декабря 
2018 года в адрес Госказначейства. Как сообщалось, АМКУ в октябре 2016 года оштрафовал 
семь нефтетрейдеров на общую сумму 204,325 млн грн, обвинив их в согласованных 
действиях при установлении цен на топливо. ЧП "ОККО нафтопродукт" было оштрафовано 
на 77,881 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 54,036 млн грн, ООО "Альянс Холдинг" (Shell) – на 
39,711 млн грн, ООО "Золотой экватор" – на 16,195 млн грн, ПП "АМИК Украина" (до 8 мая 
2015 года - "ЛУКОЙЛ Украина") – 12,53 млн грн, ООО "СОКАР Петролеум" – 2,534 млн грн, 
ООО "Параллель" – на 1,438 млн грн. В конце ноября этого года Высший хозсуд подтвердил 
законность штрафа АМКУ для "АМИК Украина" на 12,5 млн грн. НК "ЛУКОЙЛ" и AMIC 
Energy в апреле 2015 года сообщили о закрытии сделки по продаже 100% участия в ПИИ 
"ЛУКОЙЛ-Украина", владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории 
Украины за $300 млн. ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина" сменило название на AMIC Ukraine. 
Принадлежащие компании АЗС активно прошли ребрендинг со сменой цветовой гаммы на 
зелено-белую. Затем в 2016 году АМКУ разрешил "АМИК Украина" купить авиатопливный 
бизнес ЛУКОЙЛа в Украине. Выручка "АМИК Украина" в 2017 году выросла на 67,6% – до 
5,225 млрд грн, что все еще ниже показателя 2014 года – 6,229 млрд грн. Чистый убыток 
компании в минувшем году сократился почти в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом – до 
0,807 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Беляевский обогатительный комбинат построит  
комплекс по добыче каолина 

04.12.2018 

Беляевский обогатительный комбинат (Вольнянск, Запорожская 
область) намерен построить комплекс по добыче, обогащению и 
переработке каолина в Вольнянском районе Запорожской области.  

Как говорится в сообщении областной государственной администрации со ссылкой 
на результаты заседания рабочей группы по оценке соблюдения законодательства при 
разработке и утверждении градостроительной документации, комиссия рассмотрела 
проект детального плана территории для размещения карьера по обогащению и 
переработке каолина с комплексом зданий и сооружений на территории Павловского 
сельского совета за пределами населенного пункта. В результате заседания руководитель 
аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко поручила Управлению градостроительства 
и архитектуры подготовить и направить собранную информацию заинтересованным 
общественным организациям, членам рабочей группы, государственным и другим органам. 
После планируется подготовить для губернатора Константина Брыля обобщающую 
информацию о проекте с выводами рабочей группы. Сроки возможного начала 
строительства уточняются. Согласно Единому реестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, 
Беляевский обогатительный комбинат (Вольнянск, Запорожская область) зарегистрирован 
в июне 2006 года, занимается добычей песка, гравия, глин и каолина. 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 
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УАВП презентує дослідження споживачів та  
постачальників вапнякового каменю 

07.12.2018 

Українська асоціація вапняної промисловості (УАВП) презентує аналіз 
помісячного постачання вапняку залізницею станом на листопад 2018 року. 
Про це повідомляє прес-служба організації. 

За підсумками дослідження було актуалізовано основні галузі споживання 
вапнякового каменю, споживачі та постачальники, їх взаємозв’язок, поділ ринку на 
кептивний та незалежний. За результатами дослідження, за одинадцять місяців 2018 р. 
поставки вапняку залізницею склали 11,7 млн.т. При цьому у листопаді поставлено 1,1 
млн.т – поставки майже рівні попередньому місяцю, з незначним спадом. Географія майже 
незмінна: якщо майже половину відвантажень вапняку здійснюється із західного регіону 
країни (Тернопільська + Хмельницька області складають 43%), то основне споживання 
здійснюється у східних регіонах (Дніпропетровська + Донецька області складають 67% 
споживання). За підсумками одинадцяти місяців 2018 року, галузевий зріз споживання 
вапнякового каменю лишається без суттєвих змін. Основними споживачами вапнякового 
каменю є підприємства металургійного комплексу, також значною часткою споживання 
володіють цементна галузь та виробники вапна та будматеріалів. Ринок вапняку умовно 
поділяється на кептивний (коли постачальник та споживач є представниками однієї групи) 
та вільний. Станом на листопад 2018 року, вільний ринок складає 73%. Основний фактор 
різкого зростання вільного ринку, порівняно з попередніми роками: збільшення імпорту 
вапняку, який ми відносимо до вільного ринку. Ринок постачальників вапняку залізницею 
відрізняється високою концентрацією: за підсумками одинадцяти місяців 2018 року ТОП-9 
компаній забезпечили 91% ринку. Серед найбільших виробників у листопаді до 
попереднього місяця всі показали більший чи менший спад: НТРУ на 6%, ГДП на 9%, 
натомість Тернопільський кар’єр показав зростання +20%, сягнувши рекордного за рік 
місячного показника. Імпорт теж показав зростання (+9%). Ринок споживачів також 
відрізняється високою концентрацією – за підсумками одинадцяти місяців 2018 року ТОП-9 
споживачів склав 78% ринку. З числа ТОП-9, сім компаній представляють металургію. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УАВП 
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Суд вернул 260 тысяч долларов фигуранту янтарного дела,  
обвиняемого в подкупе следователя ГПУ 

26.11.2018 

Печерский суд Киева отменил арест 260 тыс. долларов и 330 тыс. 
гривен по делу о подкупе старшего следователя ГПУ. Об этом редакция 
368.media узнала из определения суда от 21 ноября. 

С декабря 2015 г. отдел Главного следственного управления ГПУ расследовал дело в 
отношении организованной группы, которая наладила незаконную добычу янтаря и его 
реализацию за рубежом, в Китайской народной республике, Объединенных Арабских 
Эмиратах и других странах. За взятки янтарь пропускали через границу вне таможенного 
контроля. Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к делу, по месту возмож-
ного хранения камней. В октябре 2016 г. по подозрению в передаче взятки должностному 
ГПУ задержали Александра Михнюка, который якобы неоднократно предлагал 
следователю ГПУ взятку в сумме 200 тыс. долларов. В конце октября 2016 года в служебном 
кабинете Главного следственного управления ГПУ Михнюк якобы передал следователю 
часть взятки в размере 30 тыс. долларов за возврат изъятого при обыске мобильного 
телефона Iphone 6, охотничьего карабина Форт 202 и 191,7 кг незаконно добытого янтаря, 
путем замены на янтарь такого же веса мелких фракций, который не представляет 
значительной ценности. После передачи средств злоумышленника задержали. В доме 
подозреваемого нашли 260 тыс. долларов и 330 тыс. гривен, на которые был наложен арест 
в целях обеспечения конфискации имущества. Отмечается, что еще в ноябре 2016 года при 
рассмотрении судом ходатайства о наложении ареста адвокат утверждал, что деньги эти 
принадлежат другому человеку, с которым ранее был заключен договор хранения. В 
феврале 2018 года Печерский районный суд Киева постановил взыскать задолженность по 
этому договору. Иск подал Александр Луговской, который сообщил, что заключал с 
Александром Михнюком договор хранения денег. В июне 2018 года Печерский суд отменил 
арест средств в связи с необходимостью выполнения судебного решения о взыскании 
задолженности. Суд решил, что Михнюк не является собственником арестованных средств, 
поэтому нет оснований для их ареста в целях обеспечения конфискации имущества ... 

 

Читать полностью >>>  
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Метинвест увеличил капитальные инвестиции 
в два раза 

04.12.2018 

Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической 
группы "Метинвест", в январе-сентябре увеличила капитальные 
инвестиции в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 
$620 млн с $308 млн.  

Согласно обнародованным консолидированным предварительным результатам 
финансовой деятельности за 9 мес. т.г., на фоне продолжения реализации Технологической 
стратегии–2030 доля стратегических проектов в общем объеме инвестиций достигла 39%, 
что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. При этом отмечается, 
что группа также продолжила проведение плановых ремонтов производственных 
мощностей, на которые пришлось около 61% капитальных инвестиций (89% за девять 
месяцев 2017 г). Распределение затрат между металлургическим и горнодобывающим 
сегментами составило 63% и 36% за девять месяцев 2018 года, при этом корпоративные 
накладные расходы составили 1% от объема инвестиций. Это сопоставимо с 43%, 55% и 2% 
соответственно годом ранее. Основные инвестиционные проекты ММК им. Ильича 
включают строительство МНЛЗ №4, разработку базового инжиниринга для реконструкции 
листопрокатного цеха 1700 и реконструкцию аглофабрики. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

За 9 месяцев Метинвест увеличил  
выручку на 46% 

05.12.2018 

В январе-сентябре ГК "Метинвест" увеличила консолидированную 
выручку на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 
9,063 млрд долл. Об этом говорится в сообщении компании. 

"Во-первых, цены реализации металлопродукции выросли, следуя за мировыми 
бенчмарками, при этом цены на железорудную продукцию увеличились на фоне роста 
премий за качество и ориентации на приоритетные рынки. Во-вторых, сильный спрос 
обусловил увеличение объема продаж собственной продукции. В-третьих, резко вырос 
объем продукции для перепродажи", – отмечается в сообщении. Компания отмечает, что за 
отчетный период выручка в Украине выросла на 57% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. – до 2,525 млрд долл. Благодаря увеличению спроса на внутреннем рынке 
на фоне экономического роста, продолжающегося одиннадцатый квартал подряд. В 
частности, объемы реализации плоского и длинного проката выросли почти на 40%. Также 
поддержку оказали возросшие цены реализации. Кроме того, продажи окатышей и кокса 
практически удвоились. В результате доля Украины в консолидированной выручке 
увеличилась на 2 пп – до 28%. За девять месяцев 2018 г. международные продажи выросли 
на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,538 млрд долл., 
обеспечив 72% консолидированной выручки. Продажи в Европу выросли на 33% на фоне 
увеличения цен на металлопродукцию и руду, а также роста объемов реализации 
полуфабрикатов, длинного проката и железорудной продукции на 489, 190 и 1047 тыс. 
тонн соответственно. При этом доля региона в общей выручке составила 34%, снизившись 
на 3 пп. Продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 82% на фоне 
увеличения объемов реализации полуфабрикатов на 853 тыс. тонн и плоского проката на 
223 тыс. тонн, а также роста цен на всю продукцию, тем самым увеличив долю региона в 
консолидированной выручке на 3 п.п. – до 19%. … 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 
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Ferrexpo с начала года экспортировала  
более 8 млн тонн окатышей 

27.11.2018 

Как сообщает пресс-служба предприятия, компания Ferrexpo за 
январь-октябрь отправила на экспорт 8 410,2 тыс. тонн железорудных 
окатышей. Об этом сообщает uaprom.info 

В частности, Полтавский ГОК отправил 6 300,6 тыс. тонн железорудных окатышей, 
Еристовский ГОК – 2 109,6 тыс. тонн. Экспорт производился в страны Европы, а также 
Японию, Тайвань, Корею, Китай и др. страны. За указанный период группа «Метинвест» 
экспортировала 4 440,8 тыс. тонн железорудных окатышей (Центральный ГОК – 1 924,8 
тыс. тонн, Северный ГОК – 2 516 тыс. тонн). Группа «Северсталь», в частности Карельский 
окатыш (РФ), отправила на экспорт 4 438,1 тыс. тонн железорудных окатышей. Группа 
«Металлоинвест» экспортировала 3 614,3 тыс. тонн железорудных окатышей 
(Михайловский ГОК – 2 475 тыс. тонн, Лебединский ГОК – 1 139,3 тыс. тонн).  Группа ЕВРАЗ, 
в частности Качканарский ГОК (Россия), экспортировала 436,7 тыс. тонн железорудных 
окатышей. За этот же период Полтавский ГОК произвел 8 708,2 тыс. тонн железорудных 
окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило 12 508,8 тыс. тонн 
железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) -  9 327,2 тыс. тонн, Северного ГОКа 
(Украина) – 7 111,9 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) – 5 579,5 тыс. тонн.  

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 

 

ЮГОК за 11 месяцев сократил выпуск железо- 
рудного концентрата на 1% 

05.12.2018 

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-ноябре 
2018 г. снизил выпуск железорудного концентрата по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года на 0,9% до 11,261 млн т. 

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия, в ноябре т.г. 
производство концентрата снизилось по сравнению с ноябрем 2017 года на 2% до 1,056 
млн т. Выпуск агломерата уменьшился на 12,7% до 143,6 тыс. т. За 11 месяцев 2018 года 
производство агломерата уменьшилось на 10% до 1,551 млн т. ЮГОК в 2017 году нарастил 
выпуск железорудного концентрата по сравнению с 2016 годом на 8,8% до 12,269 млн т. Но 
снизил производство агломерата на 10,9% до 1,859 млн т. Южный ГОК является одним из 
основных производителей железорудного сырья в Украине. Занимается добычей и 
обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с 
содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%. 
Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое 
находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. 
Производительность предприятия – 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата, 2 млн т 
агломерата. ЮГОК контролируется группой «Метинвест» и компанией Lanebrook Ltd. 
(мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 
50% акций ЮГОКа у группы «Приват» (Днепр). 

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

 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Какой кокс импортируют в Украину  
из США 

28.11.2018 

В октябре 2018 года резко увеличился импорт кокса в Украину через 
морские порты. Однако потребителями этого продукта оказались не 
металлурги. Delo.UA выяснило кто и зачем сжигает американский кокс. 

По данным Администрации морских портов Украину (АМПУ), в октябре 2018 года 
резко увеличилась перевалка кокса по импорту, которая осуществлялась на причалах, 
расположенных в акватории морского торгового порта Южный. Если в январе-сентябре 
было ввезено всего 61 тыс. тонн этого продукта, то в октябре было ввезено до 245 тыс. 
тонн. Кокс в основном используется при производстве чугуна в доменных печах. Delo.UA 
решил выяснить, кто же и с какой целью импортирует этот продукт в Украину? Как 
выяснилось, металлурги к этим поставкам не имеют отношения. В пресс-службах 
крупнейших потенциальных потребителей такого продукта - металлургических компаний 
"Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог" - ответили, что они не импортируют кокс. "В 
октябре по импорту был ноль", - ответил журналисту  Delo.UA по телефону Анатолий 
Старовойт, генеральный директор ассоциации "Укркокс". Он предположил, что в 
статистике АМПУ может быть ошибка, и на самом деле ввозился коксующийся уголь, 
которого действительно не хватает украинским коксохимическим предприятиям. Как 
выяснилось, в статистические данные действительно закралась неточность, но другая. 
Источник Delo.UA в портовой отрасли сообщил, что грузы, которые в статистике 
Администрации морских портов названы "кокс", шли через мощности портового оператора 
ТИС, и на самом деле это не кокс и не уголь, а нефтяной кокс - нефтекокс. И его перевалкой 
занималась группа компаний "ТИС". "В октябре на наших причалах было разгружено почти 
210 тыс. тонн нефтяного кокса из США", - подтвердили в пресс-службе "ТИС". В компании 
напомнили, что это не первая партия нефтекокса, импортированного в этом году в 
Украину. В конце августа текущего года народный депутат Украины Борислав Береза 
первым сообщил о разгрузке на причалах ТИС корабля с нефтекоксом, получателем 
которого была названа энергетическая компания "Донбассэнерго". "В частном порту ТИС в 
эти минуты стоит под разгрузкой танкер SBI Bravo с 38 тыс. тонн нефтяного кокса. При 
успешной отгрузке первого судна возможны новые поставки", - написал тогда нардеп. 
После прекращения транспортного сообщения с временно неконтролируемыми районами 
Донецкой и Луганской областей, в тепловой энергетике Украины возник дефицит 
антрацита. Поэтому энергокомпании занялись реконструкцией ТЭС с переводом их на 
использование более распространенного в мире угля газовых марок. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Украинские КХЗ нарастили производство металлургического  

кокса 6% влажности на 4,7% 
29.11.2018 

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-октябре 2018 г. 
нарастили производство металлургического кокса 6% влажности на 4,7% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,986 млн тонн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических 
предприятий "Укркокс" (Днепр), в октябре выпущено 952 тыс. тонн кокса, тогда как в 
предыдущем месяце - 878 тыс. тонн. Как сообщил генеральный директор "Укркокса" 
Анатолий Старовойт, выпуск продукции на коксохимических заводах немного увеличился. 
"Есть небольшой рост в соответствии с увеличением выплавки чугуна метпредприятиями. 
Под этот объем коксохимические заводы обеспечиваются необходимыми поставками 
коксующихся углей", - пояснил собеседник. Импорт кокса практически отсутствует. Касаясь 
вопроса о планах на 2019 год, А Старовойт отметил, что пока метпредприятия не оглашали 
своих планов по выплавке чугуна на следующий год. "Поэтому мы опираемся на данные по 
прогнозу роста ВВП на 2019 год около 3% и формируем предварительные планы под такой 
же рост выпуска кокса по сравнению с текущим годом. Ведем соответствующие переговоры 
о поставках углей", - сказал гендиректор. В 2017 г. на коксохимические предприятия было 
поставлено 14,289 тыс. тонн обогащенных коксовых углей, из которых 3,458 млн тонн 
украинской добычи, 10,831 млн тонн завезено по импорту. … 

Производство кокса на КХЗ >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

 
 

Как меткомбинаты чуть не потеряли пять миллиардов  
из-за теневых схем с ломом 

06.12.2018 

Не продление нормы об освобождении операций с металлоломом от 
НДС привело бы к стимуляции теневых схем на рынке заготовки лома. 
Металлургические компании могли потерять 5 млрд грн, которые могли 
уйти в теневой сектор. 

Причиной стало то, что при внесении изменений в Налоговый кодекс правительство 
не продлило норму о не обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) операций с 
ломом. Изменения в налоговый кодекс были рассмотрены Верховной радой в первом 
чтении 8 ноября и приняты в "бюджетную ночь" 23 ноября. По состоянию на утро 6 
декабря, Рада попыталась изменить ситуацию. Но их принятие провалилось, потому что 
необходимые правки в Налоговый кодекс были поставлены на голосование пакетом. 
Вечером того же дня попровки в Налоговый кодекс таки были проголосованы. Впервые 
операции с ломом черных металлов были освобождены от уплаты НДС изменениями в 
закон Об НДС (ст. 11, п. 44) в ноябре 2006 года. В начале 2007 года эта норма была введена в 
действие постановлением правительства №104. В нем же были перечислены товарные 
коды согласно украинскому классификатору товаров для внешнеэкономической 
деятельности (УКТ ВЭД, українською – УКТ ЗЕД), операции с которыми освобождались от 
уплаты НДС. На сегодня под норму об освобождении от НДС подпадают 12 кодов по лому 
черных металлов: лом чугуна и стали. А также 34 кода по лому цветных металлов: лом 
меди, никеля, алюминия, свинца, цинка, олова и т.д. В 2010 году закон "Об НДС" утратил 
силу, потому что стал разделом в Налоговом Кодексе (НК). Не смотря на это, ч 2007 года 
операции с металлоломом "временно освобождались от НДС" каждые 2 года. Процедура 
происходит таким образом: каждые два года правительство, готовя изменения в 
Налоговый кодекс под госбюджет на очередной год, в его переходных положениях 
продляет действие нормы об отмене НДС на операции с ломом на очередные два года. В 
исполнение этой нормы, Кабмин утверждает очередные изменения в постановление о 
временной отмене НДС на операции с ломом. В 2010 году произошел "перерыв". Тогда НДС 
на лом действовал в течение года. Но металлургам он запомнился надолго: еще много лет 
после этого они судились с налоговой, пытаясь возместить экспортный НДС, который 
заготовители лома получили от металлургов, но так и заплатили в бюджет, "спрятав" его в 
тени металлоломного рынка. Все эти изменения вносились на основе переходных 
положений Налогового кодекса…. 

Зачем освобождать лом от уплаты НДС >>>  
По материалам biz.censor.net.ua  

http://www.fixygen.ua/news/20181204/metinvest-uvelichil.html
https://www.minprom.ua/news/249520.html
http://uaprom.info/news/167057-ferrexpo-nachala-goda-eksportirovala-bolee-mln-tonn-okatyshej.html
http://geonews.com.ua/news/detail/yugok-za-11-mesyacev-sokratil-64366
https://delo.ua/business/kakoj-koks-importirujut-v-ukrainu-iz-ssha-348218/
http://www.fixygen.ua/news/20181129/ukrainskie-khz.html
https://biz.censor.net.ua/resonance/3100955/kak_metkombinaty_chut_ne_poteryali_pyat_milliardov_izza_tenevyh_shem_s_lomom
http://www.scm.com.ua/
http://www.metinvestholding.com/ru
http://www.ferrexpo.com/
http://www.ugok.info/
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

ПФК отложил создание собственного  
парка грузовых вагонов 

05.12.2018 

Побужский ферроникелевый комбинат приостановил проект по 
созданию собственного парка грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-
служба предприятия, передает uaprom.info 

В пресс-службе напомнили, что основной мотивацией Solway Investment Group в 
создании собственного парка грузовых вагонов на ПФК было недостаточное количество 
подвижного состава прошлой зимой. «Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, 
оборотность вагонов возросла. Есть информация, что на рынке появились новые вагоны, в 
том числе у частных компаний», - отметили в ПФК. В связи с вышеуказанным группа 
решила мониторить ситуацию с обеспечением грузовыми вагонами и пока не принимать 
окончательное решение. «Если ситуация не изменится к лучшему, а частные компании не 
смогут предложить достаточный парк вагонов для перевозки руды, тогда проект будет 
рассмотрен еще раз», - отметили в пресс-службе. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

Завод «Электросталь» за 10 мес. сократил производство  
литой заготовки почти на четверть 

26.11.2018  

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" в январе-октябре т.г. 
сократило производство непрерывнолитой заготовки на 23,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 277 тыс. тонн. 

В октябре произведено 33 тыс. тонн заготовки. Как сообщалось, "Электросталь" в 
2017 г. нарастила производство непрерывнолитой заготовки на 34,54% по сравнению с 
2016 г. - до 437,729 тыс. тонн, из которых на экспорт поставлено 352,148 тыс. тонн, 
остальное - на внутренний рынок. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года 
начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного 
производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное 
предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве и реализации 
металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из 
черных металлов, гаек и лопат. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
 

 

 
Завод «Интерпайп Сталь» за 10 мес. нарастила  

выплавку стали на 17,2% 
27.11.2018  

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-
октябре 2018 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 
17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 823 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в октябре 
выплавлено 85 тыс. тонн стали. Объем производства круглой стальной заготовки в 2017 
году составил 850 тыс. тонн, что на 38% выше, чем в 2016 году. "Интерпайп" входит в 
десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по 
величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре 
компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный 
завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-
Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" 
под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является 
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 

ММК им. Ильича нарастил выпуск  
общего проката на 4,6% 

03.12.2018 

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в январе-
ноябре т.г. нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 
4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,642 млн тонн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали 
за указанный период возросло на 4,8% - до 2,947 млн тонн, чугуна – на 9,3%, до 4,080 млн. 
тонн. В ноябре ММК произвел 237 тыс. тонн общего проката, 255 тыс. тонн стали, 364 тыс. 
тонн чугуна. Как сообщалось в отчете материнской компании Metinvest B.V. о результатах 
операционной деятельности ММК им. Ильича за третий квартал и девяти месяцев 2018 
года, в третьем квартале снижение выпуска чугуна произошло, в частности, вследствие 
остановки на ремонт ДП-5 на 35 суток. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", 
основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" 
(23,76%), совместно управляющие им. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания 
группы "Метинвест". Отметим, Мариупольский металлургический комбинат Ильича 
освоил производство рулонного и толстолистового проката из новой марки стали. Об этом 
говорится в сообщении группы Метинвест, в состав которой входит предприятие. Сталь 
марки 38MNB5 отличается повышенной износостойкостью, прочностью и сопротивлению 
нагрузкам, материал используется при производстве сельхозтехники.  

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Металлургический комбинат "Азовсталь" нарастил  
производство общего проката на 0,8% 

03.12.2018 

Металлургический комбинат "Азовсталь" в январе-ноябре т.г. 
нарастил производство общего проката, по оперативным данным, на 0,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3,530 млн тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка 
стали снизилась на 5,6% - до 3,724 млн тонн, чугуна - на 1,7%, до 3,407 млн тонн. Согласно 
оперативным данным, в ноябре "Азовсталь" выпустила 256 тыс. тонн общего проката, 300 
тыс. тонн стали, 258 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось в отчете "Метинвеста" по 
результатам финансовой деятельности за первое полугодие текущего года, на "Азовстали" 
продолжается строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на 
доменных печах для снижения потребления природного газа: печи №№2, 4 уже работают с 
ПУТ, строительство установки к ДП-3 продолжается. Ее запуск в эксплуатацию отложен до 
первого квартала 2019 г. из-за согласования с графиком капремонта агрегата. Капремонт 
ДП-3 предусматривает повышение ее мощности до 1,3-1,6 млн тонн с 0,5-0,8 млн тонн в год 
при снижении себестоимости продукции за счет сокращения потребления кокса и коксовой 
мелочи. "Азовсталь" в 2017 г. увеличила производство общего проката на 14,2% по 
сравнению с 2016 годом – до 3,8 млн тонн, стали - на 15,1%, до 4,265 млн тонн, … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Акционеры «Донецксталь»-метзавод» дали согласие  

на смену должника компании 
03.12.2018 

Новые акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" 
(Донецк, НКТ) дали предварительное согласие на изменение должника 
компании на сумму до 10 млрд грн. 

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение по 
данному вопросу принято на внеочередном общем собрании акционеров 26 ноября 2018 
года. При этом в решении поясняется, что сделка не должна превышать 10 млрд грн в 
период до 30 апреля 2019 г. Как сообщалось, компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), в 
собственности которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - метзавод", продала по 
24,989999% своих акций четырем компаниям - Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd., 
Misandyco Holdings Ltd. (обе - Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd., а также еще 
неназванной компании, и вышла из состава акционеров компании. Такие данные были 
обнародованы в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученную от 
Нацдепозитария Украины справку об изменении состава акционеров по состоянию на 1 
августа 2018 года. Кроме этого, инвесткомпания Dragon Capital сообщила о приобретении 
группой "Метинвест" 25% акций холдинговой компании "Донецкстали" - Fintest Trading Co 
Ltd. "Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого 
металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве 
металлургической продукции и торговле коксом. По данным Нацдепозитария Украины на 
первый квартал 2018 года, в собственности компании Fintest Trading Co Limited находилось 
100% акций ЧАО. Уставный капитал ЧАО - 77,988 млн грн, номинал акции - 0,01 грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
ДМЗ Александра Ярославского сократил  

производство проката на 0,8% 
03.12.2018 

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в январе-ноябре 2018 
года сократил производство проката, по оперативным данным, на 0,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 708 тыс. тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за 
указанный период завод снизил выплавку стали на 1,5% - до 828 тыс. тонн, чугуна - на 
15,4%, до 800 тыс. тонн. В ноябре метзавод произвел 65 тыс. тонн проката, 72 тыс. тонн 
стали, 69 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 82 тыс. тонн проката, 90 тыс. 
тонн стали, 89 тыс. тонн чугуна. Ранее на предприятии поясняли, что снижение 
производства в июне-июле было обусловлено капитальным ремонтом с модернизацией 
доменной печи №3, который завершился в начале августа. Как сообщается в официальной 
информации завода, ДМЗ проводит открытый конкурсный отбор на право детального 
обследования и оценки технического состояния несущих конструкций доменной печи №2 и 
разработку проектной документации на временные опорные конструкции. Срок 
выполнения работ – первый квартал 2019 года. Срок подачи заявок на участие в конкурсе - 
до 8 декабря текущего года. Кроме того, открыт тендер на технологические расчеты и 
опытные спекания агломерационной шихты. Срок выполнения работ- первый квартал 
2019 года. Срок подачи заявок - до 8 декабря 2018 года. Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ" в 2017 
году сократил выплавку стали на 13,2% по сравнению с 2016 годом - до 918 тыс. тонн, 
проката - на 11,7%, до 785 тыс. тонн, в том числе сократил производство полуфабрикатов - 
на 8,4%, до 508 тыс. тонн, готового проката - на 17,2%, до 277 тыс. тонн. При этом 
предприятие снизило выплавку чугуна на 4,6% - до 1,019 млн тонн, значительно нарастив 
выплавку товарного чугуна - на 99,6%, до 174 тыс. тонн. ДМЗ специализируется на выпуске 
стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
МК «Запорожсталь» увеличила  

объемы производства 
05.12.2018 

В ноябре 2018 года на «Запорожстали» произведено 341,7 тыс. т 
чугуна, 330,7 тыс. т стали, 269,3 тыс. т проката. Об этом сообщает пресс-
служба предприятия, передает портал uaprom.info 

Так, в ноябре «Запорожсталь» произвела 341,7 тыс. т чугуна, что на 7,8% больше 
ноября-2017 (316,9 тыс. т). Стали произведено 330,7 тыс. т – на 10,1% больше, чем в 
аналогичном месяце минувшего года (300,5 тыс. т). Проката произведено 269,3 тыс. т, что 
на 44,6% больше, чем в ноябре 2017 года (186,3 тыс. т). С января по октябрь произведено 
4028,6 тыс. тонн чугуна (на 17,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года), 
3761,7 тыс. тонн стали (на 5,4% больше АППГ), 3263,4 тыс. тонн проката (на 11,8% больше 
АППГ). Отметим, металлургический комбинат "Запорожсталь" намерен привлечь 18 млн 
долларов кредитной линии у Укргазбанка. Об этом говорится в сообщении комбината о 
проведении внеочередного собрания акционеров. В повестку собрания внесен вопрос №3 
"Об утверждении заключения обществом сделки на общую сумму, превышающую размер 
10% уставного капитала общества, общий срок реализации которой превышает 12 мес., и 
предоставления согласия исполнительному органу общества на передачу в залог 
принадлежащего обществу оборудования". Условия привлечения кредитной линии: на срок 
не более 5 лет, до 7% включительно годовых с возможностью применения повышенного 
размера процентов - до 9% годовых. Собрание намерено уполномочить генерального 
директора "Запорожстали" Ростислава Шурму или лицо, которое будет исполнять 
обязанности гендиректора, передать в залог Укргазбанку оборудование общества на сумму, 
не превышающую 1,1 млрд гривен. Кроме того, его уполномочат подписать и заключить 
кредитный договор, а также определить другие условия кредитного договора по своему 
усмотрению. Собрание акционеров комбината назначено в Запорожье 26 декабря на 11:00 
во Дворце культуры металлургов по ул. Независимой Украины, 17. В 2017 г. по сравнению с 
2016 годом "Запорожсталь" увеличил производство стали на 0,9% до 3 926,4 тыс. тонн. 
Также в 2017 году по сравнению с 2016 годом предприятие увеличило производство чугуна 
на 5,4% до 3 795 тыс. тонн, при этом сократив производство проката на 4,6% до 3 214,2 тыс. 
тонн. Комбинат производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых, 
низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. В июле 2012 г. группа 
"Метинвест" вместе с группой инвесторов стала собственником 50,0032% акций 
"Запорожстали" (в частности, "Метинвест" стал собственником 49,0032%, а группа 
инвесторов - 1% акций), а также ранее принадлежащих группе "Индустриал" акций в целом 
ряде других горно-металлургических предприятий. При этом "Метинвест" заявил, что в 
будущем планирует завершить консолидацию контрольного пакета (приобрести 1% акций 
комбината, принадлежащих группе инвесторов, сконцентрировав 50,0032% акций). До 
заключения вышеупомянутой сделки группа "Индустриал" контролировала около 50% в 
металлургическом комбинате "Запорожсталь". 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info, cbonds.info 
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Комісія ВР збереться, аби не допустити зриву приватизації  
Запорізького алюмінієвого 

29.11.2018 

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України розгляне 
питання щодо загрози зриву приватизації державного пакету акцій ПАТ 
«Запорізький алюмінієвий комбінат». 

Як зазначається, питання підготував голова підкомітету з питань промислової та 
інвестиційної політики Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва Олександр Дубінін. Спеціальна контрольна комісія проводила виїзну 
нараду на території заводу у квітні 2017 року. Тоді Дубінін разом зі своїм колегою 
народним депутатом Андрієм Лозовим на власні очі побачили, у якому стані знаходиться 
підприємство. “Потрібно захистити ЗАЛК (Запорізький алюмінієвий комбінат) від 
московських рейдерів, відродити комбінат, дати людям робочі місця, а бюджету - кошти”, - 
написав тоді в соцмережі Лозовий. Як повідомлялося, 22 червня 2018 р. Фонд державного 
майна України прийняв рішення про приватизацію об’єкта державної власності – 
державного пакета акцій розміром 68,0095 % статутного капіталу публічного акціонерного 
товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». ЗАлК засновано у 1930 році. 
Раніше підприємство було єдиним в Україні виробником первинного алюмінію. На початку 
2000-х ЗалК приватизувала кіпрська компанія "Velbay Holdings Limited", яку пов’язують з 
російською компанією «РусАЛ» Олега Дерипаски. Проте через невиконання власником своїх 
інвестиційних обов’язків, Генеральна прокуратура України звернулася до суду з вимогою 
повернути державі пакет акцій розміром 68,01%. В червні 2016 року після довготривалих 
судових тяжб Верховний суд України повернув підприємство до державної власності. Тож 
Фонду держмайна належить 68,00949% акцій, у компанії Velbay Holding Ltd лишилось 
29,5%. Керівником підприємства є Дмитро Лобіков. У грудні Фонд держмайна має 
розглядати питання щодо продовження чи розірвання контракту з ним. Представники 
Запорізької обласної влади планують направити листи до Фонду держмайна України з 
проханням змінити директора. Підприємство є боржником з виплати заробітної плати. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
НАБУ отримало доступ до документів Запорізького  

алюмінієвого комбінату 
03.12.2018 

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ 
до документів Запорізького алюмінієвого комбінату в кримінальному 
провадженні про можливе протиправне відчуження активів. 

Відповідне рішення виніс слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва, 
повідомляє «Слово і Діло». Як вказується в документі, під час досудового розслідування 
встановлено, що між ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та ТОВ 
«Науково-виробничий кооператив «Метінвест Плюс» у квітні 2016 року був укладений 
договір про надання послуг. Згідно з положеннями цього договору, «Метінвест Плюс» 
зобов'язувалося своїми силами й засобами здійснити переплавку наданих ЗАлК елементів 
мідної обшивки електролізних ванн і надалі повернути перероблені елементи назад 
комбінату. На виконання зазначеного договору «Метінвест Плюс» було передано для 
переробки 40,450 т елементів мідної обшивки. При цьому посадовцями ЗАлК забезпечений 
безперешкодний вивіз із виробничих територій заводу вищезазначених елементів 
обшивки. Як відзначав детектив у клопотанні, фірмою «Метінвест Плюс» не були виконані 
зобов'язання з переробки наданого металу, а елементи мідної обшивки загальною вартістю 
4,47 млн грн не були повернуті й реалізовані третім особам. Також у НАБУ вказали, що у 
вересні 2016 року, між ЗАлК і ТОВ «Інтерторгмаш» укладений договір. Згідно з ним, ЗАлК як 
постачальник зобов'язувався реалізувати металобрухт виду брухту конструктивного від 
комплекту електролізних ванн вартістю 20,13 млн грн із розрахунку 2250 грн за тонну. При 
цьому детектив вказав, що всупереч положенням ст. 8 закону України «Про акціонерні 
товариства» посадовими особами ЗАлК не забезпечене проведення незалежної оцінки 
вартості відчужуваного активу. Крім того, детектив додав, що загалом ЗАлК було 
реалізовано 920,13 т брухту чорного металу на загальну суму 2,07 млн грн. Він також 
вказав, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, ЗАлК включений до 
переліку об'єктів, що підлягають приватизації в 2017 році. Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про 
приватизацію державного майна», з моменту ухвалення рішення про приватизацію об'єкта, 
щодо його майна та земельної ділянки, на якій розташований такий об'єкт, забороняється 
здійснення операції (дій) внаслідок яких може статися відчуження зазначеного майна або 
зменшення його вартості. Детектив відзначав, що з огляду на вказані обставини подальша 
реалізація металобрухту не проводилася. В обґрунтуванні клопотання детектив відзначав, 
що згідно з висновком експерта, ринкова вартість брухту чорного металу становить від 
3421 до 3440 грн за тонну. Крім того, згідно з висновком експерта загальна сума заниження 
вартості відчужених 920,13 т активів становить 1,07 млн грн. Таким чином, посадовими 
особами ЗАлК протягом 2016 року в порушення положень чинного законодавства 
здійснене протиправне відчуження активів підприємства загальною вартістю понад 5 млн 
грн. Також детектив вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що на 
початку квітня 2016 року між ЗАлК і невідомим ФОП укладений договір на проведення 
незалежної оцінки, предметом якого є проведення оцінки майна комбінату з метою його 
реалізації або здачі в оренду. З огляду на вищевикладене, в Національного бюро виникла 
необхідність у дослідженні обставин, пов'язаних із оплатою послуг з проведення оцінки 
майна ЗАлК. У зв'язку з цим детективи просили суд надати доступ до інформації з 
банківського рахунку цього ФОП. Суддя клопотання задовольнив. Крім того, НАБУ 
отримало доступ до документів ЗАлК, а саме: оригіналів договорів комбінату, в тому числі з 
«Інтерторгмаш» і «Метінвест Плюс»; копій локальних нормативних актів, якими 
регламентується порядок укладання угод, здійснення оцінки та відчуження майна 
товариства, посадових інструкцій осіб, відповідальних за ведення договірної та облікової 
роботи в ЗАлК, а також оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між ЗАлК, Фондом 
державного майна України та/або його територіальними підрозділами, суб'єктами 
господарювання, які перебували із ЗАлК у договірних відносинах із 2016 до 2018 року. Як 
відомо, журналісти проекту «Схеми» з'ясували, що частина ЗАлК відійшла бізнесмену 
Віталію Кропачову ще до початку приватизації й за вдвічі нижчою ціною. Також, за їхньою 
інформацією, наглядова рада комбінату погоджувала передачу в оренду майже 14 тис. кв. м 
цехів терміном на два роки компанії, яка пов'язана з Кропачовим. Нагадаємо, суд 
заарештував майно Запорізького алюмінієвого комбінату. Також ЗАлК відновив 
виробництво. Раніше Запорізький комбінат остаточно забрали в росіян на користь України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами slovoidilo.ua 
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Компанія "Велта" через суд виборола внесення змін  
у ліцензію Бирзулівського ГЗК 

26.11.2018 

Окpужний адміністpативний суд м. Києва 22 листопада визнав 
пpотипpавними дії та бездіяльність Служби геології та надp Укpаїни щодо 
pоботи Биpзулівського ГЗК ТОВ ВКФ «Велта».  

Підставою судового споpу став пpипис складений Деpжгеонадpами Укpаїни за 
pезультатами пеpевіpки дотpимання компанією "Велта" вимог законодавства пpо 
коpистування надpами. Геослужба зобов'язала компанію вчинити дії, які знаходяться у 
виключній компетенції Деpжавної служби геології та надp Укpаїни. "Велта" неодноpазово 
наголошувала, що подібні пpотипpавні вимоги можна pозглядати як законодавчу колізію 
для маніпулювання надpокоpистувачами. Суд визнав незаконним висунуті зобов'язання 
Деpжгеонадp до компанії "Велта". Також, суд скасував наказ пpо зупинку дії Спеціального 
дозволу, яким фактично деpжавний оpган намагався паpалізувати pоботу Биpзулівського 
ГЗК. Нагадаємо, що у веpесні компанія "Велта" отpимала судову забоpону на дію даного 
документу. Окpім того, суд визнав пpотипpавною бездіяльність Деpжгеонадp чеpез 
затягування видачі дозвільних документів, тому постановив внести зміни та видати 
Спеціальний дозвіл ТОВ ВКФ "Велта" на коpистування надpами. Додатково у pішенні 
зазначено, що відповідач зобов'язаний повідомити суду пpотягом 10 днів, з моменту 
набpання pішенням законної сили, пpо виконання вимог судового pішення. За останні 3 
pоки надpокоpистувачі в Укpаїні все частіше стикаються з необхідністю вибоpювати пpаво 
на пpацю у судах. За даними Єдиного деpжавного pеєстpу судових спpав на кінець 
листопада Деpжавна служба геології та надp має  2912 пpоваджень. ТОВ Виpобничо-
комеpційна фіpма "Велта" - укpаїнська компанія, що ствоpена у 2000 pоці та володіє двома 
pесуpсними активами в Кіpовогpадській області – Лікаpівське та Биpзулівське pодовища. 
На базі останнього в 2011 pоці компанією було побудовано пpотягом pекоpдних 8 місяців 
гіpничо-збагачувальний комплекс з видобутку та пеpеpобки ільменітового концентpату. 
Загальна кількість ствоpених pобочих місць - понад 600. Компанія підтвеpдила pесуpсну 
базу pодовища за міжнаpодним стандаpтом JORC. «Велта» веде пpозоpий та соціально 
відповідальний бізнес. З 01.01.2010 по 01.11.2018 компанія сплатила  240’860054,82 гpн. 
податків до бюджетів pізних pівнів та 29’021411,28 гpн соціальних інвестицій в pегіон. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Компанія «Велта» презентувала 
інноваційний метод переробки титану >>> 

За матеріалами dostyp.com.ua 
 

Апеляційний суд розглядає скарги щодо справи  
Запорiзького титaно-мaгнієвого комбінaту 

30.11.2018 

Центральний апеляційний господарський суд розпочав розгляд 
апеляційних скарг на рішення господарського суду Запорізької області 
щодо повернення державі Запорiзького титaно-мaгнієвого комбінaту. 

“28.11.2018 року Центральним апеляційним господарським судом розпочато розгляд 
апеляційних скарг відповідачів на рішення господарського суду Запорізької області від 
09.07.2018 року, яким суд першої інстанції повністю задоволив позов керівника САП в 
інтересах держави до Компанії “Толексіс Трейдинг Лімітед” та ТОВ “Запорізький титано-
магнієвий комбінат” щодо розірвання договору про заснування цього товариства та 
повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату”, - йдеться у повідомленні 
САП у Facebook. Зазначається, що суд заслухав доводи представників апелянтів, а також 
прокурора САП і представника Фонду держмайна, які навели обгрунтовані заперечення 
проти поданих скарг. “Заслухавши позиції сторін, а також їх відповіді на питання, що 
виникли під час розгляду, судом прийнято рішення про оголошення перерви до 15.30 год. 
12 грудня 2018 року”, - поінформували у САП. Під час наступного засідання планується 
перейти до судових дебатів та завершення апеляційного розгляду. Як відомо, у 2013 році 
Фонд державного майна України уклав договір про заснування ТОВ «ЗТМК» з переможцем 
конкурсу - офшорною компанією Tolexis Trading Ltd (Кіпр), яка входить до групи компаній 
DF Group (належить бізнесмену Дмитру Фірташу). Метою цієї угоди було залучення 
інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення 
високорентабельного виробництва. ФДМУ до статутного капіталу новоствореного суб'єкта 
передав цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні 
Державного підприємства «ЗТМК». Компанія Tolexis Trading Ltd здійснила вклад у сумі 110 
млн. дол. США, що мав бути використаний для фінансування модернізації виробництва. 
Проте фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора 
менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше 
створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з 
DF Group. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
НАБУ изучит ревизию ЗТМК, которую провели 

аудиторы и прокуратура Киева 
03.12.2018 

Детективы НАБУ получили доступ к ревизии ООО «ЗТМК», которую 
провела по инициативе прокуратуры Киева Государственная аудиторская 
служба в деле, не связанном с ЗТМК. 

Такое решение вынес следственный судья Соломенского районного суда города 
Киева Вадим Сенин, сообщает «Слово и Дело». Детективы установили, что управление 
Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области провело ревизию ЗТМК на 
основании решения Днепровского райсуда Киева. Указанную проверку инициировала 
прокуратура Киева в уголовном производстве, возбужденном по фактам злоупотребления 
должностными лицами органов Главного управления Государственной фискальной 
службы в Киеве (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). По версии столичной 
прокуратуры, указанные действия налоговиков выразились в содействии отдельных 
субъектов хозяйствования в минимизации налоговых обязательств. Таким образом, как 
считают детективы, указанное производство никак не связано с деятельностью ЗТМК. 
Также в НАБУ добавили, что постановлением руководителя Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого подследственность в деле 
прокуратуры Киева передали НАБУ. Однако, по словам детективов, материалы дела никто 
им не передавал. На запрос САП о предоставлении экземпляра акта проверки ЗТМК 
письмом от 16 ноября сообщено, что ревизия предприятия с приложениями передано 
прокуратуре Киева. В Бюро добавили, что проверкой ЗТМК охвачены вопросы, являющиеся 
предметом досудебного расследования детективов. Как отметил детектив, документы 
необходимо изъять в оригиналах, так как в дальнейшем по указанной ревизии необходимо 
будет провести судебно-экономическую экспертизу, а также необходима проверка на 
наличие служебного подлога должностными лицами прокуратуры Киева и 
Госаудитслужбы, что включает в себя проведение почерковедческих экспертиз. Оригиналы 
этих документов хранятся в управлении Госаудитслужбы в Запорожской области. В НАБУ 
просили предоставить доступ к этим документам. … 

Читать полностью >>>  
По материалам slovoidilo.ua 
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 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ 
 ТРУБИ 
 

 
 

Основные трубные предприятия Украины увеличили  
производство труб из черных металлов на 7,6% 

26.11.2018 

Основные трубные предприятия Украины за 9 мес. т.г. увеличили 
производство труб из черных металлов на 7,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. - до 941,6 тыс. тонн, в том числе в октябре 
выпущено 97,5 тыс. тонн.  

В объединении "Укртрубопром" сообщили, что предприятия объединения за десять 
месяцев текущего года нарастили производство труб на 16,7% - до 677,8 тыс. тонн, в 
октябре - 68,3 тыс. тонн. При этом Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), 
находящийся на НКТ, в январе-октябре-2018 простаивал, тогда как в январе-октябре-2017 
выпустил 3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос на 
13,6% - до 240,9 тыс. тонн (в октябре - 22,1 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 17,9%, до 
95,3 тыс. тонн (10,2 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 25,2% - 
до 309,4 тыс. тонн (32,8 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск 
труб на 13,5% - до 13,4 тыс. тонн (в октябре - 1,1 тыс. тонн). "Сентравис" - нарастил на 7,2%, 
до 16,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил выпуск 
труб на 4% - до 2,4 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящие в объединение 
"Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича снизил выпуск труб на 
8,1% - до 120,4 тыс. тонн (в октябре – 13,4 тыс. тонн), "Коминмет" - на 11,9%, до 143,4 тыс. 
тонн (15,8 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе 
Луганского трубного завода, по неофициальным данным, продолжает простаивать. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Российский суд подтвердил взыскание с компании  
Фирташа $46 миллионов в пользу ВТБ 

03.12.2018 

Арбитражный суд Московского округа в понедельник подтвердил 
решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Ukrainian Chemical 
(ЧАО "Крымский титан") в пользу ВТБ $46,2 млн. 

Суд отклонил жалобу украинской компании. Ранее сообщалось, что Арбитражный 
суд Москвы 6 июня удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian Chemical на сумму $46,2 млн ($39,4 
млн основной долг и $6,8 млн проценты). Девятый арбитражный апелляционный суд 21 
августа оставил решение в силе. Денежные средства должны быть взысканы в рублях по 
курсу ЦБ РФ на день оплаты. На одном из прошлых заседаний суд привлек ООО "Титановые 
инвестиции", которое ранее выступало третьим лицом по делу, в качестве соответчика к 
иску. Суд отказал компаниям в удовлетворении встречного иска к банку о признании 
договора недействительным, а также отказал представителю ООО "Титановые инвестиции" 
в удовлетворении ряда ходатайств об отложении, перерыве и приостановлении 
производства по делу. Суд также отказал ООО в удовлетворении нескольких ходатайств об 
отводе суда в связи с тем, что, по словам судьи, они были поданы с нарушением 
Арбитражного процессуального кодекса. Представитель ВТБ возражал против 
удовлетворения всех заявленных ходатайств. Он заявил на заседании, что долг 
взыскивается по заключенному сторонами договору от 24 апреля 2015 года со сроком 
возврата 1 июня 2016 года. В соответствии с документом банк выделил Ukrainian Chemical 
Products $39,39 млн. Кредит возвращен не был. По состоянию на 15 мая 2018 года основной 
долг составил $39,4 млн, а проценты - $6,8 млн. Представители Ukrainian Chemical Products 
и ООО "Титановые инвестиции" заявили на заседании, что трудности в погашении долга 
возникли в связи с оккупацией Крыма и введением международных санкций. Ранее 
сообщалось, что суд 15 мая удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении размера 
требований к Ukrainian Chemical Products с $39,39 млн до примерно $46 млн за счет 
процентов. Суд тогда по ходатайству ответчика объединил в одно производство данный 
иск с иском о признании недействительным договора, на основе которого заявлены 
требования. Ранее суд по ходатайству банка выделил требования к ООО "Титановые 
инвестиции" в отдельное производство в связи с возбуждением в отношении него дела о 
банкротстве. Суд 19 апреля приостановил производство по иску ВТБ до завершения или 
прекращения производства по делу о банкротстве ООО "Титановые инвестиции". Иск ВТБ 
поступил в суд 20 июня 2017 года. Арбитражный суд 23 июня 2017 года возбудил 
производство. Арбитражный суд Москвы 20 февраля 2018 года признал обоснованным 
заявление ВТБ о банкротстве ООО "Титановые инвестиции" и ввел в нем процедуру 
наблюдения. Суд включил в реестр кредиторов компании долг перед банком в размере 2,5 
млрд рублей. Апелляция должника на это решение 21 мая была оставлена без 
удовлетворения. Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд отложил на 
24 января 2019 года. "Титановые инвестиции" зарегистрированы в июне 2014 года…. 

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

 
ПАТ «Сумихімпром» за 9 місяців збільшив виробництво  

та знизив ціни реалізації 
04.12.2018 

Із підсумками роботи підприємства за три квартали 2018 р. під час 
оперативної наради ознайомила присутніх начальник відділу економічного 
планування та аналізу господарської діяльності Людмила Давидова.  

За 9 місяців 2018 року ПАТ «Сумихімпром» вдалося збільшити обсяг виробництва в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зріст обсягів виробництва збільшився 
на 49%. Коефіцієнт завантаження всіх виробничих потужностей підприємства склав 60%. 
Обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах за три квартали 2018 року склав 1 
млрд.764 млн. грн. Це на 174 млн. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 
Зростання обсягу виробництва сталося за рахунок збільшення обсягів виробництва на 376 
млн. грн. та зниження цін реалізації на 202 млн. грн. Основна причина зниження цін 
реалізації – перехід у роботі виробництва на давальницькі схеми. За підсумками дев’яти 
місяців 2018 року по всіх видах товарної продукції є приріст обсягів виробництва в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за винятком жовтих пігментів, які 
перебували на простої з червня місяця. Так, за звітний період підприємству вдалося 
виробити більше двоокису титану на 3,6 тисячі тонн (фактично 33.4 тисяч тонн), сульфату 
заліза на 6 тисяч тонн (фактично 39 тисяч тонн), сірчаної кислоти, виробленої двома 
цехами на 111 тисяч тонн (фактично 276 тисяч тонн), мінеральних добрив на 95 тисяч 
тонн (фактично 193 тисячі тонн). Витратна частина бюджету підприємства за 9 місяців 
2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 196 млн. грн. Це 
пояснюється збільшенням витрат на сировину, енергоносії, оплату праці. Та не дивлячись 
на це, підприємству вдалося виконати виробничі плани, а також усі соціальні зобов’язання. 
У тому числі, на пільги й соціальні гарантії підприємство спрямувало 13 млн. грн. 

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

 
Кабмин может передать Одесский припортовый завод  

в управление советнику по приватизации завода 
05.12.2018 

Ситуация на ОПЗ продолжает ухудшаться, поэтому к его кризисному 
контролю в ближайшее время может быть подключен отобранный Фондом 
госимущества на конкурсе инвестсоветник Pericles Global Advisory.  

“Задержка (с приватизацией) по времени приводит к накоплению очень большого 
количества проблем. Там (на ОПЗ) могут начаться невозвратные процессы”, - сообщил 
министр Кабинета министров, глава Межведомственной рабочей группы по вопросам 
приватизации Александр Саенко в кулуарах III международного форума корпоративных 
директоров. Саенко уточнил, что в настоящее время при финансовой поддержке посольства 
США рассматривается возможность подписания меморандума между ФГИ, заводом и 
советником, чтобы Pericles мог приступить к работе и мониторить ситуацию на 
предприятии. “И, возможно, даже будем рассматривать изменение менеджмента, так как 
там, по сути, нет менеджмента — там и.о., чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию”, — 
добавил Саенко. Он отметил, что отобранный инвестсоветник имеет рекомендации 
Goldman Sachs. “Думаю, у них есть набор таких людей, которые могут вести такой 
кризисный контроль над предприятием, в том числе, на должностях менеджмента”, — 
сказал глава рабгруппы по вопросам приватизации. Как сообщалось, в конце ноября Фонд 
госимущества обсудил  процесс подготовки Одесского припортового завода к 
приватизации и запуску производства с министром Кабмина Александром Саенко, главой 
отобранного советника по приватизации Pericles Global Advisory Ребваром Берзинджи и 
представителем посольства США Натаном Рингером. Напомним, ОПЗ простаивает с конца 
апреля этого года. Предприятие для возобновления работы несколько раз пыталось 
привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако пока без успеха. ОПЗ 
называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом 
возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной 
задолженности за газ перед НАК “Нафтогаз Украины”, которая превышает 1,5 млрд грн. В 
конце ноября первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что ОПЗ находится “не 
просто в критическом состоянии, а в точке невозврата, за которой уже явно 
просматривается путь к пополнению складов металлолома за счет уничтожения завода”. По 
словам Щурикова, предприятие обратилось ко всем полномочным органам с просьбой 
объединить усилия и остановить разрушение завода. Фонд госимущества в конце июля 
отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, 
Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. 
Однако работа советника заблокирована судебным разбирательством, которое 
инициировал проигравший участник конкурса. Pericles Global Advisory зарегистрирована в 
Нью-Йорке. Начиная с 2012 года занималась оказанием консультационных услуг на рынке 
инвестиций для стран Латинской Америки, а также Ближнего Востока. Ранее сообщалось, 
что отмена Киевским апелляционным судом 11 декабря нескольких исков даст 
возможность правительству утвердить инвестсоветника ПАО "Одесский припортовый 
завод", возобновить выпуск продукции и начать практическую подготовку ОПЗ к 
приватизации. Об этом написал руководитель ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в 
Facebook. "О том, как разблокировать процесс подготовки ОПЗ к приватизации и запустить 
производство, обсудили сегодня с министром Кабмина Украины Александром Саенко, 
президентом компании Pericles Global Advisory Ребваром Берзинджи, который является 
инвестсоветником ОПЗ, Офисом реформ Кабинета министров Украины и представителем 
посольства США Натаном Рингером", - отметил Виталий Трубаров … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
 ХЛОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Эхо "хлорного коллапса": производители реагентов  

для очистки воды завышали цены 
05.12.2018 

АМКУ проанализировал структуру и специфику функционирования 
рынков производства и реализации реагентов хлорной группы, в результате 
чего был выявлен ряд нарушений. 

АО "Днепроазот" - единственный производитель реагентов для очистки питьевой 
воды в Украине, против которого комитетом было открыто дело по признакам 
злоупотребления монопольным доминирующим положением. "За последние три года 
выявлены нарушения законодательства о защите экономической конкуренции - сговоры 
среди участников торгов", - говорится в сообщении. Так, поставщики в отдельных случаях 
устанавливали наценку до 70%, а в ходе торгов согласовывали свои действия. Как 
подчеркивают в АМКУ, это "существенно повышало конечную стоимость реагентов и 
влияло в конечном счете на тариф потребления питьевой воды для населения". По данным 
ведомства, отпускная цена производителя реагента была на уровне 5,3 тыс грн за тонну. В 
связи с этим Антимонопольный комитет 4 декабря наложил штраф на "Гипохлорсервис" и 
компанию "Хлортехвод" в размере 109,5 тыс грн для каждого. Аналогичные признаки 
нарушения в виде сговора на торгах в процедурах закупок выявлено в 10 областях 
Украины. В ближайшее время АМКУ будут рассмотрены новые дела, касающиеся наруше-
ния законодательства о защите экономической конкуренции при закупках реагентов для 
обеззараживания питьевой воды. Напомним, в июле "Днепроазот", которое является 
производителем жидкого хлора, используемого водоканалами для обеззараживания 
питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство 
жидкого хлора. Работа "Днепроазота" остановилась 15 июля из-за повышения цены на газ. 
В "Киевводоканале" предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производ-
ства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззаражу-
ванием питьевой воды. Впоследствии "Днепроазот" возобновил работу после повышения 
цен. Тогда же служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц 
ПАО "Днепроазот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора. 

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

 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
КуйбышевАзот начал поставки бензола с украинского  

завода «Карпатнефтехим» 
28.11.2018 

Завод «КуйбышевАзот» (РФ) в ноябре впервые импортировал партию 
бензола производства «Карпатнефтехима» (г.Калуш, Украина) на фоне 
сохраняющегося дефицита продукта на внутреннем рынке.  

Российские СМИ со ссылкой на данные железнодорожных экспедиторов, сообщают, 
что «Карпатнефтехим» отгрузил 1,3 тыс. т бензола на «Куйбышевазот» в середине ноября. 
Дефицит продукта в РФ обусловлен внеплановым ремонтом установки по выпуску бензола 
на заводе «Ставролен» компании «Лукойл», отмечают участники рынка. «Куйбышевазот», 
единственный импортер бензола для синтеза в РФ, увеличил закупки продукта за рубежом 
в январе - октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6 тыс. т, до 
11,3 тыс. т. Из них 10,6 тыс. т нефтяного бензола отгрузил Атырауский НПЗ (Казахстан), а 
остальное - «Запорожкокс» (Украина). Подавляющий объем бензола «Куйбышевазот» 
закупает в России. Объем таких поставок за 10 месяцев вырос на 36,6 тыс. т, до 162,5 тыс. т. 

Читать полностью >>>  
По материалам infoindustria.com.ua 
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У Миколаївському управлінні ДП «Укрхімтрансаміак»  
досліджують стан аміакопроводу 

07.12.2018 

У Миколаївському управлінні ДП «Укрхімтрансаміак» впродовж двох 
тижнів проводилися роботи з діагностичного обстеження лінійної частини 
магістрального аміакопроводу «Тольятті-Одеса». 

Комплексною бригадою, до складу якої ввійшли фахівці Миколаївського управління 
магістрального аміакопроводу (МУМА), лабораторії технічної діагностики ДП 
«Укрхімтрансаміак» та підрядної організації, проведено контрольне шурфування 
трубопроводу на лінійній ділянці між насосними станціями №12 (НС-12) та №13 (НС-13) 
загальною протяжністю 132,5 км. Шурфування (локальне розкриття) виконувалося з 
метою проведення діагностичних та ремонтних робіт, а саме: розкриття аміакопроводу на 
визначених ділянках (за результатами попередньо проведеного комплексного обстеження 
корозійного стану та протикорозійного захисту аміакопроводу); візуально-вимірювального 
контролю стану ізоляційного покриття; вимірювання товщини захисного покриття; 
визначення перехідного питомого електричного опору захисного покриття; контролю 
адгезії покриття до металу; візуально-оптичного та вимірювального контролю поверхні 
трубопроводу під ізоляційним покриттям; ультразвукової товщинометрії основного металу 
стінки трубопроводу; вимірювання твердості неруйнівним методом задля визначення 
механічних властивостей металу труби; відновлення ізоляційного покриття; візуально-
вимірювального контролю стану відновленого ізоляційного покриття; засипки 
трубопроводу ґрунтом, проведення рекультивації. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак» 
 

 

 
 АГРОХІМІЯ 

Черкаський «Азот» розпочав випуск карбамідно-аміачної 
 суміші із додаванням сірки 

26.11.2018 

Черкаський «Азот», що входить до хімічного бізнесу Group DF, 
розпочав випуск нового виду мінеральних добрив – карбамідно-аміачної 
суміші із додаванням сірки – КАС+S.  

«Зараз в Україні активно розвивається сегмент спеціальних добрив, до яких 
відноситься і КАС+S. Щоб отримати максимальний ефект від внесених добрив, аграрії 
починають більш ретельно підходити до їх підбору, специфічно враховуючи особливості 
ґрунту та потреби с/г культур у конкретних мікроелементах, – прокоментував Голова 
Правління Черкаського «Азоту» Віталій Скляров. – У 2017 році обсяг українського ринку 
КАС+S склав близько 45 тис. тонн, і щороку попит продовжує рости. Ми бачимо хорошу 
перспективу для себе у цьому сегменті, тому прийняли рішення оперативно запустити нове 
виробництво». За словами Віталія Склярова, КАС+S є однією з найпередовіших світових 
розробок у виробництві добрив. «Мінеральний комплекс КАС+S поєднав в собі всі переваги 
рідкої карбамідно-аміачної суміші (КАС) та твердих гранул з вмістом сірки. Добриво з таким 
хімічним складом є незамінним для культур, які активно споживають сірку, – кукурудзи, 
ріпаку, коренеплідних і зернових. Завдяки комплексному впливу азоту та сірки, обидві 
речовини максимально засвоюються рослинами та забезпечують суттєво вищі врожаї 
сільськогосподарської продукції, порівняно з використанням інших видів добрив», – додав 
Скляров. Випуск мінерального комплексу КАС+S буде організовано на базі діючих 
виробничих потужностей Черкаського «Азоту». Виробнича потужність КАС+S складає 36 
тис. т на рік. Продукція вже пройшла промислово-дослідні випробування, результати яких 
підтвердили можливість промислового випуску мінерального комплексу. За технологією, у 
кінцевому продукті КАС+S масова частка загального азоту становить 26-28,5%, масова 
частка сірки – 2%, аміачної селітри – 35-37%,сульфату амонію – 8,2-8,6; карбаміду – 27-30%. 
Протягом вересня-жовтня підприємством було вироблено першу експериментальну партію 
обсягом 540 тонн, яка на сьогоднішній день зберігається на заводських складах та готова 
до відвантаження клієнтам. Відвантаження та транспортування відбуватиметься у 
спеціальних цистернах залізничного транспорту та автомобільних цистернах. 

Читати повністю  
За матеріалами pro-vincia.com.ua 

 
Ostchem забезпечить аграріїв добривами  

для весняної посівної 
03.12.2018 

Група компаній Ostchem до весняної посівної планує виробити 1,5 млн 
тонн добрив. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає служба 
новин порталу agravery.com 

На сьогоднішній день підприємства Ostchem працюють в плановому режимі. 
Виконавши на 100% свої зобов'язання перед українським АПК до осінньої посівної, заводи 
вже почали підготовку до весняної посівної кампанії 2019 року і готові повністю 
забезпечити потреби українського ринку. «Станом на 30 листопада 2018 року на складах 
підприємств зберігається більш 400 тис. тонн добрив, готових до відвантаження. До 
весняної посівної 2019 року ми плануємо провести ще як мінімум 1,5 млн тонн. За нашими 
оцінками, цієї кількості буде достатньо для задоволення потреб вітчизняного ринку в 
добривах», — йдеться в повідомленні. У разі якщо попит з боку споживачів буде зростати, 
заводи готові далі наростити обсяги виробництва до 2 млн тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
BASF в 2023-2025гг презентует в Украине  

новый фунгицид Revysol 
05.12.2018 

Концерн BASF, ведущий мировой производитель химических средств, 
начал производство инновационного фунгицида Revysol. Об этом сообщает 
служба новостей портала interfax.com.ua 

Первое появление препарата на мировых рынках ожидается в 2019-2020 гг., его 
выход на рынке Украины ожидается в 2023-2025 гг. "Revysol - фунгицид, который будет 
производиться в Ганнибале, США. Препарат появится на мировых рынках в 2019-2020 гг. 
после получения регистрации. Благодаря инвестициям в двузначную сумму миллионов 
евро, BASF расширил существующую систему производства для создания нового 
действующего вещества", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что "потенциал 
пиковых продаж Revysol измеряется в более чем EUR1 млрд". BASF подала заявку на 
регистрацию этого фунгицида Revysol в 60 странах Европы, Азии, Америки более чем для 
40 сельскохкультур. "Запатентованная формуляция была разработана согласно высокому 
уровню нормативных стандартов, чтобы продемонстрировать эффективное действие и 
селективность к широкому диапазону полевых и специальных культур. Revysol будет 
доступен в адаптированных формуляциях для аграриев всего мира, что позволит им лучше 
защищать свои культуры в различных условиях", - указали в компании. Концерн BASF – 
крупнейший производитель химических средств. Продуктовый портфель состоит из пяти 
сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, 
решения для сельского хозяйства, а также нефть и газ. … 

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

 ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Суд начал процесс банкротства  
«Росавы» 

04.12.2018 

Хозяйственный суд Киевской обл. возбудил дело о банкротстве 
крупнейшего в Украине производителя автомобильных шин ЧАО «Росава» 
(Белая Церковь) по заявлению главы ликвидационной комиссии. 

Этим решением суд также ввел мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов и назначил дело о признании «Росавы» банкротом на 4 декабря. В материалах 
дела указано, что собрание акционеров ЧАО 30 апреля этого года решило добровольно 
ликвидировать общество. Согласно данным ликвидационной комиссии, стоимость 
имущественного комплекса оценена в 762,1 млн грн, активы – в 3,37 млрд грн, тогда как 
обязательства – в 18,71 млрд грн. «Убыток общества составляет 16,88 млрд грн», – 
отмечается в документе. Ликвидационная комиссия также заявила, что Офис крупных 
плательщиков налогов ГФС с опозданием сообщил о налоговой задолженности «Росавы» на 
1,27 млрд грн, поэтому эти кредиторские требования не были признаны. В свою очередь 
Офис крупных плательщиков налогов обвинил владельцев предприятия в попытке 
избежать налоговых и долговых обязательств. Офис также указывает, что ранее принял 
решение об описи имущества «Росавы» в налоговый залог, однако после анализа 
имущественного положения выяснилось, что все основные средства, недвижимость, 
автомобили, товары в обороте, имущественные права на выручку и т.д. на общую сумму 
более $400 млн находятся в залоге у банка «Финансы и кредит», признанного 
неплатежеспособным. По данным ГФС, предприятие продолжает работать и реализовывать 
товары по такой схеме: «Росава» выполняет договоры переработки давальческого сырья 
одного из своих контрагентов – ООО «Премиори». В этой связи Офис осуществил опись 
имущественных прав требования получения денежных средств на общую сумму 130 млн 
грн. ГФС напоминает, что банк «Финансы и Кредит» и ЧАО «Росава» относится к финансово 
- промышленной группе «Финансы и кредит», бенефициарным владельцем которой 
является Константин Жеваго. ООО «Премиори», зарегистрированное по одному адресу с 
ЧАО «Росава», в 2017 году увеличило чистую прибыль на 85,8% – до 98,47 млн грн при 
росте выручки на 17,8% – до 3,23 млрд грн. За 9 месяцев этого года «Премиори» получило 
142,49 млн грн чистой прибыли при чистом доходе 2,22 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 
 

 
 

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Завод Південкабель остаточно переорієнтувався  
на ринки ЄС 

25.11.2018  

Завод Південкабель переорієнтуватися з російського ринку на 
ринки країн Євросоюзу. Передає Національний Промисловий Портал, з 
посиланням на видання Ukraine Now. 

Харківський завод “Південкабель” вже два роки поставляє кабельно-провідникову 
продукцію на ринок Польщі, підписаний серйозний контракт з Нідерландами, 
опрацьовується багатомільйонний контракт на поставку кабелю для оптоволоконних 
систем з Orange (France Telecom найбільша телекомунікаційна компанія Франції). Після 
закриття ринку Росії в 2014 році завод знаходився в стані кризи й в 2016 році почав 
глибоку модернізацію виробництва. У завод інвестували понад півмільйона євро. Були 
встановлені нові лінії виробництва, що дозволило випускати конкурентоспроможну 
продукцію для поставок до країн Євросоюзу. З 2016 по 2018 рік виробництво продукції 
збільшилось на 40%. 1 листопада цього року на заводі відкрили чергову нову лінію з 
виробництва кабелю середньої, високої і надвисокої напруги. На заводі працює 1000 
робітників, середня зарплата 10000 гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 
Продукція Одеського кабельного заводу 

експортується до Євросоюзу 
25.11.2018 

Два місяці тому на ПАТ «Одеський кабельний завод«  відкрили 
новий виробничий комплекс з випуску сучасних LAN-кабелів. Про це 
повідомляє прес-служба підприємства. 

В комплексі встановили німецьке та французьке обладнання, що дало змогу 
випускати кабель, який відповідає всім нормам міжнародних стандартів. За останні роки 
завод проводить планомірну модернізацію обладнання, що допомогло закріпити лідируючі 
позиції в Україні та розширити географію присутності на ринках країн Європейськього 
Союзу. За 2017 рік експорт підприємства склав близько 31% від загального обсягу 
реалізації. Продукція «Одескабель» експортується в Німеччину, Італію, Іспанію, Чехію, 
Словаччину, Польщу та інші країни Центральної та Східної Європи. Однією з останніх 
інвестицій стало придбання комплексу обладнання нового покоління, для виробництва 
LAN-кабелів від провідних світових брендів: NIEHOFF (Німеччина) і SETIC (Франція). Згідно 
з останньою редакцією міжнародного стандарту для структурованих кабельних систем 
(СКС) ISO / IEC 11801 до: 2017 для офісних і бізнес-структур, передбачається використання 
LAN-кабелів не нижче категорії 6А. Нові виробничі потужності збільшили обсяг продукції, 
що випускається на 70% або на 5 тис. Км готового кабелю в місяць, при відповідністі рівня 
якості найвищим нормам міжнародних стандартів. ПАТ «Одескабель» є найбільшим 
виробником кабельно-провідникової продукції в Україні та одним з найбільших у Східній 
Європі. 16 жовтня в рамках Міжнародного форуму стійкої енергетики SEF 2018, на 
урочистій церемонії SEF AWARDS 2018, ПАТ «Одескабель» нагороджений за кращий 
місцевий продукт стійкої енергетики Східної Європи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pivdenukraine.com.ua 
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Украинской литейной компании –  
исполняется 15 лет. 

27.11.2018 

В 2004 г. на базе литейного и модельного цехов завода «Харверст» 
была создана Украинская литейная компания – специализированный 
комплекс по производству чугунного и стального литья. 

Конкурентным преимуществом компании является возможность произвести 
отливку любой сложности развесом от 5 кг до 1 тонны из серого чугуна и от 10 кг до 300 кг 
из стали за счет существующих наборов технологического оборудования. Технологические 
возможности плавильного и формовочного оборудования позволяют производить до 
10000 т/год годного литья. Уникальная особенность литейного комплекса – кадровый 
производственный потенциал предприятия, сумевшего сохранить многолетние традиции 
станкостроения. Коллектив Украинской литейной компании – это порядка 100 человек, где 
каждый на своем месте – ценный сотрудник!   

Читать полностью >>>  
По материалам УПЭК  

У Чернівцях виготовили колону для  
Мозирського НПЗ 

01.12.2018 

ТОВ «Машзавод» на замовлення ВАТ «Мозирський НПЗ» виготовив 
колону фракціонування. Передає Національний Промисловий Портал, з 
посиланням на прес-службу підприємства. 

Замовлення було виготовлено достроково та відвантажено для поточного ремонту 
C-200 комбінованої установки перероблювання мазуту на Мозирському комбінаті. Колона 
К-201 призначена для розділення продуктів конверсії. Відзначимо, ТОВ «Машзавод» 
виготовляє сталеві зварні посудини та апарати, що працюють під тиском не більше 16,0 
МПа (160 кгс/см2), під наливом і в вакуумі діаметром до 5000 мм з вуглецевих, низько- і 
високолегованих, жароміцних сталей, біметалів для нафтопереробних і нафтохімічних 
підприємств, газо- і нафтотранспортних систем, для облаштування газових і нафтових 
родовищ, терміналів зберігання зрідженого газу та інше обладнання. Завод оснащений 
верстатним парком для всіх видів металообробки, зварювальним устаткуванням для всіх 
методів зварювання, ковальсько-пресовим обладнанням,… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 
 

 
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 
 

Завод «Запоріжтрансформатор» закрив  
представництво в Москві 

04.12.2018 

Найбільший в Україні виробник трансформаторів, завод 
«Запоріжтрансформатор», вирішив закрити своє представництво в Москві. 
Про це повідомляє служба новин порталу ua.news 

Рішення прийнято у зв’язку з відсутністю необхідності існування представництва в 
Москві і з метою оптимізації грошових витрат. Згідно з повідомленням «Запоріжтранс-
форматору» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою підприємства 30 
листопада. ПАТ «Запоріжтрансформатор» входить до десятки найбільших світових 
виробників трансформаторного устаткування і є найбільшим енергомашинобудівним 
об’єднанням України. Бенефіціаром компанії є бізнесмен Костянтин Григоришин. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 

 
Собственник ЧАО «Завод Элокс» выплатит себе 25 млн грн дивидендов 

нераспределенной прибыли за 2017г 
05.12.2018  

Единственный акционер ЧАО "Завод Элокс", зарегистрированный на 
Мальте Валерий Чечин направил на выплату дивидендов 25 млн грн 
нераспределенной прибыли за 2017 год. 

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решение владелец 100% акций ЧАО принял 29 ноября. Дивиденды будут выплачиваться с 
14 декабря 2018 года по 30 марта 2019 года банковским переводом на счет акционера. ЧАО 
"Завод Элокс", работающий с 1990 года, занимается разработкой, шефмонтажем и 
сервисным обслуживанием электротехнической продукции для АЭС и промышленных 
объектов. Основная продукция - электрические проходки, кабельные муфты, выкатные 
тележки, огнезащитные материалы. Основными заказчиками ЧАО "Завод Элокс" являются 
атомные станции Украины, Словакии, России, Болгарии, Венгрии, Литвы, Армении, Индии, 
Китая. По информации на сайте предприятия, значительную часть своей продукции 
"Элокс" поставил, выиграв международные конкурсы в рамках программы TACIS по 
ядерной безопасности АЭС. В 2017 году чистый доход ЧАО сократился на 44,7% к 2016 году 
- до 112,65 млн грн, чистая прибыль снизилась в 3,2 раза - до 33,12 млн грн. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 
 

Миксеры для подготовки битума были отгружены  
в Харьковскую область 

29.11.2018 

Миксеры серии В283-095.01 для подготовки битума были 
изготовлены на ЧАО "Бетонмаш" и отгружены в рамках контракта с 
предприятием по производству полимерно-битумных материалов. 

Наряду с производством бетоносмесительного оборудования ПАО завод "Бетонмаш" 
изготавливает оборудование и запасные части для металлурги¬ческого и горно-
обогатительного комплекса, а также цепные кабелеукладчики к угольным комбайнам. В 
настоящее время ПАО "Бетонмаш" поставляет свою продукцию, помимо строительных 
предприя¬тий Украины, ещё и строителям России, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, 
странам Прибалтики (Латвия и Литва) и Ближнего Востока (Ливия, Ливан), 
Туркме¬нистану, Азербайджану. Отметим, анализируя ситуацию на строительном рынке, 
"Бетонмаш" готово предложить потребителю новые БСУ серии «КАРБОН-50 Light», главные 
преимущества которых - это достаточно высокая производительность и доступная 
стоимость бетоносмесительных установок. «КАРБОН-50 Light» является высокоэкономич-
ной и быстро окупаемой благодаря выгодному сочетанию минимальных затрат на 
приобретение, монтаж и низкой себестоимости производимого бетона. 

Читать полностью >>>  
По материалам ЧАО "Бетонмаш" 
 

 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

ВАТ «МЕРИДІАН» ІМ. С.П Корольова модернізував безпілотний 
авіаційний комплекс SPECTATOR 

28.11.2018 

ВАТ «Меридіан» ім. С.П Корольова, що входить до складу ДК 
«Укроборонпром», провело модернізацію безпілотного авіаційного 
комплексу Spectator, представивши модель М-1. 

Модифікація підсилила головні переваги попередніх моделей – відмінна 
аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби. 
«Spectator-M1» має кращі характеристики в порівнянні з попередньою модифікацією, 
зокрема зменшено його вагу і збільшено тривалість польоту, а гарантована дальність 
передачі відеосигналу відтепер становить 35 км. Комплекс обладнано новою наземною 
станцією управління. Зменшено шумність електродвигуна  «Spectator-M1», при тому що  
діюча модель безпілотника є найтихішою в своєму класі. Значно зменшено вагу зарядного 
пристрою. Апарат можна заряджати від бортової мережі автомобіля. У комплекс 
інтегровано систему автоматичного визначення координат цілі. Вона автоматично 
конвертує координати об’єктів, знайдених під час зйомки, у систему СК-42, якою 
користуються артилеристи для наведення вогню. Крім цього, завдяки застосуванню нового 
парашуту, значно зменшена швидкість приземлення. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ВАТ «Меридіан» 
 

 
Украина входит в тройку лидеров по производству  

легких и сверхлегких самолетов 
29.11.2018 

Украинцы – среди лидеров авиастроительства. Третьи в мире по 
производству легких и сверхлегких самолетов. Нас обгоняют только 
словенцы и итальянцы, пишет segodnya.ua 

Эти аппараты уже 25 лет собирают на столичном предприятии. Работают они не в 
авиационном, а на обычном бензине. Он могут садиться и взлетать практически в любом 
месте. Покупают их в основном иностранцы, и эти птички летят в Австралию, Францию, 
США и страны Азии. Каждый самолет – уникальный, потому что их специально подгоняют 
под клиента. Сверхлегкие украинские самолеты годятся и для серьезных миссий: один 
такой в течение нескольких месяцев выполнял боевые задачи в АТО, а еще на этих 
аппаратах патрулировали границу с Беларусью. За год на предприятии собирают до ста 
машин, почти все они идут на экспорт. 

См. видео >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
ГП "Антонов" подписал меморандум о поставке самолетов  

авиакомпании, которой больше нет 
29.11.2018 

В октябре 2018 года ГП "Антонов" подписало меморандум о поставке 
двух самолетов Ан-158 с авиакомпанией "ФАНэйр". Об этом сообщает 
служба новостей портала cfts.org.ua 

Но по состоянию на 29 ноября 2018 года в реестре гражданских воздушных судов 
Украины не зафиксированы как название авиакомпании "ФАНэйр", так и регистрационные 
номера двух самолетов, из которых состоял ее флот. Как пишет ЦТС, за "ФАНэйр" числились 
Airbus A320-212 1994 года выпуска с регистрационным номером UR-CQM и Airbus A321-211 
2004 года выпуска под номером UR-CRI. На данный момент в государственном реестре 
упоминание о данных воздушных судах отсутствует. Вместе с тем, по данным ресурса 
Рlanespotters, Airbus A321-211 с ноября находится во флоте маленькой шведской 
авиакомпании ScanBlu Airlines, которая приступила к работе в 2018 году. Как писал ЦТС, 
"ФАНэйр" была создана в марте этого года. "ФАНэйр" была связана с авиакомпаниями 
"Аланна" (бывшая "Дарт) и "Хорс". Компания являлась правопреемником авиакомпании 
"Камус Эйр". Владельцами "ФАНэйр" значились Виктор Стрелецкий и Сергей Синченко, 
которые являются или являлись владельцами либо директорами еще нескольких 
юридических лиц (ООО "Винницкие кристалы", ОАО "Лезниковский карьер" и другие). 
Директором "ФАНэйр" числился Василий Пустовалов, также возглавляющий 
авиакомпанию "Авиатранс К", которая лишилась сертификата эксплуатанта еще в 2013 
году. Этого перевозчика СМИ связывают с авиакомпанией "Хорс". 

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

 
Хто може стати партнером у створенні нового універсального  

українського гелікоптера 
01.12.2018 

Світовий ринок легких чотиримісних вертольотів наповнений 
морально і технологічно застарілими моделями минулого століття. Про це 
повідомляє портал uprom.info 

Київська авіакомпанія «Вектор» готова взятися за реалізацію проекту зі створення 
чотиримісного легкого багатоцільового вертольота ВМ-4 «Джміль», що відповідає всім 
сучасним вимогам. Хто підтримає українських інноваторів інвестиціями? Українські 
конструкторські бюро десятиліттями беруть активну участь у створенні літальних 
апаратів, від найбільшого вантажного літака до вертольотів. Одним з таких бюро було КБ 
«Вертикаль», яке в кінці 1990-х приступило до розробки легкого вертольота КТ-112 
«Ангел». Його відмінністю від зарубіжних аналогів була наявність в силовій установці двох 
поршневих двигунів, що підвищують безпеку польоту, через те, що в разі відмови одного з 
них вертоліт міг продовжувати керований політ з повним навантаженням до безпечного 
приземлення. І ідея створення легкого чотиримісного вертольота підвищеної безпеки була 
дійсно цікавою, але, на жаль, через відсутність фінансування далі заводських випробувань 
проект не просунувся, а в 2010 році був закритий. Генеральний директор авіакомпанії 
«Вектор» Анатолій Козубенко займав посаду головного технолога КБ «Вертикаль». Він має 
виробничий досвід, пропрацював багато років на авіаційному заводі «Авіант» (в даний час 
ДП «Антонов»). Коли у Анатолія з’явилася ідея відновити проект зі створення більш 
сучасного дводвигунного легкого вертольота, він запропонував керівництву «Антонова», 
щоб авіазавод, використовуючи свій потужний виробничий потенціал, взяв участь в цьому 
проекті. Керівництво заводу проявило інтерес до проекту і прийняло пропозицію, надавши 
приміщення для конструкторського бюро, а в подальшому гарантувавши можливість 
виготовлення дослідних зразків вертольота, проведення їх випробувань і випуску першої 
серійної настановної партії. Крім того, ідею співпраці в цьому проекті підтримало і ДП 
«Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя), яке буде розробляти редуктори і трансмісію силової 
установки вертольота. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 
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СБУ и НАБУ расследуют многомиллионные сделки  
завода “Укроборонпрома” 

03.12.2018 

Служба безопасности во Львовской области с января 2018 года 
расследует растрату 13,6 млн грн работниками государственного предприятия 
“Львовский государственный авиационно-ремонтный завод” 

В течение 2017-2018 гг. должностные лица “Львовского государственного 
авиационно-ремонтного завода” внесли ложные сведения в акты приема-передачи 
авиационного оборудования от частной фирмы “Грандавиатайм”, которое сейчас 
называется “Таймсервисторг”. В свою очередь “Грандавиатайм” по документам якобы 
закупил оборудование у предприятий, которые по материалам налоговой манипулируют 
номенклатурой купли-продажи товаров, не имеют необходимых производственных 
активов, рабочей силы и вообще не осуществляют реальной хозяйственной деятельности и 
тому подобное. Следствие продолжается по статьям Уголовного кодекса Украины 366 
“служебный подлог” и 191 “растрата имущества путем злоупотребления служебным 
положением”. На дополнительный запрос СБУ отметила, что по состоянию на конец ноября 
никакого процессуального решения в данном уголовном производстве не принято. В конце 
прошлого года концерн “Укроборонпром”, в состав которого входит Львовский завод, 
сообщил об увольнении директора ЛГАРЗ Александра Кравчука как раз из-за 
многочисленных финансовых нарушений. Из судебных материалов также известно, что 
параллельно детективы НАБУ расследуют как Львовский авиационный завод переплатил 8 
миллионов гривен за запчасти к самолету-истребителю МИГ-29 группе фиктивных фирм. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.ua 

 
Штурмовики и истребители. Сколько модернизированных  

самолетов получили ВСУ в этом году 
03.12.2018 

На аэродроме в Василькове произошла церемония передачи армии 
авиатехники. При этом все было проведено на самом высшем уровне - с 
участием президента Порошенко и всего высшего военного руководства. 

В строевые части передано достаточно большое количество модернизированной 
авиационной техники и беспилотников отечественного производства. Однако все это стоит 
рассматривать прежде всего как подведение итогов работы авиационного кластера 
"Укроборонпрома" за год, так как большинство самолетов, например, уже были переданы в 
строевые части в течение всего текущего года и уже освоены личным составом. Больше 
всего было передано учебно-боевых Л-39 "Альбатрос". Причем два самолета для 203-й 
учебной авиационной бригады (г. Чугуев Харьковской об.) были капитально отремонти-
рованы. А вот машины для 831-й бригады тактической авиации в Миргороде были 
модернизированы в Одессе по варианту Л-39М1. Что в принципе вполне объяснимо - если 
"чистые" машины будут использованы исключительно для подготовки курсантов, то 
модернизированные борта будут использоваться для поддержания летных навыков 
летчиков-истребителей. Поэтому модернизированные Л-39М1 получают новый двигатель 
АИ-25ТЛШ, а также комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Кстати, судя по 
выделенным средствам в рамках Госзаказа, одесситы за 2018 г. должны были сдать пять 
машин, а значит, что до конца года еще один Л-39 (по всей видимости, в модерними-
рованном варианте) станет в строй Воздушных сил ВСУ. Два МиГ-29МУ1, модернизиро-
ванные на Львовском авиаремонтном заводе, получила 204-я бригада тактической 
авиации, недавно переведенная на аэродром Луцк. Выведенная из Крыма весной 2014 г. 
бригада испытывала острую нехватку авиационной техники, так как россияне захватили 
наиболее "свежие" и отремонтированные МиГи. Теперь же "крымчане" получили серьезное 
пополнение своего парка. Правда, хотелось бы, что бы это были машины, модернизирован-
ные по другой, более современной программе - МиГ-29МУ2 с возможностью применения 
управляемого оружия класса "воздух-поверхность". Они гораздо более востребованы в 
условиях жесткого противостояния на Азовском и Черном море, да и для ведения полно-
масштабных боевых действий на других направлениях у нас явно мало машин непосред-
ственной поддержки на поле боя. Единственным таким типом остается штурмовик Су-25 
(кстати, о программе его модернизации давно ничего не слышно - видимо, износ довольно 
значительный). Всего одним истребителем-перехватчиком Су-27С1М пополнилась 831-я 
бригада тактической авиации в Миргороде. … 

Читать полностью >>>                                                          © Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт 

По материалам dsnews.ua 
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В Николаеве для ВМС спустили на воду  
ракетный катер "Прилуки" 

28.11.2018 

В Николаеве спустили на воду ракетный катер Военно-морских сил 
Украины "Прилуки" после докового ремонта на судостроительном заводе. 
Об этом сообщает портал segodnya.ua  

Судну предстоит пройти завершающую стадию ремонта, после чего корабль уйдет 
на месте постоянного базирования на базе в Одессе. Как сообщает "Думская", в прошлый 
раз ремонт катера проводился на заводе в 2015-2016 годах, однако тогда работы не были 
завершены. В мае 2016 г. катер вышел на испытания, но не смог вернуться из-за 
технических проблем. В этом году "Прилуки" вновь встали на ремонт, а руководство завода 
утверждает, что сейчас ремонт проводит профессиональная команда, которая способна 
обеспечить качественную работу и ремонт кораблей ВМС. Согласно ремонтной ведомости 
2015, должны быть выполнены следующие работы: ремонт корпуса и крыльевых 
устройств (катер на подводных крыльях), ремонт топливных и других цистерн, винто-
рулевого комплекса и систем главного двигателя. 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 
 

 
Голландский заказчик поставил высокую  

оценку корабелам СМГ 
29.11.2018 

Аккуратность и точность соблюдения графика требуется на 
строительстве нового танкера-химовоза. И украинские специалисты 
успешно справляются с поставленными задачами.  

Об этом во время очередного визита на Херсонскую верфь заявил представитель 
VEKA Shipbuilding WT B.V. (Нидерланды) заместитель по производству Хайг Спаргарен (Huig 
Spaargaren). «Мои приезды не являются "полицейской инспекцией", я полностью 
удовлетворен качеством и сроками строительства танкера»,- подчеркнул г-н Спаргарен по 
окончании осмотра работ на стапеле. Напомним, что на Херсонской верфи СМГ в ходе 
строительства танкера «Nevada» полностью сформирована цилиндрическая часть корпуса 
и к концу этого месяца специалисты верфи рассчитывают замкнуть контур корпуса судна. 
На Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп сформировано уже больше половины 
цилиндрической части корпуса танкера-химовоза «Nebraska», строящегося по заказу 
голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. 

Читать полностью >>>  
По материалам СМГ 

 

Black Sea Yachts визнана найкращим суднобудівним  
підприємством України 

01.12.2018 

Європейський конкурс European Business Awards назвав Миколаївське 
суднобудівне підприємство «Чорноморська Яхтова Верф» одним з найкращих 
українських підприємств.  

Верф було занесено до списку “One to Watch”, як передове та перспективне. Коли 
говорять про миколаївських суднобудівників, перш за все згадують великі верфі, що здатні 
будувати крейсери та крупнотонажні судна. Між тим, «Чорноморська Яхтова Верф» є 
відомим за межами України підприємством, що виготовляє яхти та катери люкс-класу. 
Цього року, підприємство було визнано одним з “найцікавіших” в Україні. «Ми хотіли 
більше дізнатися про неймовірні історії успіху у бізнесі зі всієї Європи. Талант, 
самовідданість та інновації у цих компаніях створюють робочі місця й нові можливості для 
людей. Й саме це сприяє процвітанню їх країни», – підкреслив Генеральний директор 
European Business Awards Адриан Трипп. Чорноморська Яхтова Верф» заснована у 2006 році 
та займається малотоннажним суднобудуванням. Компанія розроблює проекти та будує 
яхти, катери, службові судна як зі сталі, так і сплавів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 
У Києві спустили на воду новий катер  

для прикордонників 
02.12.2018 

Компанія UMS, що розташована у Києві, нещодавно спустила на воду 
модифікацію малого прикордонного катеру проекту UMS-1000 PC 12 M-2, що 
добре себе зарекомендував у Морській охороні ДПСУ. 

Після спуску на воду його одразу розпочались його випробування під час яких він 
показав швидкість у 45,5 вузлів. Це досягається двома двигунами Volvo Penta D8-600 
потужностями по 600 к.с. кожен та двома водометами Rolls-Royce FF310. За результатами 
випробувань катер показав значно менші показники шуму ніж у базового проекту UMS-
1000. Навіть при русі на максимальній потужності двигуна у 3000 об/хвилину відповідає 
високим стандартам акустичного комфорту. Як кажуть розробники катеру, це стало 
результатом використання системи вприску палива common-rail на двигунах Volvo Penta 
D8-600. Катер UMS – PATROL 1000 розроблений для несення патрульної служби та інших 
аналогічних функцій, призначений для перевезення людей і малогабаритних вантажів на 
річках, водосховищах і в прибережній зоні морів. Очікується, що цей катер надійде до 
одного з загонів Морської охорони на Азовському морі.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 

 
В Миколаєві на нібулонівській верфі будують  

додаткові стапельні колії 
03.12.2018 

У рамках масштабної реконструкції на нібулонівській верфі триває 
перебудова сліпу, а саме будівництво додаткових шести стапельних колій 
№11-16 та підйомно-спускових колій №10-15. 

Реалізація проекту надасть можливість підприємству будувати і обслуговувати 
повнокомплектні судна довжиною вже в 140 метрів. На сьогодні виконано на 80% засипку 
основи під монолітні балки підйомно-спускових колій, довжина якої 72 м, ширина  – 40 м. 
На виконання цих робіт було завезено близько 20 тис. тонн каміння і щебеню та 
змонтовано 24 підрейкових залізобетонних балки. Також завершується будівництво 
підпорного пірсу, для чого було придбано біля 800 м металевого шпунта. Загалом у 
будівельних роботах на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» залучено понад 
10 підрядних організацій, більшість з яких співпрацюють з компанією вже досить давно. 
Нагадаємо, на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» тривають останні роботи 
з підготовки до введення в експлуатацію двох нових складів: ізоляційного обладнання 
(звукова, протипожежна ізоляція суден тощо) та лакофарбових матеріалів. Нові об’єкти 
суднобудівного підприємства збудовані у рамках чергового етапу реконструкції, що 
проходить за підтримки таких провідних міжнародних фінансових установ, як 
Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 
Новий власник миколаївського «Океану» обіцяє  

виплатити зарплатні борги через 3 тижні 
03.12.2018 

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» відновить будівництво 
та ремонт суден, а його працівники отримають заборговану за кілька років 
зарплату вже протягом 3-4 тижнів. 

«Головні меседжі, які я сьогодні хочу донести до працівників заводу та всіх 
мешканців Миколаєва, наступні. Це, по-перше, щоб ніхто не сумнівався, завод став 
українським, тобто його придбали ми, виключно вітчизняна компанія, і ми будемо 
будувати судна. Друге, працівникам заводу ми погасимо борги по зарплаті, які зараз 
становлять 96 мільйонів гривень, протягом 3-4 тижнів. І третє наше завдання - повернути 
на підприємство фахівців, які виїхали на заробітки», - повідомив новий власник 
Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», керівник миколаївського ТОВ «Торговий 
дім «Аннона» Ігор Волошин. За його словами, він має досвід роботи в суднобудуванні, адже 
свого часу закінчив Миколаївський суднобудівний університет. Крім того, він тривалий час 
працював в органах служби безпеки України, отож йому добре відомі всі перипетії, які 
відбувалися навкруги цього підприємства в останні роки. «Я віддаю собі звіт у тому, що на 
даний момент навкруги цього підприємства склалася негативна ситуація. Заборгованість 
по зарплаті, відсутність замовлень у старого власника, судові процеси, відтік професійних 
кадрів тощо. Але я знаю ситуацію як всередині заводу, так і на ринку суднобудування. Тому 
у нас немає іншого виходу, як запустити процес побудови суден. Тим більше, що на них 
зараз є попит», - зазначив Волошин. Він також зауважив, що зараз дуже важливо, щоб люди 
повірили в те, що завод працюватиме і будуватиме судна. «Ми зі свого боку зробимо все для 
цього можливе. На заводі нині числиться близько 500 працівників. Є кістяк з фахівців. Отож 
є з ким починати відроджувати суднобудування в Миколаєві. Але нам необхідні робочі 
руки. І ми розгорнемо кампанію по поверненню спеціалістів на підприємство», - сказав 
новий власник «Океану». Він також висловив надію на підтримку держави в цьому питанні. 
Що ж до аукціону, то, на його думку, він був проведений згідно з чинним законодавством. 
Вся процедура витримана і жодних зауважень бути не може. Як уже повідомляв Укрінформ, 
3 грудня завод «Океан» продали з аукціону за 122 млн 195 тис. грн. Протягом торгів ціна 
знизилася з 1,1 млрд грн. до 122 млн. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не 
відбулися через відсутність бажаючих його купити. Продаж цілісного майнового комплексу 
ПАТ МСЗ «Океан» відбувся відповідно до ЗУ «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом». Миколаївський суднобудівний завод «Океан» 
спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден 
водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвезько-російської компанії Вадан 
Ярдс Груп АС. Наразі йому належить земельна ділянка площею близько 101 гектара та 
ділянка водної акваторії площею 42 гектари. Загальна довжина добудованих набережних 
перевищує 600 метрів. "Океан" найновіше суднобудівне підприємство Миколаєва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Кабмін підтримав ініціативу МЕРТ про вибір нового виконавця  
оборонної держпрограми "Корвет" 

05.12.2018 

Уряд підтримав пропозицію МЕРТ про перегляд складу виконавців 
державної цільової оборонної програми "Корвет" на 2011-2028 рр. зі 
створення багатоцільових бойових кораблів класу "корвет" в інтересах ВМСУ. 

Проект відповідної постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін у додаток 1 до 
державної цільової оборонної програми "Корвет" за проектом 58250" затверджено на 
засіданні уряду в середу за процедурою без обговорення. Як випливає з пояснювальної 
записки до проекту документа, необхідність перегляду учасників держпрограми "Корвет" 
зумовлена банкрутством і відкриттям ліквідаційної процедури ПАТ "Чорноморський 
суднобудівний завод" (Миколаїв), що є головним виконавцем держпрограми. Затвердження 
постанови дасть змогу реалізувати закріплену у звіті ДАСУ від 8 грудня 2017 р. пропозицію 
і здійснити вибір нового виконавця держпрограми, зазначається в документі. Як 
повідомлялося, в рамках укладеного у 2009 році з Міноборони контракту, в 2012 році на 
потужностях ПАТ "ЧСЗ", що входить до cуднобудівного субхолдингу SMG "Смарт-холдингу" 
бізнесмена Вадима Новинського, було розпочато будівництво першого українського 
корвета "Володимир Великий". У листопаді 2011 року колишній уряд затвердив державну 
оборонну програму "Корвет" терміном до 2021 року й обсягом 16,1 млрд грн, з будівництва 
на потужностях ЧСЗ в інтересах ВМСУ чотирьох кораблів класу "корвет". Реалізацію 
держпрограми було фактично зупинено в умовах нової воєнно-політичної ситуації в країні 
в 2014 р. У листопаді 2017 року уряд затвердив нову редакцію держпрограми терміном до 
2028 року загальним обсягом 31,93 млрд грн. Передання головного корабля замовнику, 
заплановане раніше на 2016 рік, передбачається на 2022 рік. До 2028 року планується 
побудувати чотири корвети. Згідно з даними SMG, технічна готовність законсервованого 
корвета "Володимир Великий" оцінюється в 17%. Господарський суд Миколаївської області 
3 липня 2018 року визнав банкрутом ПАТ "ЧСЗ" і відкрив ліквідаційну процедуру 
суднозаводу. Основною метою держпрограми "Корвет" визначено будівництво кораблів 
класу "корвет" для забезпечення здатності відбиття ВМСУ збройної агресії, стримування 
загроз національній безпеці та захисту інтересів держави. Як зазначається в новій редакції 
держпрограми, "проблема полягає в необхідності подолання транснаціональних загроз у 
Чорноморсько-Азовському регіоні, зумовлених анексією Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим і втратою військово-морського потенціалу України". Раніше 
планувалося, що в загальному обсязі кооперації за програмою частка зарубіжних 
постачальників озброєнь становитиме близько 20%. До зарубіжних партнерів належали 
європейські DCNS, MBDA, EuroTorp. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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ПАО "Укрзализныця" отремонтировала 95 локомотивов, что  
составляет 68,8% десятимесячного плана 

25.11.2018 

ПАО "Укрзализныця" за январь-октябрь 2018 г. отремонтировала 
95 локомотивов, что составляет 68,8% десятимесячного плана, и всего 
50,8% плана на 2018 год.  

"Текущими ремонтами на своих мощностях мы наверстываем то, что недодают к 
плану по капремонтам заводы. По итогам года мы перевыполним план текущих ремонтов и 
в значительной степени закроем потребности", - сообщили в компании. Согласно планам по 
капитальным инвестициям по локомотивному хозяйству "Укрзализныци", в 2018 году 
предусмотрено выполнение капитального ремонта и модернизации 187 локомотивов, в 
том числе: 103 электровозов (капремонтом - 42 ед., капремонтом с продлением срока 
службы - 61 ед.) и 84 тепловоза (капремонтом - 24 ед., капремонтом с продлением срока 
службы - 60 ед.). "По итогам 10 месяцев 2018 выполнение (плана по капремонту и 
модернизации локомотивов – ИФ) составило 95 ед. при плане в 138 ед. В том числе: 60 
электровозов, из них капитальным ремонтом - 38 ед., капитальным ремонтом с продлением 
срока службы - 22 ед.; а также 33 тепловоза, из них капитальным ремонтом - 9 ед., 
капитальным ремонтом с продлением срока службы - 24 ед.", - отметили в "Укрзализныце". 
Также компания за 10 мес. 2018 года на 97,8% выполнила план по текущим ремонтам 
локомотивов, отремонтировав 6226 ед. (план - 6364 локомотива), в том числе 4803 
электровоза и 1423 тепловоза. Всего по плану на 2018 г. запланировано провести текущий 
ремонт 7671 ед. локомотивов: 5927 электровозов и 1744 тепловозов. Как сообщалось, 
"Укрзализныця" в январе-октябре отремонтировала 1,5 тыс. км пути, что на 7,3%, или на 
102 км, больше, чем за соответствующий период 2017 г. По состоянию на сентябрь 2018 г. в 
инвентарном парке "Укрзализныци" числилось 3 566 локомотивов, из них 550 - 
пассажирские, 1 758 - грузовые, 1 258 - маневровые. При этом, в эксплуатации находилось 
только 287 пассажирских и 945 грузовых локомотивов. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 
Более 11 тысяч вагонов было построено  

в Украине за 9 мес. т.г. 
27.11.2018 

За январь-сентябрь 2018 года вагоностроительными заводами 
Украины, кроме предприятий "Укрзализныци", был построен 8 801 
грузовой вагон. Об этом пишет biz.censor.net.ua 

Этот показатель в 2,2 раза выше аналогичного периода 2017 года, когда украинские 
вагоностроители (кроме "Укрзализныци") произвели 4 073 грузовых вагона, рассказал 
председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на Инфраструктурном дне в 
Европейской бизнес-ассоциации. Заводами "Укрзализныци" за первые девять месяцев 
текущего года было построено 2 339 грузовых вагонов. Таким образом, суммарно за 
январь-сентябрь в Украине выпустили 11 140 грузовых вагонов. В ходе своего выступления 
Кравцов также отметил, что сама "Укрзализныця" с начала года по состоянию на нынешний 
момент нарастила производство вагонов на 60%, по сравнению с таким же периодом 
прошлого года - уже построено около 3 тыс. грузовых вагонов. Всего "Укрзализныця" 
запланировала в текущем году произвести на собственных заводах 3,6 тыс. полувагонов. 
Напомним, за семь месяцев 2018 года "Укрзализныця" увеличила на 3271 единицу 
собственный парк хоппер-зерновозов. На август он составлял 18 430 единиц, тогда как в 
начале 2017 года – 15 159 единиц. Также увеличили свой парк зерновозов частные 
владельцы подвижного состава. Только с начала года они приобрели у отечественных 
вагоностроительных заводов 1056 хоппер-зерновозов, что на 26 единиц больше, чем за 
весь 2017 год. Кроме того, "Укрзализныця" в маркетинговых 2018-2019 годах изменит 
концепцию перевозки зерновых грузов. 

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

Завершен процесс сертификации локомотивов  
General Electric для УЗ 

23.11.2018 

Процесс сертификации локомотивов TЭ33A "Тризуб" производства 
General Electric в Украине завершен. Об этом сообщил и. о. председателя 
правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. 

Сертификат подтверждает соответствие локомотивов требованиям правил 
безопасности и техническим условиям заказа. Соответствующий документ был 
подготовлен органом по сертификации продукции вагоностроения ГП "Украинский 
научно-исследовательский институт вагоностроения" по заказу General Electric и выдан 
заказчику 15 ноября 2018 года. Первые 8 локомотивов уже готовы к приему с Крюковского 
вагоностроительного завода. "Первый участок, где будут работать эти локомотивы - это 
Долинская-Николаев. До 8-10 единиц. Сейчас отрабатываем этот вопрос. Второе 
направление - это Мелитополь. Там широкие фронты для работы, в том числе и на 
мариупольском направлении", - поделился планами Евгений Кравцов во время ежегодного 
инфраструктурного дня комитета по логистике. По его словам, 30 локомотивов General 
Electric смогут заменить примерно 40-45 локомотивов, которые эксплуатирует 
"Укрзализныця". Напомним, Крюковский вагоностроительный завод до конца февраля 
следующего года завершит работы по окончательной комплектации локомотивов ТЭ33АС 
"Тризуб" производства компании General Electric. Таким образом, в эксплуатацию 
"Укрзализныце" все 30 тепловозов, поставка которых в Украину предусмотрена 
контрактом между УЗ и GE, должна произойти до начала марта 2019 года. Об этом в 
комментарии ЦТС сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "КВСЗ" Владимир 
Приходько. "В феврале 2019 года мы закончим этот проект", - сказал он. "Дальше - пока не 
ясно.  УЗ ведет переговоры, но контракт о дальнейших поставках пока не подписан", - 
проинформировал Владимир Приходько. Руководитель КВСЗ также напомнил, что сейчас 
тепловозы поступают в Украину собранные на 90%, и добавил: "Не только мы участвуем в 
окончательной сборке - в проект вовлечены более 50 украинских компаний". 

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

 
Мининфраструктуры обсуждает финансирование закупки  

французских локомотивов 
02.12.2018 

В Мининфраструктуры прошла встреча с экспертом Министерства 
экономики и финансов Франции Аленом Бюло. Об этом сообщает ЦТС со 
ссылкой на информацию Мининфраструктуры. 

Обсуждался вопрос обновления парка электровозов, перспективы сотрудничества 
"Укрзализныци" с компанией Alstom и источники финансирования возможных закупок 
новых локомотивов. Замминистр инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк напомнил о 
меморандуме, подписанном в сентябре в Берлине между "Укрзализныцей" и Alstom, в 
котором подтверждены и зафиксированы потребности "Укрзализныци" в обновлении 
парка электровозов и их техническом обслуживании. Лавренюк сообщил, что в документе 
"было указано о помощи компании Alstom в привлечении финансирования в виде кредита 
французского казначейства или банковских учреждений". "В этом году мы подписали 
беспрецедентный контракт между "Укрзализныцей" и компанией General Electric по закуп-
ке дизельных локомотивов. Но параллельно с этим мы хотим обновлять парк электровозов. 
Мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией Alstom, но для нас крайне важно, чтобы 
производственные мощности были расположены в Украине. Это позволит эффективно 
обслуживать локомотивы", - добавил Лавренюк. Ранее в Alstom подчеркивали, что степень 
локализации производства в Украине будет зависеть от того, за счет чего будет обеспечено 
финансирование проекта. "Конечно, если финансирование позволит, мы рассмотрим воз-
можность сборки локомотивов в Украине. Нельзя отбрасывать такую вероятность. Также 
много будет зависеть от того, из какой страны будет осуществляться финансирова-ние. К 
примеру, если источником финансирования будет Франция или Германия, опреде-ленная 
часть продукта должна быть произведена именно в этих странах", - рассказывал управля-
ющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Бернард Пелль. "Объем локализа-
ции сильно зависит от условий финансирования. Когда одно государство просит у другого 
о финансировании, то это другое государство, например, Франция, просит, чтобы значи-
тельная доля производства осуществлялась во Франции. Но мы изучаем возможности и 
ищем потенциальных партнеров в Украине, для того, чтобы делать часть работ в вашей 
стране", - позже заявил первый вице-президент Alstom в Европе Джан-Лука Эрбаччи. В 
подписанном меморандуме между "Керзализныцей" и французской компанией общая 
потребность "Укрзализныци" в электровозах на ближайшие 10 лет оценивалась в 495 еди-
ниц, что включает в себя грузовые локомотивы различного напряжения (25кВ, 3кВ и двух-
системные) и пассажирские двухсистемные локомотивы, а также сопутствующие услуги и 
обслуживание в течение до 25 лет. Позже стало известно, что компания предложит украин-
ским железнодорожникам грузовые локомотивы Prima T8  и пассажирские Prima M4 BoBo… 

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

 
Днепровский электровозостроительный завод выкинули  

из “большой приватизации” 
06.12.2018 

Кабмин исключил ГП “Днепровский электровозостроительный завод” 
(Днепр) из перечня объектов большой приватизации. Об этом говорится в 
распоряжении Кабмина №912-р от 28 ноября 2018 года. 

По данным Офиса реформ Кабинета Министров Украины такое решение принято в 
связи с тем, что в соответствии с требованиями Закона Украины “О приватизации 
государственного и коммунального имущества” предприятие больше не отвечает 
критериям объекта “большой приватизации”. “Принятое решение позволит Фонду 
государственного имущества более оперативно осуществить приватизацию единого 
имущественного комплекса этого предприятия как объекта малой приватизации”, — 
говорится в сообщении Офиса. На сайте Фонда государственного имущества Украины 
указано, что завод производит магистральные, промышленные и рудничные электровозы 
и запчасти к ним. Однако основными видами продукции за последний год были тяговые 
агрегаты ОПЕ1АМ, ПЕ2У — 99%; запасные части к тяговым агрегатам — 1%. С целью 
создания современного технологического комплекса производства магистральных 
электровозов необходимо провести переоснащение цехов и участков предприятия, 
реконструкцию производственных помещений, модернизацию и приобретение 
необходимого оборудования, организовать дополнительные рабочие места. В 2003-2008 гг. 
на этом предприятии совместно с немецкой компанией Siemens были произведены 18 
электровозов переменного тока ДС3-016. В текущем году завод посещали представители 
машиностроительной компании Alstom (Франция), также с возможностями предприятия 
знакомились в CRRC Corporation (Китай). Обе компании являются претендентами на 
поставку крупной партии магистральных электровозов “Укрзализныце”. Основным 
условием сотрудничества является частичная локализация производства в Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ 

 
Татра-Юг поставить десять трьохсекційних  

трамваїв до Києва 
29.11.2018 

Українське підприємство Татра-Юг виграло тендер на поставку нових 
трамваїв для Києва. Про це передає Національний Промисловий Портал, з 
посиланням на Ukraine Now. 

Тендер на поставку 10 нових трамваїв для Києва був оголошений 28 вересня 2018 
року. Заявки на участь у тендері подали чотири компанії: ТОВ «Татра-Юг» (Україна); ПрАТ 
«Київський завод електротранспорту» (Україна); ТОВ «БКМ-Україна» дилер заводу 
Белкомунмаш (Білорусь); ТОВ «Торговий дім «УКВЗ-Україна» – дилер Усть-Катавского 
вагонобудівного заводу (Росія). З чотирьох учасників тільки двоє були допущені до участі в 
аукціоні – ТОВ «Татра-Юг», а також ПрАТ «Київський завод елетротранспорта» тому що 
однією з умов тендеру була заборона на використання комплектуючих, випущених на 
території країн-агресора. За підсумками тендера один трамвайний вагон К1М6 обійдеться 
Києву в 42 млн. 888 тис. 880 грн. Київський завод електротранспорту за свій вагон виставив 
ціну 43,55 млн. грн. Згідно з умовами тендеру 10 трамвайних вагонів від переможця 
тендера, Київ повинен отримати з 1 грудня 2018 р. по 31 грудня 2019 р. «Татра-Юг» 
займалася розробкою українського трисекційного трамвая К-1 М6 протягом двох років, 
після чого транспорт випробували в Кам’янському, Дніпрі та Києві. Відмінні риси трамвая – 
низькі сходинки і місткі вагони. Виробник заявляє, що пасажиромісткість трамвая – 267 
осіб. Салон трамвая К1М6 обладнаний ергономічними кріслами і місцями для людей з 
обмеженою мобільністю. Крім цього, в вагоні встановлені кондиціонери, світлодіодне 
освітлення, вбудована система інформування пасажирів. У вагонах передбачено Wi-Fi. 
Трамвай повністю виготовляється в Україні на виробничих потужностях у місті Дніпро. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 
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Корпорація «БОГДАН МОТОРС» увійшла у ТОП-20 найбільш  
інноваційних компаній України 

03.12.2018 

«Богдан Моторс» увійшов до списку 20 найбільш інноваційних 
компаній України завдяки екологічній модернізації виробництва та розробці 
бронеавтомобіля «Барс-8». Рейтинг складений виданням «Деловая столица».  

«Автомобільна компанія «Богдан Моторс» - головний виробничий актив корпорації 
«Богдан». Компанія має найсучасніші в Україні підприємства з виробництва легкових авто в 
Черкасах, автобусів, тролейбусів і електробусів в Луцьку, а також виробничі потужності зі 
збірки вантажівок та підприємства із гарантійного та сервісного обслуговування автотран-
спортних засобів всіх типів», - йдеться в матеріалі видання. Аналітики звернули увагу на 
екологічну модернізацію Луцького автоскладального заводу та розробку бронеавтомобіля 
«Барс-8» на Черкаському автоскладальному заводі. Вони зауважили, що корпорація «Бог-
дан» планує значно збільшити випуск громадського транспорту на Луцькому автоскладаль-
ному заводі. З цією метою понад $150 млн було інвестовано у будівництво нових цехів і 
закупівлю суперсучасного обладнання, яке відповідає міжнародним і національним еколо-
гічним стандартам і вимогам охорони праці. Крім того, як зазначено у матеріалі, новітня 
продукція корпорації «Богдан» відповідає сучасним екологічним стандартам. «Корпорація 
налагодила випуск повністю електричного автобуса А70100. Він уже зарекомендував себе 
на ринку ЄС і курсує дорогами Польщі. Також «Богдан Моторс» виготовив для датської 
компанії Banke Electromotive першу електричну вантажівку для муніципального 
використання, а французькому виробнику екологічного транспорту Bluebus передав 12-
метрові кузова для електробусів», - наголосили в «Деловой столице». Також аналітики 
звернули увагу, що «Богдан Моторс» відомий інноваціями і у виробництві військової 
техніки. «На Черкаському автоскладальному заводі розроблений бронеавтомобіль «Барс-8» 
відповідно до стандартів світових аналогів і з урахуванням вимог ВСУ», - йдеться в 
матеріалі. Під час складання списку журналісти враховували не тільки наявність 
інноваційних планів на майбутнє, але і вже успішно реалізовані нововведення у технологіях 
та продуктах. Також враховувалися роль компанії в житті країни, обсяг інвестицій, 
вкладених в інноваційні проекти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення 
впроваджених інновацій для зміцнення економічного і технологічного потенціалу та 
міжнародного авторитету України. Загалом Луцький завод може виробляти 2 200 
тролейбусів і автобусів на рік та готовий забезпечити потреби вітчизняних міст у новому 
сучасному транспорті, який відповідає європейським стандартам. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «Богдан Моторс» 

 

У Васадзе пытаются избежать 
банкротства ЗАЗа 

04.12.2018 

Хозяйственный суд Запорожской обл. 4 декабря возбудил 
производство о восстановлении платежеспособности ЧАО Запорожский 
автомобилестроительный завод (ЗАЗ).  

"Проблемы ЗАЗа лежат именно в финансовой плоскости - завод нуждается в 
санации. Мы очень надеемся, что в ходе судебной процедуры кредиторами будут приняты 
конструктивные решения, и после восстановления платежеспособности ЗАЗ сможет 
продолжить свою производственную деятельность", - отметил заместитель главы 
правления корпорации УкрАВТО по производству Олег Папашев. На ЗАЗе отмечают, что, 
несмотря на тяжелое финансовое положение, завод продолжал работать: 
производственные линии поддерживались на 100% в рабочем состоянии, инжиниринговые 
работы проводились согласно регламенту с соблюдением технических процедур. 
Отмечается, что несколько лет УкрАВТО предоставляла ЗАЗу дополнительное 
финансирование для обеспечения операционной деятельности завода и выплаты банкам 
процентов по кредитам. По данным УкрАВТО, на конец ноября 2018 года сумма выплат 
составила более 420 млн грн. Пресс-служба также отмечает, что ЗАЗ оказался 
неплатежеспособным в результате кризиса 2014-2015 гг. В ходе начатых в 2015 году 
переговоров с кредиторами удалось достигнуть ряда договоренностей о реструктуризации 
задолженности и отсрочке выплат. Однако в условиях стагнации рынка и практически 
полной остановки производства эти меры оказались недостаточными для решения 
проблемы возобновления производства. ЧАО Запорожский автомобилестроительный завод 
входит в корпорацию УкрАВТО бизнесмена Тариэла Васадзе. УкрАВТО также контролирует 
несколько компаний-импортеров и дистрибьюторов иностранных легковых автомобилей. 
По данным УкрАВТО, ЗАЗ в 2017 году сократил чистый доход на 15% к предыдущему году - 
до 434,62 млн грн, чистый убыток снизился в 2,1 раза - до 287,75 млн грн. Завод выпустил 
1,674 тыс. автотранспортных средства, из которых 1,151 тыс. легковых, 479 коммерческих 
и 44 автобуса, тогда как за 2016 весь выпуск составил 526 ед. (403 легковых, 118 
коммерческих и пять автобусов). За 10 месяцев 2018 года завод выпустил 118 
автотранспортных средств, в том числе 85 коммерческих авто и 33 автобуса. Легковые 
автомобили в этом году не выпускались. 

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

 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Крупный автоимпортер будет торговать  

растаможенными "евробляхами" 
29.11.2018  

ГК "АИС" прогнозирует снижение импорта и продаж новых легковых 
авто на 20-30% до 50-60 тыс. единиц в 2019 г. из-за изменения 
налогообложения ввоза автомобилей с иностранной регистрацией. 

"Наше видение - в 2019 году импорт и продажи новых автомобилей сократятся на 
20%-30% до 50-60 тыс. единиц в 2019 году с дальнейшим трендом стагнации или падения", 
- сказано в ответе "АИС" на запрос Українських Новин. При этом в сообщении отмечается, 
что официальные импортеры автомобилей с пробегом намерены увеличить импорт таких 
авто. В частности входящая в группу компаний "АИС" компания AIS Autotrade уже 
рассматривает возможность импорта крупных партий б\у автомобилей. Также в 
сообщении сказано, что в 2018 году импорт б/у автомобилей может составить  110 тыс. 
автомобилей, что почти в два раза выше, чем в 2017 году. Как сообщалось, в Украине 
вступил в силу закон по снижению акциза на легковые автомобили, а также об усилении 
контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.  

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

 
Претензии по импорту узбекских авто  

в Украину сняты - МЭРТ 
03.12.2018 

МКМТ приняла решение о прекращении антисубсидиционного 
расследования относительно импорта в Украину новых легковых 
автомобилей происхождением из Узбекистана.  

"В ходе расследования посольство Республики Узбекистан в Украине представило 
официальные разъяснения: согласно постановлению президента Республики Узбекистан 
№пп-800 от 21.08.2008 "О создании предприятия с иностранными инвестициями" (ЗАО 
"Дженерал Моторс Узбекистан"), узбекским производителям до конца 2017 г. предоставля-
лись льготы, которые, начиная с 2018 года, уже не действуют", - указывает Министерство 
экономического развития и торговли Украины. Министерство внешней торговли 
Узбекистана также проинформировало комиссию, что основная доля экспорта узбекских 
автомобилей в Украине приходится на легковые авто малого класса "А", которые не 
производятся в Украине, отмечается в сообщении. "Таким образом, МКМТ установила, что 
применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о 
прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину 
легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер", - 
отметили в Минэкономразвития. Согласно данным Государственной фискальной службы и 
Госстата, в 2017 г. в Украину было ввезено 13 940 новых автомобилей, из которых 2823 - из 
Узбекистана, а за январь-август 2018 года всего было ввезено 7808 автомобилей, из 
которых из этой страны - только 702. "Таким образом, по сравнению с 2017 годом в 2018 
году доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние 
месяцы 2018 г. импорт из Узбекистана практически отсутствует", - констатирует МЭРТ. Как 
известно, GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) в 2017 году увеличил производство 
автомобилей на 58,1% по сравнению с 2016 г. - до 135,47 тыс. … 

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

 
В Украине падают продажи новых  

автомобилей 
03.12.0218 

В ноябре 2018 года регистрации новых авто в Украине снизились на 
4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 7,3 тыс. шт., 
сообщает ассоциация "Укравтопром". 

Наиболее популярной маркой месяца стала Renault. Первую строчку рейтинга 
Renault заняла с показателем 865 реализованных автомобилей. Таким образом, 
относительно прошлого года этот французский бренд на 15% улучшил свой ноябрьский 
результат. На втором месте Toyota, в активе которой 757 авто. Спрос на автомобили этой 
марки уменьшился на 10%.  Третье место украинцы отдали Nissan, приобретя в два раза 
больше новых машин этого японского бренда, чем годом ранее. Ноябрьский результат 
Nissan – 687 машин. Четвертое место у KIA – 621 новое авто (+29% к нояб. 2017г.). Замыкает 
пятерку лидеров Skoda – 570 регистраций (-7%). Также в ТОП-10 рынка ноября попали: 
Hyundai – 438 шт. (+4%); Volkswagen – 387 шт. (-34%); Mercedes-Benz – 245 шт. (-23%); 
Mazda – 238 шт. (-28%); Mitsubishi – 205 шт. (+18%). Всего с начала года в Украине свои 
первые регистрационные номера получили 74,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 
2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 

 
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 

 
Нова українська спецтехніка на базі найкращих  

світових виробників 
26.11.2018 

Завод спецтехніки Техкомплект – виробничо-комерційне підприємство 
з 20-річною історією діяльності на українському ринку. Передає 
Національний Промисловий Портал, з посиланням на АвтоЦентр. 

Цієї осені завод провів кілька цікавих монтажів навісного обладнання власного та 
іноземного виробництва, використовуючи в якості базових імениті європейські 
вантажівки. Виробництво Заводу спецтехніка Техкомплект розширює портфель брендів 
надбудов і базових шасі, використовуючи не звичні бюджетні українські, білоруські та 
російські машини, а бездоганні у своїй надійності під час експлуатації нові іномарки з 
Європи. Техкомплект співпрацює з такими європейськими виробниками, як Mercedes-Benz, 
MAN, Iveco, Renault, Ford, Opel для виготовлення на базі їх шасі сучасних паливозаправників, 
бетононасосів, автоцистерн, автогідропідіймачів, сміттєвозів та іншої техніки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 
Львовский "Электрон" передал родному  

городу 20 автобусов 
30.11.2018 

Концерн "Электрон" передал родному городу 20 автобусов, которые 
были заказаны в рамках крупного контракта. Об этом сообщает служба 
новостей портала autoconsulting.com.ua 

Комиссия, состоящая из представителей львовского АТП, "УкрГАЗбанка" и концерна 
"Электрон" приняла все 20 автобусов без замечаний, - сообщила пресс-служба львовского 
производителя. Также уже приступили к эксплуатации еще 5 автобусов, переданные ранее 
"УкрГАЗбанку". Как сообщал ранее AUTO-Consulting, Львов закупил 50 автобусов 
"Электрон" А185, которые должны быть поставлены до конца 2018 года. Это рекордная 
партия автобусов, заказанная концерну "Электрон" за его историю. В рамках обновления 
подвижного состава, Львов закупил также в этом году и 100 автобусов МАЗ. 

Читать полностью >>> 
По материалам autoconsulting.com.ua 
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Компания «КрАЗ» ликвидирует экспортное  
подразделение 

30.11.2018 

Акционеры ЧАО «Внешнеторговая фирма «КрАЗ», реализующую 
автомобили КрАЗ и комплектующие к ним в страны дальнего зарубежья по 
договорам комиссии с ЧАО «АвтоКрАЗ», намерены ликвидировать компанию 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий 
вопрос внесен в повестку собрания акционеров компании 17 декабря. Собрание также 
планирует избрать ликвидационную комиссию в составе главы Александра Шмыгаля 
(гендиректор ВТФ «КрАЗ») и Татьяны Лобач (главный бухгалтер). Планируется, что срок 
заявлений кредиторов требований к компании составит два месяца со дня обнародования 
объявления о прекращении ЧАО «ВТФ «КрАЗ». В компании пока не прокомментировали 
причины планируемой ликвидации. Согласно финансовому отчету ВТФ за 2017 год, в 
прошлом году планировалось реализовать 280 автомобилей, фактически было 
реализовано только 13. Кроме того, значительно меньшими были объемы реализации 
запчастей по сравнению с планом. В числе причин в компании называли нестабильную 
финансовую и политическую ситуации в странах-потребителях, отказ конечных 
потребителей от закупки вследствие сокращения бюджетов, в частности, из-за падения цен 
на нефть, а также введение ограничений по закупке техники за рубежом и предпочтения 
местным производителям. Чистый доход ВТФ в 2017 году составил 20,89 млн грн (в 2,1 раза 
меньше, чем годом ранее), чистый убыток – 0,68 млн грн (0,98 млн грн). Текущие 
обязательства к началу 2018 года превышали 2,3 млрд грн, долгосрочные отсутствовали. 
По данным компании, численность ее персонала к концу 2017 года составляла 1 штатный 
работник, 5 – по совместительству, 2 – на условиях неполного рабочего дня. На 2018 год 
первоначально планировалось законтрактовать и реализовать не менее 240 автомобилей 
КрАЗ в такие страны, как Египет, Сенегал, Иран, Нигерия, Камерун, Бангладеш, Таиланд, 
Эфиопия. Уставный капитал «ВТФ «КрАЗ» – 15,4 млн грн, номинал акции – 10 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
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В 2019 году на Херсонщине может появиться новое  
предприятие по производству сельхозтехники 

26.11.2018 

В 2019 г. в Херсонской обл.. может появиться новое предприятие по 
производству тракторов. Об этом сообщила Татьяна Ужвий, директор 
департамента инвестиционной и промышленной политики ХОГА. 

Соответственное соглашение заключено между китайской компанией YTO Group 
Corporation и ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод». «С целью изучения 
национального рынка сельхозтехники Херсонский машиностроительный завод заключил 
соглашение с китайской компанией YTO, в рамках которого уже реализовал в этом году 
сорок тракторов, - уточнила Татьяна Ужвий. – Это стало хорошим пунктом в создании 
совместного предприятия в 2019 г. по производству этой техники у нас в области». 
Напомним, что с 2017 г. Херсонский машиностроительный завод выступает официальным 
дилером компании YTO Group Corporation. В ноябре 2018 г. представители YTO Group 
Corporation во время рабочего визита в Херсонскую обл. посетили машиностроительный 
завод, торговую сеть ООО «Укрсильгоспмаш», фермы, где работают тракторы YTO, а также 
Великолепетиское профтехучилище №22. … 

Читать полностью >>>  
По материалам atmagro.ru 

 
ХТЗ має перспективи виходу на європейські ринки –  

радник представництва ЄС в Україні 
06.12.2018 

На прохання представництва ЄС в Україні ХТЗ, що належить групі DCH 
українського бізнесмена Олександра Ярославського, прийняв делегацію 
європейських дипломатів і радників посольств країн-членів ЄС в Україні. 

Завод відвідали представники 24 дипломатичних місій країн-членів ЄС, серед яких 
Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 
Латвія, Люксембург, Голландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія , 
Швеція, а також представники консультативної місії ЄС в Україні. Керівники ХТЗ і 
представники групи DCH провели зустріч у форматі ознайомчої екскурсії. «Ми переконливо 
продемонстрували делегації дипломатів, радників з політичних питань посольств країн 
членів ЄС в Україні, що Харківський тракторний завод досить динамічно розвивається. 
Продемонстрували нові машини, зокрема ті, які укомплектовано європейськими 
двигунами. Наш акціонер, Олександр Ярославський - корінний харків'янин. Тому він 
інвестує у багато проектів, які низькодохідні, але дуже важливі для розвитку харківського 
регіону: аеропорт, готель. Він ставить перед нами завдання відродити тракторний завод, і 
пан Коваль зі своєю командою має це завдання виконати і зробити ХТЗ сучасним і 
прибутковим підприємством, що він, власне, і робить», - розповів Костянтин Петровський, 
член ради директорів DCH і голова наглядової ради ХТЗ . Під час зустрічі-екскурсії на ХТЗ 
представники дипмісій країн-членів ЄС задавали представникам заводу питання, пов'язані 
з виходом на ринки інших країн, глибиною локалізації виробництва на підприємстві, 
технічними характеристиками двигунів і конкурентними перевагами машин виробництва 
ХТЗ в порівнянні з імпортними аналогами. Генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль 
розповів про плани своєї команди з розвитку заводу, ознайомив представників дипмісій 
країн ЄС з ходом реалізації програми модернізації виробничого обладнання тракторного 
заводу, а також з можливостями оновленої за останні роки техніки, яка сходить зараз з 
конвеєра. «Це одне з найбільших підприємств в Харківській області, більш того, одне з 
небагатьох підприємств машинобудівного сектора. Дипломати побачили - підприємство 
працює, робочі на своїх місцях. Для нас ця зустріч цікава з точки зору стратегії: ми 
експортуємо продукцію. Але проблема, яка нас стримує - відповідність нашого продукту 
європейським сертифікаційним вимогам. В іншому модернізація йде за планом, в рамках 
реконструкції ряду цехів поставили 3D-лазер, купуємо зараз обробні центри, йде 
поступовий процес адаптації. Якби ви бачили, що ми продавали 2 роки тому і що продаємо 
зараз, всі поставлені цілі цілком досяжні», - розповів подробиці Андрій Коваль. «Ми 
приїхали сюди не тільки тому що Харківський тракторний завод має велике історичне 
значення. Він також є підприємством, яке має всі перспективи для розвитку і подальшого 
виходу на ринки Європи», - розповів про мету візиту європейських дипломатів на ХТЗ Фабіо 
Делла П’яцца, радник представництва ЄС в Україні. Нагадаємо, Харківський тракторний 
завод - легендарне українське машинобудівне підприємство країни, яке веде свою історію з 
1930 року. ХТЗ був придбаний групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 
році. До моменту зміни власника завод знаходився в стані затяжної кризи. Однак завдяки 
активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити 
роботу, усунути заборгованість по зарплатні, відновити прибуткову діяльність. За 
підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, а до кінця 2018 роки планує 
виготовити більше 800 тракторів. 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Оновлене покоління 
тракторів: ХТЗ-181.20 >>> 

За матеріалами ХТЗ 
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У Пакистані очікують на випробування українських озброєнь,  
запланованих до закупівлі 

29.11.2018 

У рамках виставки IDEAS-2018 на стенді ДК "Укроборонпром" 
відбулася зустріч представників України з начальником штабу Сухопутних 
військ Пакистану, генерал-лейтенантом Надімом Разою.  

Пакистанський військовий посадовець високо оцінив стан розвитку двостороннього 
військово-технічного співробітництва і виконання українською стороною укладених 
контрактів. Генерал-лейтенант Надім Раза акцентував увагу на важливості подальшого 
поглиблення оборонно-промислової кооперації між країнами. Зокрема, він визначив 
зацікавленість своєї держави у співпраці з Україною у таких сферах як бронетехніка, 
високоточне озброєння та авіація. Військовий очільник відзначив, що Збройні Сили 
Ісламської Республіки Пакистан зацікавлені у скорішому проведенні випробувань 
українського озброєння і військової техніки, запланованих до закупівлі. Міжнародна 
оборонна виставка IDEAS-2018 проходить у м. Карачі (Ісламська Республіка Пакистан) з 27 
по 30 листопада. Форум відбувається раз у два роки, та є одним із найбільших у Південно-
азійському регіоні, який на сьогодні відкриває значні перспективи для України у сфері 
розвитку військово-технічного співробітництва. 

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

 
В Індії очікують нарощування військово-технічної  

співпраці з Україною – посол Індії 
04.12.2018 

Республіка Індія задоволена поточним рівнем двостороннього 
військово-технічної співпраці з Україною, та розраховує на його подальший 
розвиток, заявив посол Індії в Україні Партха Сатпатхі. 

"Ми задоволені поточним рівнем співпраці і будемо його розвивати", – сказав глава 
індійської дипломатичної місії. Як зазначив дипломат, важливим фактором для розвитку 
двостороннього ВТС є в першу чергу досить привабливі ціна та якість української оборон-
ної продукції.  "Це досить взаємовигідне співробітництво. Сподіваємося, що ця співпраця 
буде тільки зростати", – сказав Партха Сатпатхі під час своєї прес-конференції в ІА 
"Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, що Індія є одним з ключових партнерів України у сфері 
військово-технічного співробітництва. Лише за останні 12 років обсяги експорту оборонної 
продукції українських підприємств до Республіки Індія перевищили суму $2 млрд З 2000 
року у м. Делі працює офіційне представництво ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" в Індії, у 2018 
друге офіційне представництво держспецекспортеру було відкрито у м. Нашик. Серед нових 
актуальних напрямків співпраці між країнами у сфері ВТС – постачання оборонних систем 
для гелікоптерів, проведення спільних науково-дослідних робіт, а також налагодження 
виробництва окремих авіаційних систем в Індії. Також компанія "Спецтехноекспорт"  
братиме участь в тендерах на проведення спільної модернізації радарів П-18 та СТ-68, а 
також систем протиповітряної оборони ЗСУ-23-4 "Шилка", С-125 "Печора". 

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

 
ДК "Укроборонпром" на EDEX-2018: модернізація бронетехніки та  

розширення військово-технічного співробітництва 
04.12.2018 

ДК "Укроборонпром" виставці "EDEX-2018", яка вперше проводиться в 
Арабській Республіці Єгипет в Каїрі, демонструє передові розробки та 
можливості українського оборонно-промислового комплексу. 

На EDEX-2018 українська сторона зосередила свою увагу на можливостях глибокої 
модернізації танків Т-62 та Т-72 шляхом заміни застарілих радянських двигунів на сучасні 
українські 6ТД-2. Враховуючи те, що вітчизняний двигун вдвічі потужніший за радянські, 
ремоторизовані танки отримають значно більшу прохідність та маневреність. Окрім того, 
двигуни 6ТД, які розроблені у "Харківському КБ двигунобудування" та виробляються на 
"Заводі ім. Малишева", вже неодноразово у реальній експлуатації довели свою ефективність 
навіть за екстремальних температур та погодних умов. Також партнерам запропоновано 
оснащення додатковим передовим обладнанням українського виробництва, зокрема 
системами активного та динамічного захисту. На виставці демонструються і можливості 
БТР-3, який виготовляється "Київським бронетанковим заводом" та БТР-4 від "Харківсь-
кого конструкторського бюро ім. Морозова". Враховуючи те, що EDEX-2018 став потужним 
міжнародним майданчиком, зусилля ДК "Укроборонпрому" також спрямовані на залучення 
західних партнерів до виробництва українського озброєння. На виставці відбуваються 
переговори щодо постачання в Україну західних комплектуючих для оптичних систем 
спостереження та наведення, систем прицілювання, тепловізійного обладнання, а також 
інших високотехнологічних компонентів. Міжнародна виставка оборонної та військової 
промисловості "EDEX-2018" проходить у Міжнародному виставковому центрі в Каїрі під 
патронатом президента Абдель Фаттаха ель-Сісі. Виставка оранізована міністерством 
оборони та військової промисловості спільно з британською компанією Clarion Events. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 
 

 
 

 БРОНЕТЕХНІКА 

Суд назначил к рассмотрению  
по сути дело ЛБТЗ 

28.11.2018 

Соломенский райсуд Киева назначил к рассмотрению по сути 
уголовное производство в деле дело Львовского бронетанкового завода 
(ЛБТЗ). Об этом сообщает портал slovoidilo.ua 

Суд назначил к рассмотрению по сути уголовное производство по обвинению 
бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, его заместителя 
Олега Ткаченко, двух чиновников Вооруженных сил Украины и предпринимателя в 
растрате более 14 миллионов гривен на 13 декабря. «27 ноября Соломенским судом Киева 
закончено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по факту 
растраты бюджетных средств ЛБТЗ при поставке двигателей для бронетехники 
Центральном бронетанковом управлению ВСУ, причинившее ущерб государству на сумму 
свыше 14 млн грн», – отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. 
По информации САП, суд отказал защите о возвращении обвинительного акта назад в 
прокуратуру. Также судьи назначили это дело к рассмотрению по существу. Следующие 
заседания запланированы на 13 декабря и 4 февраля. Напомним, обвиняемые по делу ЛБТЗ 
хотели отвести заместителя руководителя САП Максима Грищука. Также они просили 
передать их дело в Печерский суд. Ранее подозреваемого НАБУ директора ЛБТЗ Тымкива 
уволили с должности. Также суд откладывал подготовительное заседание по этому делу. 

Читать полностью >>>  
По материалам slovoidilo.ua 
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 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Производитель пороха "Звезда" получит оборонный  

заказ на 80 млн грн 
03.12.2018 

Шосткинский казенный завод "Звезда" как производитель 
специальных порохов будет участвовать в программе по восстановлению 
производства метательных зарядов и пороха.  

Финансирование будет проходить в рамках целевой госпрограммы развития 
боеприпасной отрасли Украины до 2022 г. (общий объем средств составляет 1 млрд грн), 
реализуемой под руководством Минэкономразвития. Согласно программе, предусмотрено 
поэтапное выделение в ближайшие годы средств на приобретение высокоточных станков 
и другого оборудования для серийного производства. На "Звезде" планируют полностью 
обновить производственный парк для восстановления производства пироксилиновых 
порохов. На данный момент прорабатывается оборонный заказ на сумму около 80 млн грн, 
к выполнению которого "Звезда" приступит весной. Это связано с необходимостью 
соблюдения технологий производства, в частности температурных режимов. "Сейчас у нас 
идет работа с Минобороны по теме 152-го выстрела (снаряды калибра 152 мм - Ред.), к 
которому будем делать пороховой заряд. Это пироксилиновый порох "22/7"... Это заказ на 
80 млн грн... Работы начнутся с весны, работники начнут получать зарплату, и будет 
погашаться задолженность", - заявил руководитель "Звезды" Андрей Осипенко. В 
"Укроборонпроме" отмечают, что с 2014 года направили на казенный завод "Звезда" более 
19 млн грн, а также наладили кооперацию с другими заводами концерна, что позволило за 
последние годы дополнительно направить на счета "Звезды" еще 40 млн грн. Как 
сообщалось, в августе входящая в госконцерн ГАХК "Артем" завершила проведение 
совместных с военными госиспытаний новых 152-мм боеприпасов собственной разработки 
для артсистемы "Гиацинт" дальностью до 30 км. Налаживание серийного производства 
152-мм артбоеприпасов определено первым этапом утвержденной в 2017 году целевой 
оборонной госпрограммы по развитию украинской боеприпасной отрасли. По оценкам 
госконцерна, "Укроборонпром" планирует поставлять ВСУ ежегодно до 360 тыс. ед. 152-мм 
артбоеприпасов. В ближайших планах ОПК также организация серийного производства 
артбоеприпасов калибра от 100-мм до 155-мм стандарта НАТО. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Успешно прошли испытания противокорабельного комплекса 

"Нептун" и модернизированного ЗРК С-125 
05.12.2018 

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщает об успешном 
завершении испытаний нового берегового противокорабельного 
комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км. 

"Мы продолжаем испытания наших модернизированных систем ПВО, мы 
продолжаем испытания противокорабельных ракет, которые буквально пол часа тому 
назад завершились на юге Украины", - сказал С.Полторак на брифинге для СМИ в среду в 
Киеве. Позже, отвечая на уточняющий вопрос, министр напомнил, что процесс 
модернизации ракетного вооружения, о котором украинцев информировали на 
протяжении последнего года, привел к тому, что боевые возможности частей ПВО возросли. 
"Испытания, которые были сегодня на юге в районе Одессы: мы испытывали нашу ракету 
противокорабельную - "Нептун". Характеристики и задачи, которые мы ставили на этом 
этапе (испытаний – ИФ), они подтверждены, и даже есть возможности их увеличить. ТТХ 
этой ракеты", - сказал С.Полторак. Он также проинформировал об успешном этапе 
испытаний модернизированного ЗРК С-125, который после обновления получил 
возможность поражать кроме воздушных целей также надводные. "Мы модернизировали 
125-й комплекс, который (теперь - ИФ) может уничтожать как воздушные цели, так и 
надводные. После модернизации их испытали и они показали очень хороший результат: я 
уже имею видео, замминистра находится на месте", - рассказал С.Полторак. Министр 
заверил, что работа над модернизацией вооружения будет продолжена. Как сообщалось, 
разработку перспективного противокорабельного вооружения, в частности, нового 
берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью 
до 300 км, ведет ГККБ "Луч" (Киев). 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Штурмовая винтовка и пистолет-пулемет: 

УЗ закупает оружие 
07.12.2018 

Региональный филиал Юго-Западная железная дорога Укрзалізниці 
намерена закупить пистолеты, винтовки и патроны за 2,6 млн грн с НДС. Об 
этом сообщается на сайте государственных закупок Prozorro. 

Поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт 
МВД Украины. Компания поставит Укрзалізниці пистолет Форт-21.03 (в комплекте 
патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт.), пистолет Форт-19 (в комплекте патроны калибра 
9х19 Luger - 109 шт.), пистолет Форт-9 (в комплекте патроны 9х17 - 500 шт.), штурмовую 
винтовку Форт-229 (в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт.), пистолет-пулемет Форт-224 
калибра 9х19 Luger с глушителем (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт.) и 
пистолет-пулемет Форт - 224 калибра 9х19 Luger без глушителя (в комплекте патроны 
9х19 Luger - 1000 шт). Строк поставки - 28 декабря 2018 года. Всего УЗ поставят 89 
комплектов оружия. Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян дал поручение 
усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и 
других объектов инфраструктуры по швейцарскому образцу. 26 ноября Верховная Рада 
приняла закон о введении военного положения сроком на 30 суток на территориях ряда 
областей, расположенных вблизи с Россией, приднепровского участка украино-молдавской 
границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 
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Кабмин утвердил уточненный финплан конструкторского  
бюро "Южное" на 2018 год 

28.11.2018 

Кабинет министров на заседании 28 ноября утвердил уточненный 
финансовый план ГП "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля " (КБЮ, 
Днепр) на 2018 г. по процедуре без обсуждения. 

Как следует из пояснительных документов к распоряжению, финплан КБ "Южное" 
на 2018 год доработан во исполнение решения правительственного комитета по вопросам 
экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического 
комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности от 6 
сентября. Финплан предусматривает ожидаемый чистый доход КБЮ по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,18 млрд грн, ожидаемая чистая 
прибыль оценивается в 135,24 млн грн. Согласно данным официальной финотчетности КБ 
"Южное", размещенной на его сайте, в 2017 году чистый доход предприятия по МСФО 
возрос на 21,79% по сравнении с 2016 годом - до 1,96 млрд грн, чистая прибыль 
сократилась на 92,66% - до 315,54 млн грн. По итогам января-сентября 2018 года, чистый 
доход КБ "Южное" по МСФО возрос на 32,98% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года - до 1,49 млрд грн, чистая прибыль уменьшилась на 83,35% - до 16,97 млн грн. ГП "КБ 
"Южное" им. М.К. Янгеля" - одно из базовых предприятий украинской ракетно-космической 
отрасли. Выступает основным научным центром Украины, владеющим передовыми 
космическими технологиями. Весомая часть продукции и услуг компании поставляется на 
экспорт, включая страны ЕС и США. 

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

 
Космічна галузь України за підсумками 9 міс. Збільшила 

обсяг виробництва на 28% 
04.12.2018 

Підприємства ракетно-космічної галузі України за підсумками роботи 
в січні-вересні 2018 рік збільшили обсяг виробництва продукції порівняно з 
аналогічним періодом минулого року на 28% - до 2,78 млрд грн. 

Як повідомила прес-служба українського космічного відомства з посиланням на дані 
звітної колегії ДКАУ, обсяг реалізації продукції підприємств галузі за підсумками дев'яти 
місяців 2018 року зріс на 40,8% - до 3,07 млрд грн. Загальний обсяг валової продукції за 
підсумками 9 міс. становив 3,17 млрд грн. За даними космічного відомства, обсяг експорту 
продукції підприємств галузі в країни ЄС, США і в інші країни за підсумками дев'яти місяців 
становив 1, 9 млрд грн, або 94,5% у загальному обсязі експорту. Загальний обсяг експорту 
продукції за звітний період збільшився на 42,9%, частка експорту в обсязі реалізації 
становила 65,0%. Завершили звітний період з прибутком три підприємстви: ДП "КБ 
"Південне" - з чистим прибутком у 1,7 млрд грн; ЗАТ "Хартрон" (1,08 млрд грн), а також ДП 
"Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"(0,92 млн грн.). 
Середньооблікова чисельність штатних працівників галузі на 1 жовтня становила 16 664 
осіб, що на 3,5% менше, ніж на початок року. Як повідомлялося, в управлінні ДКАУ 
перебувають 25 підприємств і організацій ракетно-космічної галузі. 

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

 
З "Укркосмосу" вкрали 8 мільйонів доларів  

на супутнику "Либідь" 
05.12.2018 

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 
двом особам, причетним до розкрадання понад 8 млн дол. США ДП 
“Укркосмос”. Про це повідомила прес-служба відомства. 

“4 грудня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів 
САП повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до завдання 8,245 млн дол. 
США збитків ДП „Укркосмос“”, — йдеться у повідомленні. Одного з них, колишнього 
позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України, 
затримано в порядку ст.208 КПК України. Цю особу підозрюють у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.5. ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем”) та ч.3 ст.209 (“Легалізація (відмивання) грошових 
коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”) Кримінального кодексу України. Дії 
другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України. Як 
встановило слідство, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в 
результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, надані в межах 
кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на 
потужностях ДП “ВО Південмаш”. В результаті таких дій зірвано запуск першого 
українського супутника “Либідь” як однієї зі складових побудови Національної 
супутникової системи зв’язку України. Наразі вирішується питання про обрання 
підозрюваним запобіжних заходів. Детективи Національного бюро перевіряють 
причетність інших осіб до завдання збитків ДП “Укркосмос”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Арника начала экспортировать органическую 
продукцию кораблями 

26.11.2018 

Агропромышленная группа «Арника» в этом году освоила отправку 
продукции кораблями. Об этом сообщается на странице компании в 
Facebook, передает портал ukragroconsult.com 

«Хотя море далеко от наших полей и складов, но для нашей группы - это не помеха! 
Мы активно сотрудничаем с портами и в этом году освоили отправку продукции 
кораблями», - подчеркнули в компании. Так, впервые с Очаковского порта «Арника» 
отгрузила более 3 тыс. т органической кукурузы, которая теперь направляется в Италию. 
Напомним, что в 2018/19 МГ «Арника» планирует экспортировать рекордный объем 
органической продукции - более 30 тыс. т. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 

SALIC планує направити 25% інвестицій в Україну 
на продовольчі товари 

26.11.2018 

SALIC планує направити в Україну 25% інвестицій в зернові та 
виробництво м'яса, переробку продуктів тваринного походження. Про це 
розповів керуючий директор SALIC Халед Аль-Абуді. 

«Споживання Саудівської Аравії за цими категоріями - 16-18 млн т товарів в рік. І це 
не беручи до уваги зростання населення. На ці цифри ми орієнтуємося роблячи інвестиції. 
Зокрема, ми фокусуємося на інвестиціях в зернові та виробництво м'яса, переробку 
продуктів тваринного походження. 20-25% наших інвестицій можуть бути спрямовані в 
Україну на ці категорії товарів», - повідомив він. Він вказує, що процес об'єднання з «Мрією» 
закінчиться в 2019 році і надалі компанія буде працювати над синергією, щоб можна було 
централізувати закупівлі матеріально-технічних ресурсів, удосконалювати технологічні 
процеси. Над цим SALIC буде працювати в наступні роки. «Якщо бізнес-клімат в Україні 
перебував не в найкращому стані, країна переживала важкий період, то в останні два-три 
роки він поліпшується. І ми запрошуємо інших бізнесменів приходити сюди з інвестиціями.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 

Эпицентр К собрал 760 тыс. т зерновых 
и масличных 

29.11.2018 

Аграрное направление компании «Эпицентр К» в 2017/18 МГ собрало 
760 тыс. т зерновых и масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба 
компании, передает latifundist.com 

В разрезе культур «Эпицентр К» намолотил: кукурузы - свыше 501 тыс. т на площади 
41,2 тыс. га при урожайности 12,16 т/га; озимой пшеницы - 138,8 тыс. т на площади 22,9 
тыс. га, урожайность 6,04 т/га; подсолнечник - 123,4 тыс. т на площади 35,5 тыс. га, 
урожайность - 3,47 т/га. Как отмечает руководитель агронаправления «Эпицентр К» 
В.Мороз, все агротехнические работы завершились на полях вовремя: еще до первого снега 
успели сделать качественную обработку грунта. «Полученными результатами урожайности 
удовлетворены: их удалось достичь за счет четкого соблюдения технологии выращивания, 
удачного подбора сортов, использования высокопродуктивной техники и хорошо 
просчитанной инвестиционной стратегии», - говорит он. По словам Василия Мороза, 
подготовка к следующему сезону уже началась. Напомним, что «Эпицентр К» планирует в 
следующем году приобрести 300 вагонов-зерновозов. Кроме того, в компании задумались о 
приобретении собственного портового терминала. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 

Кернел за I кв. 2019 ФГ увеличил чистую 
прибыль в 3,3 раза 

29.11.2018 

Компания «Кернел» за первый квартал 2019 финансового года (июль 
2018 г.-сентябрь 2018 г). увеличила чистую прибыль в 3,3 раза до $75,5 млн. 
Об этом свидетельствуют данные отчета компании. 

Выручка компании выросла в 2,1 раза до $1,14 млрд, а EBITDA — в 2,2 раза до $100,5 
млн. «Увеличению выручки способствовали высокие объемы экспорта зерна и рост 
торговых операций Avere (подразделение «Кернел», швейцарская торговой компания Avere 
Commodities SA — ред.) за отчетный период. EBITDA группы увеличилась до рекордного 
уровня в $100,5 млн», — сообщают в компании. Чистая маржа компании увеличилась с 4,3% 
до 6,6%. Прибыль на акцию выросла в 3,3 раза до $0,92. Напомним, что «Кернел» за 2018 
финансовый год (июль 2017—июнь 2018) снизил чистую прибыль на 71,4% до $52,1 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

Читайте также! Kernel Holding S.A.: Condensed 
Consolidated Interim Financial Statements >>> 

 

МХП продовжує нарощувати обсяги  
соціальних інвестицій 

03.12.2018 

МХП, дотримуючись у своїй діяльності принципів соціально 
відповідального бізнесу, здійснює системну підтримку гуманітарних та 
інфраструктурних проектів у різних регіонах країни. 

З кожним роком компанія збільшує інвестиції програм КСВ, розширюючи як 
векторність їхнього застосування, так і географію реалізації. У цьому МХП бачить не тільки 
свою місію, але й прямий обов'язок лідера агропромислового комплексу країни. 
Представленість компанії, забезпечена активною виробничою діяльністю в 14 регіонах 
України, є одним із базисів її стабільності й ефективної роботи. Приблизно 28 000 осіб 
працевлаштовано більш як на 30 підприємствах МХП, територіально розташованих 
переважно в сільській місцевості. Протягом усієї своєї історії МХП розробляє та системно 
реалізує програми підтримки інфраструктурних, гуманітарних і соціальних проектів в 
українській сільській місцевості. Напрямки такої підтримки мають вирішувати найбільш 
проблемні аспекти діяльності громад: від охорони здоров'я й освітнього процесу до 
організації дозвілля та благоустрою територій. У МХП певні, що тільки комплексне рішення 
даного питання здатне підвищити якість життя людей, що проживають у регіонах 
присутності компанії. Тільки за 10 місяців 2018 року відповідні проекти профінансували на 
суму 96 948 тис. грн. При цьому найбільшим напрямком стало фінансування розвитку 
регіональної інфраструктури. На дані цілі було виділено близько 53,4 млн грн, майже 
половина коштів пішла на ремонт і обслуговування автотранспортних магістралей. МХП 
також активно фінансував створення й упорядкування водопровідних систем, ліній зв'язку, 
систем вуличного освітлення тощо. Велику увагу компанія приділила турботі про молоде 
покоління. Маючи чіткий орієнтир на необхідність надання юним українцям якісної освіти 
для того, щоб у майбутньому вони могли розвивати економіку України, МХП виділив більш 
як 20 млн грн на ремонти та купівлю необхідного обладнання для дитячих навчальних 
закладів. Трохи менше половини зазначених коштів направили на потреби шкіл (9,8 млн 
грн), решту інвестували в дошкільні навчальні заклади (11,2 млн грн). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МХП 
 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
 

 
 

Нічийна земля: в Україні 391 000 га  
невитребуваних паїв 

02.12.2018 

За словами Віталія Данкевича, доктора економічних наук, на сьогодні 
через невизначеність питання невитребуваних паїв величезні території в 
Україні обробляються фактично незаконно. 

«Невитребуваними паями вважають усі ті землі, які опинилися на півдорозі між 
колишньою колективною власністю колишніх колгоспів та приватними земельними 
ділянками пайовиків. Це - або землі, на які не було видано сертифікати, або земельні 
ділянки, визначені в натурі, але без оформленого права власності. Фактично, люди, які мали 
б ними володіти, прав на цю землю не мають. Оформлювати документи на такі землі 
власники часто відмовляються через існуючий мораторій на продаж землі: змоги продати 
паї вони не мають, а займатися здачею в оренду чи обробкою, не мають можливості чи 
бажання», - розповідає В.Данкевич. Лідерство з кількості невитребуваних паїв належить 
Житомирській (28,32 тис. шт), Івано-Франківській (26,08 тис. шт.), Чернігівській (9,56 тис. 
шт.), Хмельницькій (6,74 тис. шт.), Вінницькій (4,46 тис. шт.) обл. За площею найбільше 
невитребуваних паїв залишилось у Житомирській (85,98 тис. га), Чернігівській (40,77 тис. 
га), Сумській (30,12 тис. га), Івано-Франківській (26,44 тис. га), Харківській (25,38 тис. га) 
обл. Згідно закону, здавати в оренду ці невитребувані паї можна за рішенням відповідної 
сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації для використання за 
цільовим призначенням. Але до моменту, коли їх власники оформлять  державні акти на 
право власності на земельну ділянку. Це зазначається в договорі про оренду. Водночас 
реєстрація права оренди таких ділянок законодавством не передбачена і орендарі не 
можуть їх включити в зареєстрований земельний банк. Через це під час перевірок часто 
можуть виникати питання щодо законності використання таких земель. Тому часто неви-
требувані паї орендуються нелегально, не проходять по документах, а громади, на чиїй те-
риторії знаходиться найбільше таких невитребуваних паїв, втрачають чимало сум податків. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами agroreview.com 
 

 
 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Виробництво бобових культур в Україні  
стримує нестабільність ринку 

29.11.2018 

Зростання виробництва бобових культур в Україні сьогодні, 
засловами експерта ФАО, обмежують кілька чинників. Про це повідомляє 
служба новин порталу agrotimes.net 

По-перше, це низька врожайність бобових, що робить їх комерційно менш 
привабливими порівняно з іншими культурами, повідомила експерт ФАО Оксана Рябченко. 
По-друге, за її словами, це нестача експортного ринку та його нестабільність сьогодні. «Крім 
цього, бобові в Україні, на відміну від Азії, не є традиційною їжею, що не дозволяє країні 
сформувати потужний внутрішний ринок і створити необхідні ланцюги доданої вартості», – 
зауважила Оксана Рябченко. Вона підкреслила, що саме ці три напрями визначають шлях 
розвитку бобової галузі в Україні і над ними потрібно працювати. ФАО вже почало 
співпрацю з «Співтовариством виробників і споживачів бобових України». Організація 
зацікавлена в тому, щоб площі під бобовими культурами зростали, оскільки введення їх у 
сівозміну допомагає зменшити темпи деградації ґрунтів. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
Вчені збільшили прогноз урожаю зерна  

за рахунок кукурудзи 
07.12.2018 

Обсяги виробництва зернових та зернобобових культур у 2018 р. 
перевищать минулорічні показники на 13,4% (з 61,9 млн т у 2017 р. до 70,2 
млн т у 2018 р.). Такі розрахунки навели в Інституті аграрної економіки. 

Збільшення валового збору зернових і зернобобових спричинене переважно 
збільшенням урожайності кукурудзи на 40,8% ― з 54,6 ц/га до 76,9 ц/га. Внаслідок цього її 
виробництво зросте майже на 42,7% і становитиме 35,2 млн т проти минулорічних 24,7 млн 
т. Пшениці цього року зібрано на 4,2% менше, ніж торік ― 25,1 млн т. Такі обсяги 
виробництва достатні для повного задоволення внутрішніх потреб у продовольчому зерні. 
Суттєве зменшення площ під гречкою (-42,9%) не зможе компенсувати навіть зростання 
майже у півтора рази урожайності цієї культури ― з 9,6 ц/га до 13,6 ц/га. Виробництво 
гречки очікується на рівні 146,9 тис. т, тобто на 18,6% менше, ніж 2017 р. Після зменшення 
валового збору рису у 2014 р. внаслідок анексії АР Крим до 50,9 тис. т його виробництво 
продовжує набирати обертів. У 2018 р. внаслідок збільшення урожайності цієї культури 
майже на чверть рису буде зібрано 77,1 тис. т ― на 20,6 % більше, ніж торік. Урожай гороху 
зменшиться до 825,0 тис. т (-24,8%). Також менше буде зібрано ячменю ― 7530,9 тис. т (-
9,1%). Зменшення на 10% площ під просом не змогло компенсувати збільшення його 
урожайності до 15,5 ц/га (+5,4%). Цього року очікується зменшення виробництва проса на 
3,9% ― до 81,2 тис. т. Через зменшення площ вирощування та зниження урожайності 
зменшиться виробництво вівса ― до 438,7 тис. т (-7%), а також жита ― до 405 тис. т (-
20,3%). «Загалом в достатньо складних умовах нинішнього року аграрії забезпечили 
історичний рекорд валового збору зернових і зернобобових культур та достатні для 
покриття внутрішніх потреб обсяги виробництва основних продовольчих культур», ― 
підсумував Юрій Лупенко, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки», академік НААН. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kurkul.com 
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Море салатів, ліс помідорів. Як на Львівщині  
працює нідерландський агробізнес 

29.11.2018 

Майкл Хондерс із нідерландськими бізнесменами побудував в Україні 
теплиці за сучасними технологіями, але нарікає на бюрократію та погані 
умови для іноземних інвесторів. 

Щотижня у величезних теплицях у Буську збирають тридцять тисяч кущиків салату. 
Цілий рік тут підтримують температуру 25 градусів, а комп’ютерна програма вирішує, коли 
на саджанці потрібно світити сонцю, коли – падати дощу, регулює вміст мікроелементів у 
воді. Це теплиці компанії «Галіція Ґрінері», комерційним директором якої є нідерландець 
Майкл Хондерс. Овочівництво – сімейний бізнес Хондерсів. Майкл із дитинства переймав 
батькову справу, в університеті вивчав адміністрування агробізнесу, а коли довчився, 
вирішив долучитися до великого проекту. «Кожен може працювати в розвинених країнах. 
Справжній виклик – це змінити свій спосіб мислення і створити аграрний бізнес у зовсім 
незвичних умовах. Ми знали, що їдемо до країни з нерозвиненою економікою. Але важливо, 
що ми вирощуємо їжу. Хоч би що сталося, люди завжди хотітимуть їсти», – каже Хондерс … 

Читати повністю (фоторепортаж) >>> 
За матеріалами inlviv.in.ua 

 
За 4 роки площі під стаціонарними теплицями в Україні  

скоротилися майже вдвоє 
04.12.2018 

Обсяги виробництва тепличних овочів в Україні стрімко знижуються 
через те, що українські комбінати зменшують площі під стаціонарними або 
скляними теплицями.  

Ще у 2014 р. під скляними теплицями в Україні знаходилось 400 га, але вже до 2018 
року ці показники скоротилися до 280 га. Для порівняння, у сусідній Польщі площа під 
стаціонарними теплицями перевищують 1 тис.га, а в Нідерландах взагалі сягають 6 тис. га. 
“Наразі тепличний сегмент розвивають тільки роздрібні мережі, які прагнуть перейти на 
торгівлю власною продукцією. В той же час, більшість комерційних тепличних комбінатів 
використовують застарілі технології виробництва, адже на модернізацію в них просто 
немає коштів. Таким чином, їм досить важко конкурувати з імпортною продукцією”, - 
наголошує Людмила Налбат, комерційний директор ТД “Каліновка-Преміум”, на 15-й 
міжнародній конференції “Овочі та фрукти України-2018. Вектор на експорт”. В результаті, 
за даними експерта, за 10 місяців сезону-2017/18 обсяги імпорту томаті в Україну зросли 
одразу на 168%, тоді як експорт цієї продукції впав на 27%. “Відміна пільгового режиму 
оподаткування ПДВ, величезний обсяг імпорту томатів та огірків, скорочення експорту...В 
результаті — катастрофічно низька ціна на ринку овочів закритого ґрунту, через що 
поточний сезон для більшості комбінатів став збитковим ”, - наголошує експерт…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами fruit-inform.com 
 

 
 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО 
 

 
 

Конотопські лісівники вирощуватимуть  
фундук 

20.11.2018 

У Конотпському лісгоспі розширюють видовий склад лісових культур. 
Урізноманітнювати різновиди вирішили за допомогою фундука. Про це 
повідомляє sumylis.gov.ua 

«Ми придбали насіння фундука бразильського та каліфорнійського. Працюємо над 
розширенням видового складу. Та й з економічної точки зору, враховуючи корисні 
властивості фундука, він завжди користувався неабиякою популярністю у споживачів. 
Плануємо створити плантацію і це наші перші кроки», - говорить директор Конотопського 
лісгоспу Віталій Баранов. Висівали фундук у розсаднику Бочечківського лісництва на площі 
0,5 га. До участі долучили і юних лісівників - вихованців Бочечківського шкільного 
лісництва. Від наставників - виконуючого обов’язки лісничого Віталія Мягкого та старшого 
майстра лісу Бочечківського лісництва Ірини Титової діти дізналися, як правильно висівати 
горіхи фундука та які результати очікує отримати підприємство від цієї ділянки. 

Читати повністю (фоторепортаж) >>> 
За матеріалами sumylis.gov.ua 

 
Крупный молдавский переработчик ореха планирует  

импортировать его из Украины 
25.11.2018 

Как утверждает директор компании Monicol Думитру Викол, с начала 
третьей декады ноября текущего года предприятие начнет импортировать 
грецкий орех из Украины.  

Предположительно на переработку и последующий экспорт будет завезено от 
нескольких сотен до тысячи тонн этой продукции. Как утверждает руководитель 
предприятия, это вынужденная мера. На рынке ореха в Молдове, с одной стороны, 
сформировался дефицит качественного «ореха из садов». С другой стороны, «орех из 
лесополос и аллей вдоль дорог», предлагаемый переработчикам заготовителями-
физлицами, также не отличается высоким качеством, к тому же он дорог. В довершение ко 
всему, легальные закупки такого товара тормозит применяемый в Молдове налог на 
источник выплат физлицам в размере 5% (налог, согласно действующему регламенту, с 
продавца продукции удерживает в пользу государства предприятие-покупатель). … 

Читать полностью >>>  
По материалам orehovod.com 

 
Украина резко увеличила экспорт  

грецкого ореха 
29.11.2018 

Украина за первые 10 мес. 2018 г. резко нарастила экспорт грецких 
орехов. Выручка от экспорта за этот период составила $77,3 млн и выросла 
на 77% по отношению к тому же периоду прошлого года.  

Наиболее резко вырос экспорт в Болгарию, Румынию и Турцию. Турция за 
указанный период стала крупнейшим импортёром ядра грецкого ореха из Украины, купив 
продукции на $9,3 млн или 2,6 тыс. тонн. Таким образом Турция увеличила закупки ореха 
из Украины за январь – октябрь 2018 года в 5,5 раза. Соответственно, Турция отодвинула 
на второе место Францию, которая закупила ядер грецкого ореха из Украины на $8,5 млн. 
Отметим также рост экспорта ореха из Украины в Болгарию в 4,5 раза за указанный период 
и из Украины в Румынию почти в семь раз. Таким образом Болгария в рейтинге 
покупателей ядра грецкого ореха из Украины заняла шестое место, а Румыния – 11-ое. 
Среди стран, которые ранее почти не импортировали ядро грецкого ореха, а в 2018 году 
стали закупать значительные объемы, были также Чехия и Словения. Из крупнейших 
импортёров ядра грецкого ореха из Украины довольно существенно – в два раза ровно, 
нарастила импорт Греция, занявшая в рейтинге третье место, после Франции. … 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 

 ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Украина рискует потерять рынок сельхозкультур  
для биотоплива в ЕС 

28.11.2018 

Европейский рынок может быть потерян для украинского рапса и 
существенно ограничен для украинской кукурузы. Украина может потерять 
около 70-80% экспорта рапса. 

Такое мнение высказала исполнительный директор Комитета зерновых и 
масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации Елена Душник. «В этом году Украина 
уже поставила на мировые рынки 1,9 млн т рапса, из которых экспорт в страны ЕС составил 
1,6 млн т. Обычно 70-80% украинского рапса в ЕС используется на биодизель», - отметила 
она. Рынок биотоплива в Европе стремительно растет, добавила эксперт. Спрос на экспорт 
сельскохозяйственных культур из Украины в страны ЕС увеличивается. Однако ситуация 
может кардинально измениться. «В странах ЕС требования к производству, поставке 
сельхозкультур и биотоплива регулируются Директивой Европейского Парламента и 
Совета №2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 г. про поощрение использования энергии, 
произведенной из возобновляемых источников», - рассказала она. По словам Душник, 
директива требует декларирования фактических показателей выбросов парниковых газов, 
которые выделяются при производстве и обороте сырья, из которого производится 
биотопливо. Т.е. все участники производственной цепи биотоплива должны подсчитывать 
выбросы парниковых газов и предоставлять соответствующие отчеты. Речь идет о 
фермерских хозяйствах, элеваторах, транспортных компаниях - от выращивания и сбора 
урожая, его последующей сушки, хранения до отгрузки. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО 
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Держава продала свій пакет акцій м’ясо-молочного  
комплексу «Сіверський» 

02.12.2018 

Державний пакет акцій в 25% статутного капіталу ПрАТ «М`ясо-
молочний комплекс «Сіверський» (Чернігівська обл.) продали на 
електронному аукціоні за 38,2 тис. грн.  

Спроб продати пакет акцій «Сіверського» було кілька, проте аукціони були визнані 
такими, що не відбулися. Останнього разу стартова ціна об’єкта (без ПДВ) була оголошена 
1,907 млн грн. Фонд держмайна проводив аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua  

 
 СВИНАРСТВО 
 

 
 

ТОВ  «Галичина-Захід» у 2019 році планує збільшити  
продажі свиней до 200 тис. голів 

26.11.2018 

ТОВ «Галичина-Захід» (Львівська область), що займається 
розведенням свиней, у 2018 році планує збільшити обсяги їх продажів на 
9,4% – до 175 тис. голів на рік. Про це пише agrotimes.net 

«Минулого року обсяг продажів склав близько 160 тис. свиней на рік. Очікуємо, що 
обсяг продажів за 2018 рік зросте до 175 тис. голів, а в 2019 році плануємо вийти на 200 тис. 
голів на рік за рахунок планованого збільшення виробничих потужностей» , – повідомив 
перший заступник гендиректора «Галичина-Захід» Андрій Талама. За його словами, цього 
року компанія планує на 15% збільшити кількість одночасного утримання товарних 
свиней. «Зараз у нас близько 90 тис. голів одночасного утримання і 5,8 тис. свиноматок. 
Наступного року плануємо збільшити поголів'я свиноматок до 6,5 тис., – зазначив Андрій 
Талама. – Йдеться про інвестиції в кілька мільйонів євро». Компанія у 2018 р. інвестує 
кошти в ангари для утримання свиней і збільшує елеваторні потужності на території 
свинокомплексу в Львівській обл. «Елеваторні потужності зберігання сільгоспкультур до 
кінця цього року виростуть на 20 тис. тонн – до 36 тис. тонн», – повідомив Андрій Талама… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
В Україні впали обсяги виробництва  

свинини 
27.11.2018 

У січні-серпні поточного року в Україні було вироблено 166 тисяч т 
свинини (свіжої чи охолодженої), що на 9,5% менше, ніж у січні-жовтні 2017 
року. Про це свідчать дані Держстатистики. 

Також Україна скоротила виробництво свинини замороженої. За 10 місяців цього 
року було вироблено 4 тис. т відповідного продукту, що на 13,5% менше, ніж у січні-жовтні 
2017 року. Крім того, повідомляється, що у жовтні цього року в Україні було вироблено 16,4 
тис. т свинини (свіжої чи охолодженої) та 300 т свинини замороженої. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 
Агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка перешел на 

американских хряков и датских свиноматок 
28.11.2018 

Ukrlandfarming заявил о стратегической реорганизации своего 
свинокомплекса с заменой генетики, технологий откорма и системы 
содержания поголовья для повышения показателей. 

Одним из важных направлений производства Ukrlandfarming является свиноводство. 
Агрохолдинг начал стратегическое реорганизации свинокомплекса "Днепряное" 
(Никопольский район Днепропетровской области) и ежегодно производит в пределах 3,5 
тыс. тонн высококачественного мяса, по трем основным направлениям: замене устаревшей 
генетики, изменении технологических подходов кормления и совершенствованию системы 
содержания, учета и движения поголовья. "Укрлендфарминг" меняет основное 
родительское стадо украинской селекции на предприятии: закупает генетических хряков 
американской селекции Choice Genetics и племенных свинок датской генетики Dan Bred. 
Эти 2 селекционные породы являются лидерами в мире по генетическому потенциалу, 
поэтому их и выбрали для улучшения и достижения высоких показателей в приростах. 
Например, при опоросе в одном гнезде рождается 15-16 поросят, а средние привесы на 
откорме - 1200 -1400 г. Такое поголовье требует и достаточно тщательного к себе 
отношения, поэтому предприятие меняет и сам подход в системе кормления: изменяет 
структуру рационов, что на сегодняшний день дало положительный результат в 
повышении приростов на 150-200 г, а это в свою очередь сокращает срок откорма … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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Фермер з України налагодив замкнутий цикл  
виробництва перепелиного м’яса 

26.11.2018 

Українському фермерові Миколі Кузьменкові вдалося створити 
замкнений цикл виробництва перепелиного м’яса. Про це розповідає 
видання uatv, передає служба новин порталу agronews.ua  

Птахи фермера отримують чисте органічне просо, яке він сам вирощує. Також йому 
вдалося розробити біогазову установку, яка вже чотири роки поспіль забезпечує добривом і 
біогазом фермерське господарство. Фермер Микола Кузьменко почав розводити перепелів 
близько 20 років тому. “Коли починав, я побачив, що є великий попит, але немає пропозиції 
на ринку даного продукту. Крім того, це дуже корисно”, – ділиться спогадами пан Микола. В 
Україні налічується понад 500 підприємств, котрі спеціалізуються на вирощуванні 
перепелів. Із них 10 підприємств вирощують по 100-150 тисяч птахів на рік. За цей же час в 
Україні виробляється близько 600 млн перепелиних яєць. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Авангард восстанавливает экспортные позиции  

- Петрашко 
26.11.2018 

Компания «Авангард» восстанавливает позиции ведущего 
производителя яиц в мире. Об этом рассказал заместитель генерального 
директора Ukrlandfarming Игорь Петрашко. 

«Мы возвращаемся на экспотртные рынки и уже восстановили крупные поставки 
яичных продуктов во многие страны», - комментирует Игорь Петрашко. Он отмечает, что в 
2018 г. компания «Авангард» восстановила почти все направления экспорта, однако не все 
объемы большие. «По экспорту яиц мы сейчас очень активно работаем, потому что 
украинский рынок все равно в профиците. Есть много производителей и большое 
предложение на рынке за адекватную цену», - добавляет он. По его мнению, средняя цена 
на яйцо сейчас очень низкая. «В 2013 г. средняя цена была 1 грн. Наш кредитный проект 
валютный, поэтому если мы тогда продавали одно яйцо в среднем за 10 центов на 
украинском рынке, то теперь мы продаем за 5-6 центов. Это существенно ниже того, что 
было и поэтому запаса денежных средств на обслуживание не достаточно. Это как одна из 
причин», - уточняет Игорь Петрашко. Компания также планирует увеличить экспорт 
яичных продуктов до 40%, однако основная цель - 50% от производства. Напомним, что 
компания «Авангард» планирует вернуть второе место в списке крупнейших мировых 
производителей яиц, утраченное после потери части внутреннего рынка в результате 
военной агрессии на Донбассе. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 
Мироновский хлебопродукт расширяет  

птицефабрику Орель-Лидер 
02.12.2018 

Агрохолдинг МХП намерен ликвидировать компанию Орель-Лидер в 
Днепровской области, занимающуюся производством бетонных изделий для 
строительства. Об этом сообщаает в системе раскрытия данных НКЦБФР. 

В 2016 г. МХП начал реконструкцию птицефабрики Орель-Лидер со строительством 
нового птичника и расширением инкубатория для яиц. По информации на сайте МХП, 
производство мяса птицы на данном комплексе в 2017 г. достигло 105 тыс. тонн, мощность 
инкубатория – 75 млн яиц в год. Напомним, 20 ноября, МХП приобрел 90,68% акций 
словенской вертикально интегрированной компании Perutnina Ptuj. Об этом говорится в 
сообщении на Лондонской фондовой бирже. "Ведущая международная агропромышленная 
группа МХП, после объявления о своем намерении приобрести Perutnina Ptuj D.D. 
(Perutnina) заявила сегодня о подписании соглашения о приобретении 90,68% 
акционерного капитала Perutnina, хорошо зарекомендовавшей себя в Юго-Восточной 
Европе, в том числе в Словении", - говорится в сообщении. МХП намерен увеличить объемы 
продаж Perutnina Ptuj на Балканах и в Западной Европе. Напомним, предприятие Юрия 
Косюка Винницкая птицефабрика 1 ноября получило 618 млн грн бюджетных дотаций, а 
всего за год – 812 млн грн. В прошлом году предприятия холдинга МХП получили 
рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд грн, или примерно 35% от общей суммы 
государственной поддержки аграрной отрасли. МХП - крупнейший производитель 
курятины в Украине. По данным компании, она занимает 55% украинского рынка 
курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками Наша Ряба, Легко, 
Бащинский, Фуагра и другие. Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 
66% акций МХП. Состояние Косюка оценивается в $908 млн, с этим показателем он занял 8 
место в списке 100 самых богатых украинцев. 

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

 
Компания  "Овостар" сменила юрисдикцию  

на кипрскую 
03.12.2018 

Кипрский регистратор компаний 29 ноября 2018 года 
зарегистрировал Ovostar Union Public Company Limited на Кипре. Об этом 
сообщает служба новостей портала allretail.ua 

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, в течение 
следующих нескольких дней кипрский регистратор компаний предоставит временный 
сертификат о регистрации. Совет директоров холдинговой компании агропромгруппы 
"Овостар Юнион" - Ovostar Union N.V. подал заявку о смене юрисдикции с голландской на 
кипрскую 9 ноября. В "Овостаре" отметили, что соответствующая миграция не повлечет 
последствий для третьих лиц, так как будет проходить без ликвидации юрлица в рамках 
нормативно урегулированной процедуры. Компания при этом сохранит статус публичной. 
Как сообщалось, по итогам 2017 года "Овостар Юнион" нарастил чистую прибыль на 2% по 
сравнению с 2016 годом - до $22,9 млн. Выручка возросла на 27% - до $98,7 млн, валовая 
прибыль - на 18%, до $30,8 млн. В 2017 г. "Овостар Юнион" произвел 1,659 млрд яиц, что на 
12% больше, чем в 2016 г. Продажи яиц возросли на 13% - до 1,195 млрд шт. Холдинговая 
компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела на WSE IPO 25% 
акций и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет ее акций находится в собственности 
Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным 
директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Запаслись попкорном. Зачем McDonald's 
судится с продавцом снеков 

04.12.2018 

Компания McDonald's просит суд запретить использование торговых 
марок Mc'Corn и McCorn, продукты под которыми производит украинский 
холдинг Аскания-Трейдинг.  

Американская компания требует запретить Аскании-Трейдинг использовать и 
передавать право собственности на знаки для товаров и услуг по свидетельствам Украины 
№ 130111 и 130112 от 11 октября 2010 года  другим лицам или отказываться от указанных 
свидетельств на знаки для товаров и услуг. Суденые тяжбы длятся уже третий месяц, но 
подготовительное заседаение по делу все время переносят - процесс затягивается. Mc'Corn - 
собственный бренд Аскании Трейдинг, сказано на сайте компании. Продукция под ТМ 
Mc'Corn выпускается в  сотрудничестве с крупнейшим европейским производителем 
попкорна для приготовления в микроволновой печи датской компанией Popz Holding LLC. В 
украинском офисе МакДональдз конкретизировать причину и детали спора отказались, 
сообщив, что информация является конфиденциальной. Вероятно, американцев смутила 
первая часть нейминга бренда - Mc. "Склонен предположить, что не последнюю роль играет 
слово Mc, которое было признано общеизвестным", - отмечает Сергей Бригинец, юрист 
практики интеллектуальной собственности ЮФ Evris. … 
По материалам biz.liga.net 
 

 
 ПРОДУКТИ  
 КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Україна експортувала рекордний обсяг  
кукурудзяного крохмалю 

28.11.2018 

У 2017/18 МГ Україна експортувала 62,7 тис. т. кукурудзяного 
крохмалю, що на 11% більше ніж у сезоні 2016/17 (56,4 тис. тонн) і, як 
повідомляє «АПК-Інформ», стало новим рекордом відвантажень. 

У минулому сезоні найбільше кукурудзяного крохмалю Україна продала до Індонезії 
- 42% загального обсягу відвантажень, Саудівської Аравії (14%), Польщі (13%) і ОАЕ (12%). 
Усього у минулому маркетинговому році крохмаль імпортували близько 40 країн. У жовтні 
2018/19 сезону експорт кукурудзяного крохмалю на зовнішні ринки також перебував на 
високому рівні - близько 6 тис. тонн при 5,2 тис. тонн в середньому за місяць в 2017/18 МР. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agro-business.com.ua 

 
Производство картофельного крахмала  

в октябре выросло на 34% 
06.12.2018 

За 10 месяцев 2018 г. в Украине на 22% возросло производство 
картофельного крахмала сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года - до 4,6 тыс. тонн, сообщает ukragroconsult.com 

Как сообщает Agrotimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики, 
в частности, в октябре этого года было произведено 963 тонны картофельного крахмала - 
это на 34% больше показателю октября 2017 года. Госстат отмечает, что данные 
приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части 
зоны проведения АТО. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 
 

 
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Спілка «Борошномели України» прийняла участь  
у виставці Gulfood Manufacturing 

12.11.2018  

Представники ГС «Борошномели України», за підтримки FAO та EBRD, 
відвідали виставку Gulfood Manufacturing, яка проходить 6-8 листопада у 
Всесвітньому торговому центрі (Дубаї, ОАЕ). 

Gulfood Manufacturing представляє більш різноманітний виставковий профіль, ніж 
будь-коли раніше. Учасники виставки демонстрували рішення для повного циклу 
виробництва продуктів харчування і напоїв, починаючи з розробки інгредієнтів, обробки, 
пакування і автоматизованих систем, аж до ланцюжка поставок і логістики. Цей захід для 
тих, хто хоче підвищити ефективність і продуктивність бізнесу в галузі харчової 
промисловості! Він об'єднав понад 35 тисяч відвідувачів та 1,6 тисяч постачальників з 60 
країн світу, демонструючи найновіші інструменти вдосконалення бізнесу в галузі 
виробництва F&B. Основною темою Gulfood Manufacturing 2018 є повністю автоматизоване 
виробництво харчових продуктів - фабрики майбутнього. Саме тому, цьогоріч виставка 
складається з наступних розділів: харчові інгредієнти та добавки, харчова упаковка та 
обробка, автоматизація та управління в харчовій промисловості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Спілки «Борошномели України» 

 
У жовтні з України експортовано рекордний  

місячний обсяг висівок 
22.11.2018 

Згідно з оперативними даними, за підсумками жовтня 2018/19 МР на 
зовнішні ринки поставлено понад 63,5 тис. тонн українських висівок, що 
стало рекордним показником для зазначеного місяця. 

Даний показник у 2,2 рази перевищує обсяг відвантажень у вересні (28,9 тис. тонн), 
що дозволило скоротити відставання темпів експорту висівок від темпів постачання 
попереднього сезону. У липні-вересні 2018/19 МР обсяг експорту висівок був на 32% 
нижчим, ніж за аналогічний період попереднього сезону. За підсумками липня-жовтня 
відставання скоротилося до 17%, і сумарно на зовнішні ринки поточного МР було 
поставлено 152,3 тис. тонн даної продукції. «Основний покупець українських висівок – 
Туреччина – на тлі фінансової кризи зберігає низьку активність закупівель. За підсумками 
жовтня до цієї країни було поставлено 28,4 тис. тонн продукції проти 25,6 тис. тонн у 
вересні та 32,5 тис. тонн у серпні. Збільшити обсяг експорту в жовтні вдалося завдяки 
постачанню на новий для цього сегменту ринок Саудівської Аравії, яка раніше не купувала 
українські висівки, а в жовтні імпортувала 25,5 тис. тонн. У першій декаді листопада, згідно 
з оперативними даними, до Саудівської Аравії також поставлено близько 2 тис. тонн 
висівок з України», - уточнив аналітик ІА «АПК-Інформ» Андрій Купченко. На його думку, 
враховуючи зміни структури кормових компонентів, що закуповуються, як в Саудівській 
Аравії, так і в інших країнах-імпортерах, на тлі зростання цін на ячмінь надалі експортний 
ринок збуту українських висівок може стати більш диверсифікованим. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmillers.com 
 

 

https://agronews.ua/node/104168
http://www.ukragroconsult.com/news/avangard-vosstanavlivaet-eksportnye-pozicii-2014-petrashko
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30 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

На Черкащині, став до ладу завод з виробництва  
борошна ТОВ «Мовер Міл» 

27.11.2018 

Президент України (2005-2010 рр.) Віктор Андрійович Ющенко взяв 
участь у пусконалагоджувальних роботах нового інвестиційного проекту – 
заводу із виготовлення борошна ТОВ «Мовер Міл». 

Завод «Мовер Міл» збудовано в с. Криві Коліна, Тальнівського р-ну, Черкаської обл. 
Віктор Андрійович ознайомився із потужностями підприємства, якістю зерна і виробленого 
борошна, фасуванням. Відмітив передові технології та високу якість виробів. Обговорив 
перспективи ринку збуту продукції. Зустрівся із керівництвом та інженерно-технічним 
персоналом. В робочій поїздці Президента взяв участь і ректор Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. Віктор Ющенко є головою 
Наглядової ради цього навчального закладу. Спільно намічено перспективи співпраці та 
обговорено забезпечення підприємства кваліфікованими спеціалістами. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами viche.ck.ua 

 
Справа розтрати коштів ДП «Луцький КХП N2»:  

обвинувальний акт скеровано до суду 
30.11.2018 

Обвинувальний акт стосовно колишнього голови ДП «Луцький КХП 
№2» та начальника елеватора цього ж ДП 29 листопада 2018 року скеровано 
до суду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ 

Обом особам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 
Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем»). Як встановило слідство, ПАТ «Аграрний 
фонд» (100% акцій належать державі) у листопаді 2013 р. передав збіжжя на відповідальне 
зберігання до ДП «Луцький КХП №2». Його тодішній керівник, без отримання дозволу 
власника зерна, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього 
боку. Відвантаження забезпечив начальника елеватора .У такий спосіб упродовж лютого-
червня 2014 р. з елеватора ДП «Луцький КХП №2» вивезли понад 26 тис. тон збіжжя, яке 
належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству збитків на суму понад 56 млн 
грн. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 р.  В грудні 
2017 року екс-директору ДП «Луцький КХП №2» повідомлено про підозру у вчиненні 
злочину за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України. В липні 2018 року розслідування 
завершено — стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАБУ 

 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

 

Дефіцит солодкого: чи зможе Україна заробити на  
скороченні виробництва цукру в світі 

03.12.0218 

За прогнозами аналітиків у наступному маркетинговому році 
очікується дефіцит на світовому ринку цукру. Україна не є основним 
гравцем за обсягами виробництва і експорту цукру.  

 

Передові позиції тут займають Бразилія, Індія, ЄС, Китай та США, однак, на фоні 
скорочення пропозиції провідними гравцями у українських цукроварів з`являється 
можливість заробити. Про останні тенденції на світовому ринку цукру та про перспективи 
для України у зв’язку зі зміною ринкової кон’юнктури розповіла керівник аналітичного 
департаменту Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» Руслана Бутило. 

 

Причини дефіциту. За прогнозами світових аналітиків в наступному 2019-2020 
маркетинговому році очікується скорочення світового виробництва цукру приблизно 
приблизно на 16 млн тонн. За словами Бутило, основна частка цього скорочення 
відбудеться за рахунок зменшення виробництва цукру в Бразилії, яка є основним гравцем 
на світовому ринку. «Основне скорочення буде в Бразилії. І сезон, який буде наступним за 
нинішнім сезоном, буде першим за 15 років, коли виробництво цукру в Індії перевищить 
виробництво цукру в Бразилії. Основна причина – це погодні умови, які завжди впливають 
на будь яке аграрне виробництво», – відзначила Бутило. При цьому, вона зазначила, що в 
Бразилії з тростини виробляється крім цукру ще й етанол, який є замінником нафти. Ціни 
на етанол знаходяться в прямій залежності від цін на нафту – тростина розподіляється на 
виробництво цукру чи етанолу в залежності від того, що вигідніше. «На даний момент 
етанол більш привабливий для Бразилії. З огляду на те, що Бразилія дуже великий 
виробник і експортер, вона дуже впливає на світовий ринок, в першу чергу. Тому 
зменшення виробництва в Бразилії за собою викличе як дефіцит світовий так і підвищення 
цін на цукор на світових біржах. У першу чергу це Лондон і Нью-Йорк», – повідомила 
Бутило. У той же час вона зазначила, що в тому, що в світі виникне дефіцит цукру нема 
нічого катастрофічного. Адже в цьому суть функціонування світового цукрового ринку, 
коли профіцитні роки змінюються дефіцитними. Останні роки були як раз профіцитними. 

 

Шанс для України. Бутко повідомила, що в Україні в умовах світового профіциту 
останніми роками спостерігається скорочення посівних площ цукрових буряків і відповідно 
скорочення виробництва цукру. «У нас зараз виробництво цукру залежить від ринку – буде 
ціна буде більше виробництво. Тобто доки в світі був профіцит, ціни лондонської біржі, яка 
є для нас орієнтиром, падали і були дуже низькими, велика кількість виробників працювала 
в мінус. Можна сказати, що – це був збитковий бізнес декілька років», – відзначила Бутило. 
Вона повідомила, що у цьому році планується виробити 1,7 млн тонн (в 2017-2018 МР було 
вироблено 2,14 млн т. цукру – ред.), з яких 1,2-1,3 млн тонн складе внутрішнє споживання, 
на експорт піде близько 400-500 тисяч тонн, решта – піде в перехідні залишки. При цьому, 
минулого року експорт склав 600 тис т., а позаминулого 760 тисяч тонн. Бутилозазначила, 
що прогнози аналітиків на сезон 2019-2020 років є обнадійливим для українських 
виробників. «Наступний сезону, який розпочнеться у вересні наступного року, очікується 
дефіцит світовий, а отже українські виробники можуть на ньому зіграти – поставляти свою 
продукцію на експорт», – вважає експерт. Вона повідомила, що традиційними покупцями 
українського цукру за кордоном є країни з пострадянського простору, зокрема Узбекистан. 
Бутко вважає, що у разі збільшенні посівних площ в Україні під врожай нового сезону і 
збільшення об’ємів виробництва вітчизняні цукровари зможуть гарно заробити. Зокрема, 
вони можуть повернутися на раніше полишений ринок Шрі-Ланки. «З огляду на те, що 
очікується дефіцит, а цукор доволі мобільний товар, який можна легко транспортувати по 
всьому світу, Україна може назад повернутися на ринки Шрі-Ланки, активно працювати з 
Туреччиною, Єгиптом, від яких приходить дуже багато заявок на український цукор, і також 
продовжити роботу з колишніми республіками СССР», – резюмувала Бутило. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

АМКУ оштрафував «Київський маргариновий завод»  
на понад 162 тис. грн 

26.11.2018 

Антимонопольний комітет оштрафував АТ «Київський маргариновий 
завод» на 162,55 тис. грн за використання оформлення упаковки 
виробництва ТОВ «Щедро» (Дніпро).  

АМКУ оштрафував «Київський маргариновий завод» на 162,55 тис. грн за порушення 
передбаченого ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» шляхом використання 
у господарській діяльності оформлення упаковки виробництва ТОВ «Щедро». Згідно з 
інформацією Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами 
Київського маргаринового заводу є Ганна Олексенко та Ольга Олексієнко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 
Вінницький комбінат ViOil вдвічі збільшив  

виробництво високоолеїнової олії 
03.12.2018 

Вінницький олійножировий комбінат закінчує осінню програму 
перероблення насіння високоолеїнового соняшнику. Про це повідомили в 
компанії ViOil, до складу якого входить підприємство. 

За результатами жовтня-листопада Вінницький олійножировий комбінат  
переробив близько 80 тис. тонн високоолеїнового соняшнику і виробив 35 тис. тонн олії. Це 
вдвічі більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Зазначається, що 
вироблена високоолеїнова олія експортується в країни Європи та Південно-Східної Азії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
 

 
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

 

На Київщині відкрили новий завод з виробництва  
заморожених хлібобулочних виробів 

24.11.2018 

На Київщині в с. Нові Петрівці 23 листопада 2018 року відбулося 
урочисте відкриття заводу з виробництва заморожених хлібобулочних 
виробів – Chanta Mount. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Завод був побудований з нуля менше ніж за 1,5 року і став шостим підприємством у 
холдинговій компанії Юрія Триндюка. На початковому етапі сума інвестицій в проект 
склала 15 млн. євро., а після введення в експлуатацію всіх необхідних потужностей складе 
більше 25 млн. євро. Chanta Mount  – це перше і одне з найкращих індустріальних 
виробництв з таким рівнем автоматизації. Вже сьогодні Chanta може виготовляти майже 30 
т чіабатти, французьких багетів та інших артизанських хлібів на добу. А після установки 
додаткових ліній потужність зросте до 90 т на добу. Таким чином Chanta Mount  стала 
однією з найбільших компаній такої спеціалізації у Європі. Головними покупцями цього 
виду напівфабрикатів є пекарні при супермаркетах і в торгових центрах, міні-пекарні, 
автозаправки, сектор HoReCa, сервіси доставки їжі в офіси. Серед гостей були представники 
національних та локальних мереж, постачальники сировини, власники і представники 
іноземних компаній, що вироблять обладнання, а також власники великого бізнесу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ХК «Хлібні інвестиції» 
 

 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Nestle выкупила все акции львовской  
фабрики Свиточ 

26.11.2018 

Швейцарская корпорация Nestle, владеющая 96,7% акций львовской 
кондитерской фабрики Свиточ, принудительно выкупила остаток акций 
фабрики по цене 3,93 тыс. грн за ценную бумагу.  

Как говорится в сообщении Свиточа в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
цена за акцию была определена консалтинговым агентством БДО Консалтинг. Отметим, 
Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» в 2017 году сократила чистую прибыль на 
53,5% (на 125,5 млн грн) в сравнении с 2016 годом -  до 109,1 млн грн. При этом чистый 
доход предприятия вырос на 1,2% (26,2 млн грн) - до 2,3 млрд грн. Отметим, что в 2016 году 
«Свиточ» сократил чистую прибыль на 13,6% (36,8 млн грн) - до 234,6 млн грн. Чистый 
доход уменьшился на 1,9% (43,4 млн грн) - до 2,2 млн грн. Nestle начала свою деятельность 
в Украине в 1994 году с открытия представительства. В 1998 году Nestle S.A. приобрела 
контрольный пакет акций ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ. … 

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

 

Бориспільські депутати зробили перший крок до  
продажу 11 гектарів землі «Рошену» 

28.11.2018 

Бориспільська міськрада прийняли рішення, що дозволяє ТОВ 
«Бісквітний комплекс «Рошен» провести експертно-грошову оцінку ділянок 
площею 11 га. Про це написала Вікторія Білоус у «KиевVласті». 

Депутати Бориспільської міської ради 20 листопада підтримали проект рішення про 
проведення експертної грошової оцінки трьох земельних ділянок, які знаходяться в 
суборенді у ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен». Мова йде про три ділянки – площею 7,45 га 
(кадастровий номер 3210500000: 04: 022: 0008), площею 2 га (3210500000: 04: 022: 0004) та 
площею 1,81 га (3210500000: 04: 026: 0011). Зазначається, що «БК «Рошен» зобов’язали 
укласти договори про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок, 
після чого виконавчий комітет міськради укладе договір на виконання робіт по 
проведенню експертної грошової оцінки ділянок. Також депутати розглянули проект 
рішення «Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Бориспіль 
від ТОВ «БК «Рошен» основних засобів по об’єкту «Будівництво фабрики з виробництва 
виробів з борошна по вул. Привокзальна, 82». Рішення прийняли зі змінами – депутати 
схвалили пункт про передачу «Бісквітним комплексом «Рошен» на баланс КП «Виробниче 
управління комунального господарства» інженерних мереж закритого зливного колектора, 
виведеного за межі ділянки, що відведена під будівництво, загальною протяжністю 1045 
погонних метрів загальної вартістю виконаних робіт 10,78 млн грн. Водночас, на думку 
депутатів, пункти про передачу на баланс міста об’єктів капремонту асфальтобетонного 
покриття проїжджої частини вул. Привокзальна вартістю 15,2 млн грн. і дороги в рамках 
промислової і комунально-складської зони об’єкта вартістю 15,3 млн грн. суперечать 
законодавству. Всі три об’єкти «Бісквітний комплекс «Рошен» просив включити в суму 
пайової участі. Як розповів мер Борисполя Анатолій Федорчук, було прийнято перше 
рішення, яке дозволяє тільки провести експертну грошову оцінку землі. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vgolos.com.ua 
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Кейс: как «Садочок» запустил кампанию по  
построению имиджа в e-commerce 

26.11.2018 

В конце августа бренд «Садочок» совместно с digital trade marketing 
агентством Promobill запустило кампанию по построению имиджа в e-
commerce и стимулированию продаж.  

Главной задачей было рассказать, что детский бренд «Садочок» идеально подходит 
для школьных перемен и развлечений. Было решено отойти от привычного таргетинга на 
аудиторию по гео, возрасту или интересам и сфокусироваться на той, которая хочет купить 
товар для школы или перемены. Это позволило не навязывать аудитории коммуникацию и 
продукт, а удовлетворить их потребность в момент поиска. Для реализации кампании были 
выбраны площадки Prom, OLX и интернет-магазин Pampik. Продвижение на сайте Pampik 
строилось через 3000 самых искомых товаров в период подготовки к школе. Из промо 
инвентаря в самом магазине были: акционный лендинг, брендинг разделов игрушки и 
школа, баннер на главной, popup баннер, рассылки e-mail и viber, а также поддержка в SMM 
каналах. На Prom и OLX было размещено 180 самых популярных товаров. Через  SEO 
оптимизацию всех товаров под соответствующие запросы было настроено  продвижение 
внутри самих маркетплейсов. Это позволило получить контакт с брендом по самым 
трендовым запросам. В результате кампании получили более 152 000 переходов в карточки 
товара. В целом по кампании показатели по количеству контактов с аудиторией 
перевыполнили на 195% на Pampik, и на 29% в целом по всем каналам. Таким образом не 
только была выполнена основная задача кампании — имиджевый контакт с потребителем, 
но вместе с тем удалось повысить продажи, а именно за месяц кампании было продано 
более 1000 упаковок нектара «Садочок».   

Читать полностью >>>  
По материалам mmr.ua 
 

 
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 
 

АМКУ дозволив Якову Грибову, Беллі Фінкельштейн та Анатолію Кіпішу  
придбати контроль над Nemiroff Vodka Limited 

27.11.2018 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Якову Грибову, 
Беллі Фінкельштейн та Анатолію Кіпішу придбати спільний контроль над 
Nemiroff Vodka Limited (Віргінські о-ва), зазначається в рішенні АМКУ. 

АМКУ також дозволив компаніям Alverstone Trade&Invest Limited, Vinson Holdings 
Limited та Afaith Investments Limited (всі - Віргінські о-ви) здійснювати узгоджені 
неконкурентні дії з Nemiroff Vodka Limited відповідно до акціонерної угоди між компаніями. 
Згідно з рішенням АМКУ, зобов'язання про уникнення конкуренції поширюється виключно 
на акціонерів компанії Nemiroff Vodka Limited, їхніх кінцевих бенефіціарів та осіб, 
пов'язаних із ними відносинами контролю. Утримання від конкуренції поширюється на час 
дії угоди та на два роки після її завершення. За даними АМКУ, Alverstone, Vinson і Afaith 
займаються виробництвом, продажем, дистрибуцією та просуванням спиртних напоїв, 
включаючи горілку та інші напої, що містять і не містять алкоголь, на території країн 
колишнього СРСР, країн Східної та Центральної Європи і США. Угода про уникнення 
конкуренції передбачає, що акціонери та бенефіціари Nemiroff не можуть займатися 
аналогічною діяльністю і володіти акціями компаній, які здійснюють таку діяльність, на 
зазначеній території. Як повідомлялося, в березні-2017 Яків Грибов та Анатолій Кіпіш стали 
100% акціонерами компанії Nemiroff Vodka Ltd, до цього їхня частка становила 74,96%.  

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

 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

 
 

В Украине растут продажи вина – мнение  
участника рынка 

30.11.2018 

Продажи виноградных вин в Украине за январь-сентябрь т.г. выросли 
на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 3,23 млрд грн за 
счет увеличения объемов продаж импортных вин низкого ценового 
сегмента, сообщила гениректор ООО "Инкерман Украина" Анна Горкун.  

"По данным Госстата, в первом полугодии 2018 года в Украине было продано 
виноградного вина на сумму 3,23 млрд грн, а это на 12% больше, чем аналогичный 
показатель в 2017 году. Уровень продаж вин в Украине растет из года в год тем не менее, 
статистика продаж в национальных розничных сетях свидетельствует о том, что основной 
прирост потребления происходит за счет увеличения объема продаж импортных вин 
низкого ценового сегмента. При этом объем продаж вина украинского производства 
практически не меняется уже несколько лет подряд", - сказала она. По словам А.Горкун, с 
одной стороны, радует тот тренд, что потребитель отдает все больше предпочтение вину, а 
не крепкому алкоголю, но с другой стороны очень тревожным является сигнал, что выбор 
продукта происходит не на основании отбора по качественным параметрам, а на основании 
цены. "На сегодня перед нами стоит сложная, но обязательная к выполнению цель: 
завоевать признание потребителя, доказав, что в сегменте до 130 грн украинские вина 
лучшие. Эта задача перекликается с нашей миссией – возродить и преумножить славу 
украинского виноделия", - отметила она. Гендиректор указала, что в региональной 
структуре продаж лидируют киевляне. Так, за шесть месяцев 2018 г. в Киеве продано вина 
на сумму более 1 млрд грн, а в Киевской области - еще на сумму 265 млн грн. Следующими в 
рейтинге по продаже вин находятся Днепропетровская область (299,8 млн грн), 
Харьковская (243,3 млн грн) и Львовская области (233,9 млн грн). "Региональная структура 
продаж вполне закономерна. В ООО "Инкерман Украина" уровень продаж вин полностью 
перекликается с государственной статистикой. Он зависит от численности населения 
региона и сезонности. Имеется в виду как постоянное население, так сезонные миграции - 
летний и зимний отдых. Где увеличивается количество людей, там, закономерно, и растут 
продажи", - заметила А.Горкун. ТД "Инкерман" создан в 2014 году как дочерняя компания 
Inkerman International AB. В ассортимент компании входят тихие и игристые вина. Тихие 
вина Inkerman производятся в Херсонской области в г.Новая Каховка на мощностях Дома 
марочных коньяков "Таврия". Игристые вина TM Inkerman производятся в г.Одесса на 
мощностях производственной площадки "Одессавинпром". В ноябре 2018 г. ООО Торговый 
Дом "Инкерман" переименован в ООО "Инкерман Украина". Inkerman International AB – 
международный винодельческий холдинг (Швеция). АкционерамиInkerman International AB 
являются HTT BWH Holding Ltd – 40% (Финляндия), Eksen Investments Limited – 40% (Кипр), 
Pan Chang Group INC. Limited – 20% (Гонконг). 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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В Україні зупинилась єдина лінія переробки хмелю,  
виробництво пива може здорожчати 

26.11.2018 

Українські виробники хмелю зіштовхнулися з проблемою переробки 
хмелю врожаю 2018 року через поломку єдиного в країні гранулятора, який 
належить компанії «Хопштайнер Україна».  

Через поломку гранулятора виробники хмелю стали перед питанням, що робити з 
врожаєм нового року – чекати завершення ремонту, чи відправляти свій хміль на переробку 
в сусідні європейські країни. У випадку реалізації другого сценарію вартість хмелю може 
піднятись, через що пивовари понесуть додаткові витрати. Скорочення вирощування 
хмелю в Україні за часів незалежності призвело до того, що на сьогодні тільки малі та 
середні пивоварні заводи, яким належить менше 10% пивного ринку України, в своїх 
технологіях використовують хміль гранульований вітчизняного виробництва. Найбільші ж 
пивоварні компанії з іноземним капіталом, уклавши попередні довгострокові контракти, 
закуповують виключно імпортну хмелесировину у вигляді гранул та екстрактів гірких 
сортів американського і німецького виробництва. Наші співрозмовники повідомили, що 
ганулятор зламався «декілька місяців тому», як раз напередодні отримання нового врожаю 
українського хмелю. Вони зазначають, що хміль може зберігатися в холодильнику в 
негранульованому вигляді без втрати якості до 9 місяців, а в гранульованому – 1-2 роки. 
Факт аварії на підтвердили Agronews також в дирекції підприємства. За інформацією 
компанії, поломка серйозна і поки не відомо скільки займе часу відновлення виробничої 
лінії. Німецька компанія Hopsteiner GmbH в 2010 р. запустила в Чуднівському р-ні 
Житомирської обл. виробництво з гранулювання хмелю. На той момент переробка хмелю 
також здійснювалось на підприємстві «Укрхміль», яке мало власний гранулятор, однак, в 
2012 р. почалася процедура банкротства підприємства. На сьогодні власний гранулятором в 
Україні має лише «Хопштайнер Україна». Сучасні пивзаводи не використовують у 
виробництві шишки хмелю, як це було у радянські часи, а застосовують гранули з хмелю чи 
екстракт. «Хопштайнер Україна» – це найбільша в Україні компанія з вирощування і 
переробки хмелю: вирощує і виробляє 80% загальної кількості хмелю в країні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
 

Локальні виробники пива займають 7-8%  
вітчизняного ринку 

29.11.2018 

В переважній більшості український споживач п'є лагерне пиво, але 
останнім часом росте споживання пшеничного, нефільтрованого та темного 
пива. Про це розповів СЕО компанії "Уманьпиво" Ігор Кисіль. 

"Люди хочуть новинок. Явний цьому доказ - позитивна динаміка відкриття нових 
крафтових пивоварень, зростання споживання крафтового пива, наприклад, з нотками 
цедри чи цитрусових та прянощів. Виробники крафтового пива мають можливість завести 
невелику партію хмелю і експериментувати зі смаками. Саме крафтові пивовари показали 
населенню, що є "інше пиво", а ми, регіональні пивзаводи, показуємо, що крім промислових 
пивзаводів-гігантів, в Україні є ще й інші виробники, хто варить добре пиво", - сказав він. 
Вітчизняний ринок пива поділений так, що 90% займають промислові підприємства, малі 
та середні пивзаводи в Україні - 7-8% та менше 1% припадає на крафтові виробництва. 
Через невеликий об'єм локальним заводам легше експериментувати з новими смаками. 
Відзначимо, навесні 2019 р. «Уманьпиво» планує завершити фінальний етап модернізації, 
після чого виробнича потужність підприємства збільшиться у 1,5 рази. Сьогодні броварня 
виробляє 1,2 млн дал напоїв у рік. А приріст виробництва та продажу щороку становить 10-
12%. «Ми вже провели два планових етапи модернізації потужностей броварні. Наступний, 
третій етап, дозволить нам випускати у 1,5 рази більше продукції - тоді ми зможемо 
задовольнити потреби наших споживачів», - CEO «Уманьпиво» Ігор Кисіль. З 2007 року на 
підприємстві розпочалась масштабна модернізація. Проведено капітальну реконструкцію 
цехів, збільшена потужність холодильного підрозділу, встановлена нова сучасна система 
фільтрації пива швейцарської фірми M&L Consulting, нова німецька лінія по наливу пива в 
кеги фірми m+f KEG Technik, новий сучасний парогенератор Clayton фірми Clayton Іndustries, 
сучасна трьохрівнева система очистки та підготовки води для пивоваріння данської 
компанії EUROWATER. В найближчий час у броварні чекають на поставку автоматичної 
установки для зовнішнього миття кегів з продукцією. Він також повідомив, що на території 
заводу розпочато будівництво фірмового магазину у форматі шоу-руму та облаштування 
музею-пабу з дегустаційною залою на базі цехів, що були розбудовані 140 років тому. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами delo.ua 

 
 

Пивоваренная компания AB InBev Efes жалуется на отсутствие  
сортировки отходов в Украине 

03.12.2018 

Крупная пивоваренная компания AB InBev Efes в Украине из-за 
отсутствия сортировки отходов теряет около 30% оборотной тары, 
сообщил и.о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов. 

"Процент сбора оборотной тары в Украине очень низкий, официальной статистики 
нет. По нашей компании могу сказать, что AB InBev Efes в Украине теряет около 30% 
оборотной тары в год, в целом же у нас за год используется более 300 млн единиц 
продукции в стеклянных бутылках многоразового использования. Таким уровнем возврата 
мы недовольны. По нашим данным бутылка теряется в контейнере в местах обитания 
людей и вывозится несортированная на полигон", - сказал он на пресс-конференции. По 
словам Д.Хренова, в некоторых странах Европы уровень сбора оборотной тары достигает 
98%. "Для решения проблемы с сортировкой мусора в Украине нужно принять соответству-
ющее законодательство, которое будет регулировать отношения в этом процессе. Сейчас 
поставить контейнер - проблема, организовать вывоз - проблема, на каждом шагу возника-
ют проблемы. К счастью, в национальной стратегии по обращению с отходами все написано 
правильно, вопрос - насколько она будет отражена в тех законах, которые будут приняты 
на ее основе. И потом, если государством будет гарантировано создание расширенной 
ответственности производителей, все случится, будут и контейнер-ры и перевозчики и 
сортировочные станции", - отметил он. Как сообщалось, крупнейший в мире пивоваренный 
концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, самая крупная пивоваренная 
компания Турции, в конце марта 2018 г. завершили слияние бизнесов на территории 
России и Украины в равных долях. AB InBev Efes является одним из лидеров пивоваренного 
рынка Украины, занимая 30,5% украинского рынка пива. AB InBev Efes в Украине 
принадлежат 3 пивоваренных завода в Черниговской, Харьковской и Николаев-ской обл. 
Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; 
международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, 
Taller; а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское". 

 

 

Читать полностью >>> 
За матеріалами fixygen.ua 
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Антимонопольники "ускладнили життя" тютюновому 
монополісту "Тедіс" 

05.12.2018 

Антимонопольний комітет скасував ряд дозволів на узгоджені дії, 
видані в листопаді 2011 р. терміном на 10 років найбільшому дистриб'ютору 
сигарет "Тедіс Україна".  

Згідно з оприлюдненим рішенням АМКУ, рішення про видачу в 2011 році дозволів 
приймалося при неповному з'ясуванні обставин, на підставі інформації заявника з приводу 
прогнозованих часток, які "Мегаполіс" буде займати на тютюновому ринку в результаті 
заявлених концентрацій та узгоджених дій, при тому, що ринок був монополізований вже в 
2013 р. В результаті розслідування АМКУ з'ясував, що "Мегаполіс" в період 2013 р. - дев'яти 
місяців 2015 р. зловживав монопольним становищем на ринку, тоді як узгоджені дії, дозвіл 
на які були видані комітетом в листопаді 2011 р. створили тривалі (до листопада 2021 р.) 
бар'єри для вступу в монополізований ринок потенційних конкурентів. У зв'язку з цим дані 
рішення скасовано. У відомстві зазначили, що рішення може бути оскаржене в 
Господарському суді міста Києва у двомісячний строк з дня його отримання. Як 
повідомлялося, АМКУ в кінці 2016 р. наклав на "Тедіс Україна" штраф у розмірі 431 млн грн 
за зловживання монопольним становищем, проте компанія оскаржила це рішення в суді. 
Пізніше Київський апеляційний господарський суд підтвердив необхідність сплати цього 
штрафу. В кінці березня 2017 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що в 
рамках розслідування справи "монополіста тютюнового ринку України" проведено понад 
100 обшуків. Компанія є найбільшим дистриб'ютором сигарет в Україні: її частка на ринку, 
за даними АМКУ, становить понад 99%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Латвийская Olainfarm, имеющая представительство в Украине,  
увеличила чистую прибыль на 13% 

07.12.2018 

Латвийский фармацевтический концерн Olainfarm в январе-
сентябре 2018 года получил чистую прибыль в размере 7,5 млн евро, что на 
13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.  

В отчете предприятия, опубликованном биржой Nasdaq Riga отмечается, что третий 
квартал 2018 г. для группы Olainfarm по размеру прибыли был самым успешным с 2015 г. 
Так, в третьем квартале текущего года чистая прибыль Olainfarm составила 1,7 млн евро 
(рост на 86% к третьему кварталу 2017 г.). Согласно отчету, выручка концерна Olainfarm за 
девять месяцев 2018 года равнялась 89,5 млн евро (снижение на 1% к январю-сентябрю 
2017 г.). Ранее представитель предприятия Дана Хасана сообщала, что объем реализации 
продукции за 9 мес. вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 89,009 
млн евро. Объемы реализации продукции предприятия продолжали расти на всех главных 
рынках сбыта, кроме России и Казахстана, где он снизился соответственно на 7% и 14%, 
говорится в отчете. Больше всего за год возрос объем продаж в Таджикистане - на 64% и в 
Белоруссии - на 42%. Реализация в Латвии увеличилась на 17%. Продукция Olainfarm 
поставлялась в 50 стран. Крупнейшими рынками сбыта продукции Olainfarm были Россия, 
Латвия, Белоруссия и Украина. Olainfarm - крупнейшая в Латвии и одна из крупнейших в 
Балтии компаний по производству медикаментов и химико-фармацевтических продуктов. 
В портфель продукции входит свыше 60 готовых лекарственных форм, 25 активных 
фармацевтических веществ и более 20 химических полупродуктов. Дочерние предприятия 
расположены в Литве, Турции и Киргизии, представительства - в России, Белоруссии, 
Таджикистане, Албании, Монголии, Узбекистане и в Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
ПАТ «Фармак» подвоїв потужність таблеткового виробництва,  

інвестувавши 20 млн євро 
07.12.2018 

ПАТ «Фармак» 6 грудня відкрив нове виробництво з виготовлення 
твердих лікарських засобів. Проект тривав 2 роки та коштував Компанії 20 
млн євро. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Запуск нової дільниці з випуску твердих лікарських форм подвоїть річну виробничу 
потужність, яка сягне 3 млрд одиниць на рік. Також завдяки збільшенню виробництва 
створено майже 100 нових робочих місць. «Серед найбільш важливих пріоритетів Уряду – 
створення комфортних умов для роботи бізнесу в Україні тому відкриття нових 
виробничих потужностей свідчить про результативність наших зусиль у цьому напрямку. 
Тим більше, що це українська компанія, яка давно працює на ринку нашої країни. Крім того 
важливо, що лікарські засоби «Фармаку» беруть участь у програмі «Доступні ліки», яку 
ініціював український Уряд. У 2019 році програма продовжить забезпечувати доступними 
ліками громадян України і на це Уряд заклав у бюджет 1 млрд грн», – підкреслив Степан 
Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі 
України. «Наша держава потребує інвестицій для росту економіки, які сприятимуть 
розвитку виробництва та зміцненню позицій України на міжнародній арені. І зараз, коли 
йде війна на сході України, ці інвестиції потрібні особливо сильно. Ми добре розуміємо це. І 
тому попри те, що вектор нашого розвитку – Європа, країни Азії та США, серце нашого 
бізнесу завжди буде в Україні. Наші податкові відрахування завжди йтимуть на розвиток 
держави. А “Фармак” сьогодні – єдина фармацевтична компанія, яка увійшла до сотні 
найбільших платників податків країни. Сума сплачених податків за 9 місяці 2018 року 
становить 506 млн грн. Ми збільшили заробітну плату нашим працівникам у середньому на 
15%, і за останні 5 років вона зросла у 2,4 раза. І сьогодні, завдяки новому виробництву, яке 
збільшить нашу потужність і зробить якісні ліки “Фармак” доступними більшій кількості 
людей як в Україні, так і в усьому світі, з’являться додаткові робочі місця. Це означає, що 
більше родин в Україні будуть впевнені в завтрашньому дні, отримуючи стабільну та гідну 
оплату праці. Ми ведемо бізнес чесно та прозоро і віримо в те, що такий підхід зробить нашу 
країну незалежною, сильною й вільною. А людей – щасливими», – зазначила Філя 
Жебровська, Голова наглядової ради ПАТ «Фармак». На новій виробничій дільниці  
встановлено обладнання від провідних європейських брендів Glatt, IMA, Marchesini та ін., 
яке забезпечує весь технологічний цикл виробництва таблеток – від приймання та обробки 
вихідної сировини до отримання кінцевих дозованих форм. Усього за 2019 рік на нову 
дільницю ТЛФ-2 заплановано перенести й освоїти приблизно 30 продуктів. У межах 
проекту Компанію консультували європейські експерти, які мають багатий практичний 
досвід в організації подібних GMP-виробництв, починаючи від етапу проектування й 
оцінювання концептуальних рішень. А його основою стала масштабна науково-дослідна й 
аналітична робота з визначення найкращого способу промислової технології отримання 
ТЛФ, зважаючи на сучасні тенденції та потреби Компанії. Відкриття виробничої дільниці 
наближає ПАТ «Фармак» до стратегічної мети – збільшення експорту до 40% до 2023 року. 

Читати повністю >>> Читайте також: ПАТ «Фармак» у ТОП-100 
найдорожчих брендів України >>> 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Фармак» 
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Український стартап співпрацюватиме з одним із  
найбільших виробників паперу 

21.11.2018 

Українську паперову зубну щітку Effa відібрали до бізнес-програми 
одного з найбільших виробників паперу – Stora Enso. Про це повідомляє 
портал ukrainian.voanews.com. 

Українці презентували в Гельсінкі одноразову зубну щітку, виготовлену з 
переробленого паперу та екологічно чистих матеріалів, які не шкодять природі. Компанія 
вибрала український стартап із команд з усього світу, щоб допомогти йому вийти на новий 
рівень розвитку. Крім Effa, до акселератора потрапило ще 5 команд. У червні Effa увійшла до 
п’ятірки найкращих стартапів світу у сфері клімату на конкурсі Clim@ в Німеччині. 
Екологічні зубні щітки Effa націлені на тих, хто багато подорожує, а також готелі та 
авіалінії. У рамках програми Effa протягом 3-х місяців співпрацюватиме з топ-менеджерами 
Stora Enso, які допомагатимуть із логістикою, виробництвом, матеріалами, маркетингом і 
продажами. За словами співзасновниці Effa Дар’ї Василенко, після закінчення програми 
Stora Enso може підписати з ними контракт про виробництво їхнього продукту. «Це крок, до 
якого ми йшли з першого дня. Зі Stora Enso ми стаємо сильнішими – підтримка бренду, який 
знає весь світ, є величезним кроком у розвитку Effa», – підкреслює Дар’я. Ідея щітки 
прийшла Іллі Кічуку, який є співзасновником і співдиректором компанії. Effa саме заверши-
ла програму в акселераторі в Нью-Йорку, яка допомогла їм побудувати фінансову модель і 
бізнес-план, а також налагодити зв’язки з інвесторами та знайти клієнтів, серед яких – офіс 
Google у Нью-Йорку і готелі на Мангеттені. Також після спілкування з клієнтами у стартапі 
зрозуміли, що зубна щітка – це не повний продукт, і потрібно додати зубну пасту. ... 

Читати повністю (відео) >>>  
За матеріалами ukrainian.voanews.com 

 
Виробництво ефірних олій може  

бути дуже вигідним 
28.11.2018 

Не дивлячись на всі досягнення сучасної фармакології, в світі як і 
раніше цінуються натуральні компоненти для лікувальних і косметичних 
засобів. Про це повідомляє портал agroreview.com 

Попит на ефірні олії з різних рослин росте на міжнародному ринку на 6-8% щорічно, 
пише Pro-Consulting. Прогнозується, що в найближчі п'ять років грошовий обсяг цього 
ринку зросте з сьогоднішніх $8 млрд до $12,1 млрд. Близько 50% світового обсягу ефірних 
олій споживається на європейському континенті. На другому місці – Північна Америка 
(26%), на третьому – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (24%). Україна, перебуваючи в 
безпосередній близькості від самого ємного ринку збуту ефірних олій і маючи хороші 
умови для культивування лікарських трав, може скористатися цим для нарощування 
експорту цього виду продукції. Однак, поки цей потенціал не реалізується повною мірою. 
Навпаки, за підсумками 11 місяців 2017 року спад виробництва ефірних олій в нашій країні 
склав майже 30,5%, і сталося це внаслідок різкого подорожчання імпортованої сировини. 
Разом з тим, виробництво ефірних олій може бути дуже вигідним, про що свідчить приклад 
Бразилії, яка експортує їх щорічно близько 14,4 тис. тонн, або Німеччини – 4,26 тис. тонн. 
Але при організації такого підприємства на території України необхідно дуже ретельно 
вибирати вид сировини. Так як від нього буде залежати вихід і собівартість кінцевої 
продукції. Наприклад, з кілограма висушеної лаванди можна отримати приблизно два 
грама олії, а квітки меліси дадуть вихід в десять разів менше. Крім того, різні види 
сировини можуть значно відрізнятися один від одного за ціною. ...  

 

Читати повністю (інфографіка) >>>  
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Рубежанская чулочная мануфактура делает  
1,5 млн. пар носков в год 

29.11.2018 

Большая дорога начинается с маленького шага, говорит Геннадий 
Мисюренко, основатель производства чулочно-носочных изделий в  
Рубежном. Об этом пишет delo.ua 

По словам предпринимателя, когда начинал бизнес в 2011 году, в активе было всего 
три вязальные машины. И был 20-летний опыт работы на этом рынке. Сегодня компания 
производит полтора миллиона пар носков в год. В ассортименте 400 наименований носков, 
чулков и колготок. Продукция выпускается под тремя марками. 

 

Читать полностью (видео) >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

В Сумской области открыли новую  
швейную фабрику 

08.12.2018 

Компания "Ярослав" (Киев) открыла Кролевецкую швейную фабрику 
(Сумская обл.), которая специализируется на пошиве женских рубашек, 
пижам, спецодежды. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно информации Кролевецкого горсовета на своей странице в Facebook, на 
фабрике уже работает около 100 человек, но в 2019 году с открытием еще одного цеха 
планируется увеличить численность работников до 300 человек. В настоящее время, в 
частности, фабрика выполняет заказ по пошиву курток для работников "Новой пошты". 
"Приятно, что в такое непростое время, несмотря на правовой режим военного положения 
на территории приграничной Сумщины открываются новые предприятия", - цитируется в 
сообщении присутствовавший на открытии фабрики глава Сумской облгосадминистрации 
Николай Клочко. Как сообщалось, фабрика в Кролевце создана ЧП "Ярослав" на базе 
бывшей полуразрушенной ткацкой фабрики, приобретенной в 2017 году, а затем 
реконструированной и оснащенной новым оборудованием. Директор и собственник ЧП 
"Ярослав" Александр Барсук ранее сообщал, что ежегодно инвестирует около $1 млн 
кредитных средств в оборудование и модернизацию производственных мощностей. По 
данным на сайте компании, в структуру ее производственных мощностей, помимо 
Кролевецкой фабрики, входят ЧП "Ярослав" (Киев), "Фабрика "Проминь" (пгт Дымер, 
Киевской обл.), Богуславская суконная фабрика (Киевская обл.) и Стеблевская 
хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика (Черкасская обл.). Основная 
специализация – производство постельного белья, пледов, одеял, матрасов, товаров для 
детей, кухонного текстиля. В 2017 году выручка ЧП "Ярослав" составила 354 млн грн (в 
первом квартале 2018 года - почти 91 млн грн). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
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Легка промисловість України:  
бути чи не бути 

30.11.2018 

Днями у Києві відбувся Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості під 
гаслом "Національний виробник – основа економіки держави" з відвертою 
розмовою бізнесу і влади стосовно безлічі гострих питань, які стримують 
повноцінний розвиток галузі. 

Легка промисловість, що забезпечує 5% бюджетних надходжень та 2,6% 
експортного потенціалу України, почала бити на сполох. Сьогоднішні серйозні виклики 
можуть суттєво погіршити становище українських виробників на ринку. Зокрема, учасники 
форуму висловили серйозне занепокоєння стосовно Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) 
між Україною та Туреччиною. А Угода про ЗВТ з Китаєм, початок роботи над якою 
нещодавно анонсовано Мінекономрозвитку, може остаточно поставити хрест на галузі. 
Адже КНР і Туреччина домінують на світових галузевих ринках. Окрім цього, назріла зміна 
податкової політики держави, боротьба з контрабандою, "секондом" і багато інших питань. 
«Сьогодні китайські, турецькі та інші товари невідомого походження й сумнівної якості 
масово продаються повсюди без обліку і контролю. Асоціацією було проведено 
дослідження міжнародної статистики обох торгуючих сторін щодо імпорту в Україну 
готової продукції по 3–х основних імпортерах – Китай, Туреччина, Польща, і виявлено 
шокуючі закономірності. Згідно з даними цих країн в Україну ввезено продукції на $1079,1 
млн за групами 60-64 ТН ЗЕД, а за даними Держстату – лише на $483,3 млн. Тобто лише з 
цих країн у 2017 році на український ринок потрапило на $596 млн більше неврахованого 
імпорту трикотажних полотен, одягу, домашнього текстилю і взуття. А це втрати 
щонайменше 5,3 млрд гривень бюджетних надходжень у вигляді сплати мита і ПДВ», – 
заявила президент-голова правління Асоціації "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт. Україна 
минулого року зайняла 3 місце в світі за обсягами імпорту "секонд-хенду", попереду лише 
Пакистан і Малайзія, а після нас в десятці – Росія, Камерун, Гватемала, Кенія, Індія, Туніс. 
Також Ізовіт повідомила, що у вітчизняній галузі легкої промисловості офіційно працює 
близько 83 тисяч осіб, понад 75% – жінки, продукції виробляється на 25 млрд. грн., майже 
45% з якої експортується переважно до Європи. "Однак, це лише 1% промислового 
виробництва України. Цей показник при об'єднанні наших бажань і зусиль може бути 
збільшений щонайменше у 3 рази. Впевнені – у виграші будуть усі сторони: виробники, 
бізнес, держава, регіони, замовники, інвестори, споживачі. Директор Концерну "Ярослав" 
Олександр Барсук відзначив проблеми освітнього характеру. "За період 1991-2018 рр. учнів 
в освіті стало в два рази менше, а вчителів – на 10%. На сьогодні вища освіта в багатьох 
наших ВНЗ видається більше на паперах, ніж насправді", – заявив він та висловив 
переконання, що систему освіти потрібно модернізувати і змінювати, причому для цього 
потрібні не кошти, а мудрий підхід. "Для ПТУ повинно бути зменшено фінансування за 
рахунок зменшення терміну навчання, потрібно забрати загальноосвітні функції, що 
належать школам. При цьому потрібно спростити можливості працевлаштування людям до 
18 років. Сьогодні така категорія має право одружитися, сісти у в'язницю, але працювати 
вони нормально не можуть. Тому що робочі місця потрібно сертифікувати. Цього ніхто не 
хоче робити", – резюмував представник галузі. Керівник ПрАТ ВКФ "Леся" Микола Сиченко 
запропонував звернутися до керівництва держави з вимогою переглянути ввізне мито на 
сировину для легкої промисловості. «Чому польські компанії закуповують сировину в Індії 
та Пакистані, завозять її в Україну, виготовляють тут одяг, а потім відправляють в 
Німеччину, Італію, Іспанію? Тому що вони не сплачують мито. Слава Богу, останнім часом 
питання повернення ПДВ знівельоване і підприємства у визначений термін отримують 
повернення ПДВ. Але питання мита підвищує собівартість даної продукції і робить нас 
неконкурентоспроможними у форматі Full Business», – заявив він. Також потребує 
вирішення питання утилізації відходів легкої промисловості. "На виробництві ми 
використовуємо близько 40 тонн тканини на місяць, близько 12% – це відходи" – додав він. 
"Якщо Держпродспоживслужба не розблокує імпорт вовни, то в Україні буде припинено 
виробництво пледів, ковдр, у т.ч. для потреб ЗСУ", – заявив Роман Ріц один з керівників 
харківської фірми "VLADI". Представник ЄБРР Катерина Рігг запропонувала галузевому 
бізнесу підтримку проектів у сфері роботи з персоналом, програмного забезпечення, 
створення інформаційного порталу В2В. Ганна Огаренко директор ТОВ "Олтекс" звернула 
увагу на недосконалість системи держзакупівель. "Ми вважаємо, що в сфері держаних 
закупівель, де використовуються кошти платників податків, повинні брати участь 
підприємства усіх форм власності, але ті, що мають виробничі потужності й офіційно 
працюючий персонал, необхідний для якісного виконання таких замовлень. Крім того, 
цінові пропозиції повинні порівнюватись без урахування ПДВ аби всі були в рівних умовах", 
– заявила вона. Доповідач також підтвердила гостроту проблеми нестачі кадрів в галузі. 
Адже через невисоку зарплату більшість спеціалістів мігрує за кордон. «Якщо я хочу 
платити швачці 15 тис. грн, то 12,5 тис грн. повинна додатково заплатити податків. Як, 
приймаючи участь в торгах у системі "Прозорро", ми можемо конкурувати із приватними 
підприємствами, які знаходяться на єдиному податку й не платять ПДВ, а часто – й офіційну 
зарплату?» – задалась вона питанням. Президент компанії "Текстиль-контакт" Олександр 
Соколовський, виступаючи з приводу захисту прав бізнесу, відмітив, що держава і 
суспільство сьогодні чують тих, хто як "євробляхери" відстоює свої права. «У нас інші 
методи, але я рекомендую всім, при наявності будь-яких проблем, виносити їх у публічне 
середовище. Ми маємо триматися разом – це дозволяє спільно вирішувати велику кількість 
системних проблем. В ході роботи асоціації "Укрлегпром" вдалося ввести розстрочку зі 
сплати ПДВ на імпорт обладнання для виробників, вдалося вирішити в декількох областях 
питання про сплату пайового внеску. Однак цього недостатньо для широкомасштабної 
модернізації галузі. Необхідно вирішувати питання з податковою реформою, замінивши 
податок на прибуток податком на виведений капітал та ще багато чого…. Але бізнес 
повинен не тільки вимагати, а й підтримувати державу. Я вважаю, що ми маємо підтримати 
запровадження касових апаратів, оскільки їх відсутність створює величезну чорну діру та 
можливість торгувати контрабандою. Також ми маємо підтримати боротьбу з "чорними" 
цехами, де зарплати платять в конвертах, де не ведеться ніякої бухгалтерії і з'являється 
можливість демпінгувати по цінам. Таке перебування в тіні 35-40% економіки України дає 
нам ганебний і найнижчий ВВП в Європі на душу населення», – зазначив він. «На сьогодні 
легка промисловість – одна із базових стратегічних галузей розвитку економіки, яка 
безумовно розвивається з багатьма викликами і має колосальний потенціал. Уряд працює 
над дерегуляцією законодавства й створенням привабливих умов для бізнесу", – заявив 
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Микола Тітарчук. Відмінено більше 
500 законодавчих актів і за рейтингом Світового банку у поточному році Україна зайняла 
76 позицію за показником легкості ведення бізнесу. Чиновник підтвердив готовність Уряду 
прислухатися до ініціатив бізнесу та зазначив, що одним із нагальних питань для Уряду є 
створення робочих місць. "І ваша галузь може швидко вирішити це питання», – додав він. В 
свою чергу, в.о. заступника Голови Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький 
зазначив, що за десять місяців п.р. було припинено 125 спроб переміщення товарів легкої 
промисловості з порушенням митного законодавства на суму 1,2 млн. грн. "Як ви знаєте, в 
червні 2018 року відповідно до постанови Кабміну було оголошено операцію "Україна без 
контрабанди". Які ми маємо результати запропонованого експерименту? Відчутно зросли 
надходження митних платежів з 1,3 млрд. грн. у червні до 1,7 млрд. грн – у жовтні", – 
наголосив він. До слова, в рамках з'їду відбулася презентація найбільшої іграшки та 
найбільшого форменого кашкета, які в подальшому будуть заявлені до Книги рекордів 
України. Київська швейною компанією "Олтекс" було представлено "Найбільший формений 
кашкет" 120 розміру (середній прийнятий розмір 58), сконструйований на основі взірців 
для військовослужбовців і виготовлений з матеріалів чернігівської компанії "Чексіл" з 
дотриманням всіх технологічних параметрів. Діаметр денця кашкета завбільшки 60 см, а 

висота стінки – 30 см. А найбільшу м'яку іграшку в Україні презентувало Луцьке 
підприємство "Тигрес", власна студія дизайну та досвід роботи з різними за фактурою і 
складом тканинами дозволили підприємству виготовити сороконіжку більшу, ніж 12 м. 
Тканина – від українського виробника ТОВ "ФИМ" , м. Жовті Води; наповнення – волокно 
силіконізоване – ТзОВ "Еко-Втор", м. Фастів. Потенціал галузі був підтверджений показом 
колекції професійного, форменого та корпоративного одягу для потреб енергетиків, 
металургів, медиків, авіаторів, готельно-ресторанного бізнесу та інших. Метою показу 
стало бажання українських виробників довести, що професійний одяг може бути не лише 
практичним, але й модним. Усі бажаючі змогли також ознайомитися зі спектром 
застосування галузевих промислових інновацій для потреб секторів економіки шляхом 
огляду консолідованої експозиції різноманітної продукції вітчизняного легпрому. Із 
захватом про сучасний інструмент формування дитячої особистості "Фабричних мандрівок" 
розповів Владислав Бондаренко. Учасниками З'їзду визначено кроки, які потрібно зробити 
державі і бізнесу для збереження людського капіталу та ефективного розвитку легкої 
промисловості, зокрема: обнулити ПДВ на імпорт обладнання, що дасть потужний поштовх 
для модернізації, підвищення продуктивності праці, зростання заробітної плати; податок 
на прибуток спрямувати на модернізацію, розбудову підприємств; регіональні (місцеві) 
ресурси спрямувати на погашення процентів по кредитах для підприємств легкої 
промисловості, а це підприємства переважно малого, середнього і мікро-бізнесу; припинити 
намагання лібералізації зовнішньої торгівлі (встановлення нульових ставок ввізного мита) 
на готову продукцію легкої промисловості (одяг, взуття, килими, іграшки, інші готові 
текстильні вироби) при укладенні міждержавних угод про зону вільної торгівлі, передусім, 
з країнами, що домінують на галузевому світовому текстильному ринку – Китай, 
Туреччина, Індія, Індонезія, Бангладеш, В'єтнам та інші. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 24tv.ua 
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Как появление IKEA скажется на украинской  
мебели и производителях 

30.11.2018 

Украина превращается в мебельный цех Европы. 52,6% всех стульев, 
шкафов, кроватей и комодов, производимых в нашей стране, отправляются 
на экспорт и 80% этого объема уходит в страны ЕС. 

«Особенно в европейских странах ценятся наши изделия из буковой древесины, 
заготавливаемой в украинских Карпатах», - отметил Андрей Колесник, член правления 
Украинской ассоциации мебельщиков. Объемы производства постоянно растут, так что 
иностранцам есть из чего выбирать: за 9 месяцев 2018 года наши фабрики выдали на 18% 
больше продукции, чем годом ранее, - на 11,6 млрд. грн. А выгодно продавать ее за границу 
помогало Минэкономразвития. По словам совладельца мебельной компании «МебельОК» 
Святослава Амелина, серьезно помогло снижение ввозных пошлины на украинскую мебель 
в ряде стран. «В настоящее время украинская мебель продается по всему миру, начиная от 
Канады и заканчивая Австралией. За последний год экспорт украинской мебели в наиболее 
востребованных сегментах вырос более чем в два раза и, думаю, и в 2019 г. отрасль покажет 
не меньший рост», - заверил он. Иностранцы меньше зарятся на наши шкафы и полки, а 
больше интересуются тем, что предназначено для сидения - стулья, диваны, кресла, 
табуретки и пр. На них приходится до 55% заграничных продаж. Второе место в 
экспортных объемах занимает офисная мебель. «Например, наша компания работает 
преимущественно на европейский рынок, предлагая офисную мебель, мебель для гостиниц 
и учреждений. Европейцы сами нас находят и размещают крупные заказы», - отметила в 
разговоре с UBR.ua директор Mebloff Group Лада Басова. Интересно, что наибольшую часть 
мебели наши производители отправляют к одному из крупнейших ее производителей в 
мире: занимает четвертое место после США, Китая и Италии. Географическая структура 
украинского экспорта выглядит следующим образом: 55,62% - Польша, 6,6% - Германия, 
6,44% - Дания, 31,34% - все остальные. Главное конкурентное преимущество украинских 
мебельщиков - это оптимальное соотношение цены/качества. Наши производители 
создают мебель не хуже польской, а берут за нее, по словам Басовой, на 10-20% меньше. 
Конечно же фабрики не работают себе в убыток. Оптимальную же цену могут предложить, 
благодаря совпадению двух факторов: недорого сырья и невысокооплачиваемой рабсиле. 
По этой же причине иностранцы активно вкладываются в наши мебельные производства. 
Особенно активно в западном регионе. Самый показательный пример - это МК «Стрый», 
который поставляет стулья в Азербайджан. Партнер комбината - азербайджанский 
производитель мебели Foriella Llc. В этой же стране наша компания привлекла и 
инвестицию, которая позволяет ей наращивать производство на расширенных мощностях: 
$3 млн. от компании «Фортиво». Украинские цены выглядят привлекательно для 
иностранцев даже при их постоянном повышении. «Мебель в Украине дорожает в пределах 
10% в год. Причина - увеличение заработных плат. Ведь мебельное производство является 
достаточно трудоемким», - отметил Святослав Амелин. Например, двуспальная деревянная 
кровать «Элегант» (производства Черниговской мебельной фабрики «Микс Мебель») 
подорожала за год на 10,8%, до 4,1 тыс. грн. А стандартный двухдверный шкаф-купе «Ника 
11/6» из ДСП (от мебельной фабрики «NIKA Мебель») вырос в цене на 8,3% и стоит 5,2 тыс. 
грн. Ценники регулярно пересматривают как элитные производители, так и более 
бюджетные. Когда шведская компания IKEA начала осваиваться на украинском рынке, 
возникли опасения, что она серьезно перекроет кислород нашим фабрикам. Но эксперты 
развеяли большинство из них. «Украинские мебельные фабрики уже давно работают как с 
JYSK, так и с IKEA. Иностранные компании будут только расширять свое сотрудничество с 
нашими производителями. К тому же на внутреннем рынке спрос на мебель не совсем 
совпадает с тем ассортиментом, который предлагает IKEA», - отметил Амелин. Если около 
года назад со шведской компанией работало как минимум 5 украинских фабрик, то сейчас 
уже около 10-ка. «Нередко, покупая мебель IKEA, украинцы сами того не подозревая, берут 
продукцию наших фабрик под иностранным брендом», - добавил Амелин. По его словам, 
пострадать от появления IKEA в Украине могут разве что мелкие комбинаты, которые не 
научатся договариваться с торговцем. Крупные же будут получать от него заказы на 
внутреннем рынке и продолжат наращивать экспортные поставки. 

Читать полностью >>>  
По материалам hvylya.net 
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У Тернополі з'явиться завод з виробництва  
сучасних будматеріалів 

06.12.2018 

Виробник екструдованого пінополістиролу ТM "Рenoboard" побудує 
новий завод у Тернополі. Про це повідомив генеральний директор компанії 
"Рenoboard" Ділавер Юксель. 

"Два заводи в Херсоні і Тернополі зможуть виробляти до 500 м³ екструдованого 
пінополістиролу на рік, що дозволить повністю задовольнити зростаючий попит в 
Україні",- сказав директор. Початок будівництва почався у вересні. При будівництві будуть 
використані екологічно чисті будматеріали, а нове обладнання дозволить конкурувати з 
європейськими виробниками. “Це інвестиція не тільки у виробництво. Це інвестиція в 
українську економіку і в майбутнє. Україна може заощадити до 5 млрд доларів на рік за 
рахунок ізоляції, що призведе до зниження витрат на енергоресурси”, – зазначив Юксель. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами budport.com.ua 
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Израильская компания Seven Hills будет  
развивать в Киеве коворкинги 

29.11.2018 

ООО "Экско Плюс" (Seven Hills) Беньямину Штайнмецу может 
построить гостиницы и в партнерстве с девелопером арт-завода 
"Платформа" (City Capital Group – ИФ) сконцентрироваться на развитии 
новых коворкинговых пространств.  

"Мы думаем о развитии офисов, о гостиничном будущем. Если мы начнем 
реализацию, мы начнем не более чем из 150 номеров. У нас есть несколько опций, в том 
числе присоединение к гостиничной сети. Пока мы не можем озвучивать детали, но в 
следующем году, полагаю, сообщим", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в 
кулуарах конференции RED PM DAY 2018 CEO Seven Hills IDG Ари Шварц. Он уточнил, что 
начать реализацию гостиницы планируется в 2019 году, если "найдутся инвестиции", но 
приоритетным является выход в сегмент офисной недвижимости. В частности, по словам 
А.Шварца, девелопер арт-завода "Платформа" является одним из партнеров компании 
Seven Hills в настоящее время. Совместно они намерены в 2019 году начать развитие новых 
проектов офисной недвижимости, в частности коворкингов. ООО "Экско Плюс" создано в 
2004 году, основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. 
Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО являются компания "Глобал Спейс 
Менеджмент Лимитед" (90%), ПАО "ЗНВКИФ "Республика" (10%). Конечный бенефициар – 
Б.Штайнмец. В настоящее время Seven Hills ведет строительство только одного проекта в 
Украине - жилого комплекса Park Avenue в Голосеевском районе Киева. Компания Seven 
Hills зарегистрирована в Украине в 2006 году, входит в состав международной 
инвестиционно-строительной группы Scorpio Real Estate, занимающейся строительством 
объектов недвижимости. После выхода на рынок Украины компания планировала вложить 
на протяжении 6 лет в украинские проекты $1 млрд. Scorpio Real Estate Group входит в 
состав инвестиционной группы компаний BSG Group, деятельность которой 
осуществляется сразу в нескольких направлениях. В портфеле группы - более 12,8 
миллионов квадратных метров жилой и коммерческой площади в мировых столицах. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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За три квартали 2018 року введено в експлуатацію  
понад 60 тис. нових квартир 

27.11.2018 

За підсумками січня-вересня 2018 року в Україні прийнято в 
експлуатацію 5231 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це 61180 нових 
квартир. Про це повідомляє Урядовий портал. 

«За 9 місяців 2018 року введено в експлуатацію вже понад 5,2 млн кв. м житла. Це 
61180 тис. нових квартир. За цей період в експлуатацію ввели на 15% менше житлової 
площі в новобудовах, ніж за аналогічний період попереднього року, що пояснюється 
об’єктивними чинниками. Ринок стає більш рівномірним та стабільно розвивається після 
неабиякого буму житлового будівництва в минулому році. Крім того, все більше зростає 
попит на однокімнатні та інші малогабаритні квартири, що теж у свою чергу впливає на 
введені в експлуатацію об’єми»,- повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. Згідно із статистикою, у січні-вересні у 
містах України було прийнято в експлуатацію 3313,3 тис. кв. м житла (63,3%), у сільській 
місцевості – 1917,7 тис. кв. м (36,7%). У багатоквартирних житлових будинках було введено 
в експлуатацію 49,7% від всього житла. У розрізі регіонів лідерами за обсягами введеного в 
експлуатацію житла стали Київська обл. (976,1 тис. кв. м), Львівська обл. (595,3 тис. кв. м) та 
м. Київ (616,2 тис. кв. м). Лідер за темпами – Херсонська область (200,6%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Инновационный парк UNIT.City бизнесмена Василия Хмельницкого  

получит кредитную линию на $8 млн 
30.11.2018 

Набсовет ЧАО "Киевский мотоциклетный завод" согласовал заключение 
договора поручительства в открытии Альфа-Банком кредитной линии для ООО 
"Юнит Холдингс" с целью финансирования строительства UNIT.City.  

Решение дать согласие на совершение сделки принято в ходе внеочередного 
собрания акционеров компании 30 ноября 2018 г. Речь, в частности, идет о намерении ООО 
"Юнит Холдингс" привлечь у Альфа-Банка пятилетнюю невозобновляемую кредитную 
линию на сумму $8 млн с процентной ставкой не выше 12% годовых. Поручителем в сделке 
выступит ЧАО "Киевский мотоциклетный завод". Привлеченные деньги будут направлены 
на завершение реконструкции двух новых кампусов первой очереди UNIT.City. Как 
сообщалось, Киевсовет в конце сентября 2018 г. решил передать в аренду два участка 
общей площадью 22,2 га на ул.Семьи Хохловых, 8 компаниям "Юнит Житлоинвест" и "Юнит 
Холдингс" для строительства жилищно-офисного комплекса. Согласно данным веб-сайта 
UNIT.City, по состоянию на ноябрь 2018 года в инновационном парке действуют два бизнес-
кампуса и коворкинг Chasopys.UNIT, в которых работают 85 компаний-резидентов. … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
 

У Львові планують збудувати масштабний  
навчальний ІТ-комплекс 

01.12.2018 

У Львові планують будівництво масштабного навчального кампусу, 
загальна площа якого сягатиме 10 тис. м2. Про це повідомляє служба новин 
порталу inlviv.in.ua 

Будівля матиме 10 поверхів, у якій навчатимуться студенти першого в Україні ІТ-
університету — IT Step University та освітнього центру IT Step Academy. Крім того ІТ-
комплекс буде відкритий не лише для студентів, а й для учнів, адже тут мають намір 
побудувати профільну середню школу. «Реалізація такого проекту є дуже актуальною для 
міста, адже ІТ у Львові стрімко розвивається, кількість компаній зростає, відповідно ринок 
потребує ІТ-спеціалістів з якісною освітою», — розповіли в IT Step Academy Lviv. Одна з 
місій ІТ-комплексу — розвивати потенціал у дітей, виявляти їх таланти та допомагати 
втілювати інноваційні проекти ще зі шкільної парти. Підготовка ІТ-спеціалістів з раннього 
віку зможе дати відповідь на запит ІТ-ринку та забезпечити компанії професіоналами, які 
виведуть українську галузь ІТ на суттєво інший рівень. За проектом кампусу у класах та 
навчальних лабораторіях зможуть навчатись близько 1000 студентів та учнів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами inlviv.in.ua 

 
 ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

Напружену ділянку одеської траси передано в експлуатацію  
приватному підряднику 

29.11.2018  

Компанія «Автомагістраль-Південь» почала реалізовувати договір по 
зимовій експлуатації одеської траси, підписаний восени цього року. Вперше 
цю роботу було доручено приватному підряднику. 

Про пілотний проект, запроваджений у межах Київської області (км 11+660 – км 
143+028), сьогодні розповів керівник «Укравтодору» Славомір Новак під час навчань з 
протидії надзвичайним ситуаціям та огляду техніки. В тендері, який відбувся у вересні 
цього року, приймали участь декілька великих компаній. «Автомагістраль-Південь» 
запропонувала найнижчу ціну – сума контракту складає біля 41 млн грн. В «Укравтодорі» 
вважають, що «Автомагістраль-Південь» зможе ефективно та оперативно чистити трасу та 
інфраструктурні об’єкти від снігу та обробляти дорожнє покриття реагентами. Контрактом 
передбачена також літня та міжсезонна експлуатація доріг. «У компанії є достатні обігові 
кошти, вони закупили нову техніку, ми з ними ефективно співпрацюємо. Але ми будемо 
контролювати якість роботи з експлуатації доріг, яку здійснюють приватні компанії», – 
сказав Славомір Новак. Голова «Укравтодору» додав, що компанія «Автомагістраль-
Південь» пройшла «перший удар зими» успішно. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 
 

 

 
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
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В Украине ввели аттестацию для управляющих  
многоквартирных домов 

29.11.2018 

С 2019 г. в Украине вводится аттестация для управляющих много-
квартирных домов, сообщил вице-премьер – министр регионального 
развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. 

Соответствующее постановление уже принял Кабмин – "О профессиональной 
аттестации по профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)". "Это 
шаг к формированию рынка профессиональных управляющих и повышения качества услуг 
населению. В Украине сегодня около 250 тысяч многоквартирных домов, и их жители 
должны получать качественный уровень жилищно-коммунальных услуг. Поэтому 
внедрение профессиональной аттестации управляющего позволит повысить это качество", 
- прокомментировал Зубко. К слову, этот закон должен был вступить в силу 10 июня 2018 
года, но начало его действия перенесли на 2019 год. Вступление в силу статей закона, 
которые касаются отопления, переносится на 1 мая 2019 г., а обслуживания домов — на 1 
января 2019 г.". После вступления в силу закона о ЖКУ все жители многоквартирных домов 
должны будут в трехмесячный срок выбрать себе управителя или создать ОСМД. Сейчас 
там, где нет ОСМД, а таких домов в стране около 80%, отоплением, водоснабжением, 
уборкой территории и т. д. занимаются управляющие компании, по сути, бывшие жэки. 
Если закон начнет действовать с 10 июня, то все заключенные жэками договоры с 
поставщиками услуг утратят силу. И может получиться, что жильцам отключат воду, 
перестанут вывозить мусор, так как "нет договора — нет услуг". 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 
 

 

 
 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ) 
 

 
 

Рішення про закриття полігону твердих побутових відходів  
№ 5 для Києва є принциповим та остаточним 

30.11.2018 

Київ продовжує рухатися затвердженим планом безпечного закриття 
полігону твердих побутових відходів № 5 у найближчі 2-3 роки та 
будівництва альтернативи йому – сміттєпереробного заводу. 

У цьому процесі ми враховуватимемо технічні рекомендації німецьких колег, які 
провели ґрунтовне дослідження на полігоні. Про це сьогодні заявив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв під час українсько-німецької конференції щодо питань 
рекультивації полігонів. «Рішення про закриття полігону № 5 та перетворення його на 
екологічно безпечний об’єкт є для міської влади Києва принциповим та остаточним. Понад 
30 років полігон працював, створюючи значний дискомфорт мешканцям навколишніх сіл, і 
наразі ми здійснюємо підготовку до процесу рекультивації. Як це відображено у 
детальному плані, що затверджений Київрадою, ми плануємо виконати роботи орієнтовно 
протягом трьох років», – сказав він. Заступник голови КМДА зауважив, що в процесі 
виконання рекультивації Київ безперечно враховуватиме висновки дослідження, що 
проводилось інженерним бюро, підзвітним Міністерству охорони навколишнього 
середовища, природи та ядерної безпеки Німеччини. «В Україні проблеми полігонів, які ми 
долаємо зараз, у Німеччині мали 40 років тому. Німецькі колеги сьогодні діляться із нами 
колосальним досвідом і практиками, які ми повинні реалізовувати у терміновому порядку. 
Дуже важливими є рекомендації щодо формування схилів, переробки фільтрату, 
проведених замірів міграції метану у тілі полігону та варіанти його переробки, формування 
захисного екрану тощо», – зауважив заступник голови КМДА. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kyivcity.gov.ua 
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Держаудитслужба: Фінансова мілина 
українських портів 

04.12.2018 

Держаудитслужба провела заходи фінансового контролю морських 
портів та встановила, що галузь має інфраструктурні, управлінські і 
законодавчі проблеми та потребує багатомільярдних інвестицій. 

Перевірка охопила такі державні підприємства: «Білгород-Дністровський морський 
торговельний порт» (ДП «Білгород-Дністровський МТП»), державне підприємство 
«Миколаївський морський торговельний порт» (ДП «Миколаївський МТП»), державне 
підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (ДП «МТП «Чорноморськ»), 
державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» (ДП «СК «Ольвія»), державне 
підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (ДП «МТП «Южний»), державне 
підприємство «Херсонський морський торговельний порт» (ДП «Херсонський МТП»). 
Аудиторськими дослідженнями встановлено зниження рівня прибутковості морських 
портів у зв’язку зі значним зносом основних засобів (понад 70%), зменшенням обсягів 
перероблених портами вантажів та низку недоліків в управлінні, які негативно вплинули 
на фінансові результати діяльності та загальний фінансово-економічний стан портів. Серед 
зовнішніх факторів, які негативно вплинули на фінансові результати портів, є недосконала 
правова база, високі портові збори, втрата конкурентоспроможності та транзитних 
вантажопотоків на ринку портових послуг, обмежені глибини підхідних каналів, що 
призводять до зменшення вантажопотоків. Також затверджені показники фінансових 
планів Портів за капітальними інвестиціями постійно не виконуються. Капітальні інвести-
ції ДП «Білгород-Дністровський МТП» за 2017 рік становили лише 526 тис. грн при плані 12 
470 тис. грн, а у ДП «МТП «Южний» за 9 міс. 2017 р. план капітальних інвестицій виконаний 
лише на 17,5 відсотка. Укладання договорів із приватними стивідорними підприємствами 
позбавило змоги Порти отримувати дохід від надання комплексу навантажувально-
розвантажувальних робіт. До прикладу, через укладання таких договорів ДП «Білгород-
Дністровський МТП» Порт не отримав додатково доходу на загальну суму 30 505,8 тис. грн. 
Суттєвим фактором, що загалом негативно впливає на фінансово-господарську діяльність 
Портів, є наявність неліквідних незавершених капітальних інвестицій. Скажімо, на балансі 
ДП «МТП «Южний» обліковуються такі об’єкти незавершених капітальних інвестицій на 
суму 15,5 млн грн. Своєю чергою, ДП «Білгород-Дністровським МТП» не забезпечено 
отримання економічної вигоди від капіталовкладень на загальну суму 6 677,89 тис. 
гривень. Окрім того, протягом дослідженого періоду значні фінансові ресурси були 
спрямовані на реконструкцію та придбання об’єктів, які фактично не використовуються. 
Зокрема, ДП «Миколаївський МТП» витрачено 918,7 тис.  грн на капітальний ремонт 
будівлі, яку фактично не використовує та не передає в оренду.  Протягом дослідженого 
періоду ДП «Миколаївським МТП» непродуктивно витрачено коштів на суму 5 206,0 тис. 
грн на утримання майна, яке тривалий час не використовується в діяльності та не передане 
в строкове платне користування іншим суб’єктам господарювання. Неефективні витрати 
ДП «МТП «Чорноморськ» на утримання та обслуговування таких об’єктів становили 7 600,0 
тис. грн та витрати на амортизацію – 1 301,57 тис. грн. Відсутність змоги надання в 
користування зайнятих безхазяйним майном складських майданчиків ДП «Білгород-
Дністровський МТП» призвела до втрати можливості отримати доходи за зберігання 
вантажу на суму 2 223,5 тис. гривень. Аудитами виявлено укладання цивільно-правових 
договорів на виконання робіт і надання послуг за наявності штатних працівників, прямими 
посадовим обов’язками яких є виконання тих самих робіт, зокрема на ДП «Миколаївському 
МТП» та ДП «СК «Ольвія». За результатами аудиторських досліджень з метою підвищення 
ефективності управління майном, покращання фінансових результатів діяльності Портів 
надано низку рекомендацій та пропозицій для врахування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держаудитслужби 
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Украинское Дунайское пароходство перевезло почти  
2,5 млн тонн грузов с начала года 

03.12.2018 

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" 29 ноября выполнило план 
грузоперевозок 2018 года, достигнув показателя 2 млн 450 тыс. т. Такую 
информацию ЦТС предоставили в УДП. 

В общем объеме перевезенных грузов 1 млн 227 тыс. т составило железорудное 
сырье (ЖРС), 524 тыс. т - зерно и продукты его переработки, 164 тыс. т - уголь. "В 
номенклатуре грузов - традиционное для нас железорудное сырье - это окатыши, руда. 
Уголь и, конечно, были интенсивные перевозки зерна из Венгрии и Сербии в августе-
октябре", - прокомментировал заместитель председателя правления по эксплуатации 
флота и фрахтованию ЧАО УДП Эдуард Буряк. А глава ЧАО "Украинское Дунайское 
пароходство" Дмитрий Чалый обратил внимание на тот факт, что планового годового 
показателя за 11 мес. удалось достичь в сложных навигационных условиях критического 
мелководья, имевших место в текущем году. В компании сообщили, что в настоящее время 
идет сверхплановая отгрузка на флот. В декабре намерены перевезти до 200 тыс. т. грузов, 
в том числе в экспортном направлении - 160-170 тыс. т, между иностранными портами- 30-
40 тыс. т. Отмечается, что в данный момент на Нижнем и Среднем Дунае идет подъем 
уровней воды, что позволяет увеличить осадку, на которую грузится флот, одновременно 
уменьшая количество буксиров на линии. … 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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Расписание нового экспресса из Киева в Борисполь:  
полный график 

26.11.2018 

Компания «Укрзалізниця» утвердила график отправления нового 
скоростного поезда «Kyiv Boryspil Express» со станции «Борисполь — 
аэропорт». Об этом сообщает kiev.informator.ua 

Он соединит воздушные ворота столицы с Центральным железнодорожным 
вокзалом. Средний интервал движения экспресса будет составлять от 30 до 60 минут. Об 
этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу «Укрзалізниці». Поезд будет 
работать круглосуточно. Ночью интервал движения будет самым большим, а чаще всего 
экспресс будет ходить в вечернее время. «Kyiv Boryspil Express» обещают запустить в конце 
ноября-начале декабря. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам kiev.informator.ua 
 

 

 
 
 
 

Поліпшень в роботі міської електрички  
в Києві не передбачається 

26.11.2018 

Компанія "Укрзалізниця" за 5 років не знайшла альтернативи 
запчастинам до рухомого складу міської електрички, які раніше завозили з 
Росії та з Донецької й Луганської областей 

"Організаційний максимум, на який виявилися здатні транспортні менеджери – 
ротація рухомого складу двічі на день. Сьогодні на лінії працюють всі 9 електропоїздів, на 2-
х з яких, через зношеність колісних пар, скорочено кількість вагонів", – написав у 
"Фейсбуці" депутат Київради Олександр Пабат. І це на фоні того, що населення міста та 
області зростає. Якщо чиновники не знайдуть рішення, вже найближчим часом не 
знайдеться змінних колісних пар для існуючих 9 електропоїздів Київської міської 
електрички. "Безумовно круто, що з недавнього часу стало легше добиратися в аеропорт 
Бориспіль, так само як і безглуздо, що за кадром "гіперлупной" реформи – бійки за місця в 
електричці, яка забезпечує щоденну доставку тисяч людей Києва та області в форматі "на 
роботу – з роботи"" – резюмував депутат. 

Читати повністю (документ) >>> 
За матеріалами kyiv.depo.ua 

 
УЗ за 10 мес. инвестировала более 6,8 млрд грн  

в инфраструктуру и подвижной состав 
05.12.2018  

АО "Укрзализныця" за 10 мес. инвестировало в обновление подвижного 
состава и модернизацию инфраструктуры более 6,8 млрд грн, поступивших на 
специнвестсчет компании от индексации тарифов на грузовые перевозки. 

"За счет этих средств в январе-октябре 2018 г. "Укрзализныця" профинансировала 
закупку грузовых вагонов на сумму 390,5 млн грн, модернизацию и капитальный ремонт 
тягового подвижного состава на сумму более 1,5 млрд грн, осуществила авансовый платеж 
для получения в пользование 30 магистральных грузовых тепловозов General Electric на 
сумму более 1,1 млрд грн", - сообщается на сайте УЗ со ссылкой на директора по экономике 
и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева. Компания также приобрела материалы для 
изготовления, модернизации и капитального ремонта грузовых вагонов на сумму 2,1 млрд 
грн и материалы верхнего строения пути для модернизации инфраструктуры на сумму 
около 1,7 млрд грн. При этом, по словам А.Рязанцева, за последний год, к примеру, средняя 
цена дизтоплива выросла на 30%, стоимость электроэнергии в среднем на 15%, средняя 
зарплата - почти на 25%, а индекс цен товаропроизводителей промышленной продукции 
вырос на 16,6%. "Таким образом, индексация тарифа, которая была осуществлена в конце 
2017 г., уже нивелирована ростом цен на компоненты себестоимости перевозок, соответ-
ственно, источник для дальнейших инвестиций отсутствует. Именно поэтому мы предла-
гаем пересмотреть существующий уровень тарифа и осуществить его автоматическую 
привязку к индексу цен производителей", - отметил он. В целом в течение 10 месяцев 2018 
года "Укрзализныця" инвестировала в закупку и ремонт грузовых вагонов, модернизацию 
и капитальный ремонт тягового подвижного состава, обновление инфраструктуры более 
6,8 млрд грн от индексации тарифов на грузовые перевозки на 15% состоявшейся 31 
октября 2017 г. Как сообщалось, "УЗ" планирует проиндексировать тарифы на грузовые 
перевозки с 1 февраля 2019 г. на 16,6% и далее повышать их на 2,5% ежеквартально. Ранее 
"Укрзализныця" рассматривала возможность в 2019 г. повысить тарифы на перевозки не 
менее чем на 12%. При этом, по мнению руководства компании, троекратное повышение 
тарифов на грузоперевозки является экономически обоснованным. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Антимонопольний комітет України засвідчив наявність конкуренції на ринку 

перевезень у залізничних вантажних вагонах 
06.12.2018 

На ринку послуг з перевезення у вантажних вагонах існує конкуренція 
між Укрзалізницею та приватними операторами. Про це повідомляє служба 
новин порталу info.uz.ua 

Це констатує Антимонопольний комітет України за результатами дослідження щодо 
ринку вантажних перевезень залізницею. Його попередні висновки презентували 5 грудня, 
у Києві. Ґрунтовне дослідження здійснено АМКУ у відповідь на заяви вантажовідправників 
щодо розподілу вагонів на ринку. У ньому, зокрема, зазначається, що частка Укрзалізниці у 
робочому парку піввагонів становить 43 %, а приватного парку - 57 %. І це, зауважують 
фахівці Укрзалізниці, без урахування вагонів іноземної власності, які використовуються 
для перевізного процесу в Україні. «АМКУ висловив зважену позицію. Дослідження ще раз 
підтверджує, що Укрзалізниця - не монополіст на ринку вагонів. До розрахунку ще мають 
увійти іноземні вагони, які здійснюють перевезення на території України. Тоді видно, що 
реальна частка Укрзалізниці на ринку лише 28,9 %», - сказав директор з економіки і 
фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев. Крім того, АМКУ зазначає, що плата за 
користування вагонами державної компанії розраховується за єдиною для всіх суб’єктів 
господарювання формулою, складові якої не викликають заперечень з точки зору 
економічного аналізу. При цьому вартість перевезення приватними піввагонами вища, ніж 
вагонами Укрзалізниці. Таким чином, за словами Андрія Рязанцева, вкотре засвідчено, що 
формула розрахунку вагонної складової, розроблена в Укрзалізниці, відповідає принципам 
економічної доцільності. Він також нагадав, що запропонована товариством плата за 
користування вагонами національного перевізника розрахована на основі зрозумілої 
формули в рамках дерегуляції послуг. Вона враховує окупність вагона протягом терміну 
експлуатації. А це від 15 до 35 років. Формула, за якою розрахована плата за користування 
вагонами, враховує також вартість ремонтів упродовж терміну експлуатації … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами info.uz.ua 

В Украине появится поезд Китай- 
Украина-Евросоюз 

07.12.2018 

Через Украину запустят поезд-контейнеровоз "Китай-Польша". Об этом 
аявил министр инфраструктуры и транспорта Украины Владимир Омелян, 
передает ura-inform.com 

Согласно словам министра, решение уже окончательное. Таким образом со 
следующего года территорией Украины будет проходить поезд Китай-Польша. 
"Рассчитываем, что количество таких поездов будет около тысячи в год", – сказал Омелян 
после совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Польши Анджеем 
Адамчиком. Вместе с тем  в "Укрзализныце заявили, что они расширяют количество 
вагонов для маршрутов за границу". Так, в общем в Европу ездить 20 поездов. В том числе, с 
восьмого декабря начнут курсировать новые вагоны Киев - Вроцлав. Также появится 
беспересадочный вагон Киев - Вроцлав будет в составе поездов № 749 / 51-52 / 750, 
которые уже ездят в Польшу. Назад же в Украину вагон будет отправляться в 16:30 и 
прибывать в Киев на следующий день в 17:14. Новые беспересадочные вагоны будут 
останавливаться на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. 

Читать полностью >>>  
По материалам ura-inform.com 
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Гендиректор «Google Україна» – про те, за рахунок чого  
зростають доходи компанії у нашій країні 

27.11.2018 

«Не знаю, куди йду, але я на вірному шляху», пожартував 
гендиректор українського офісу Google Дмитро Шоломко на відкритті 
конференції «День Google в Україні». Про це пише mind.ua 

Ця цитата американського поета та історика Карла Сендберга була вибрана не 
випадково. На заході гостям продемонстрували новий, ще тестовий функціонал Google 
Assistant. Персональний помічник незабаром зможе стати і особистим голосовим 
перекладачем. Також хмарний сервіс буде реагувати на безліч інших голосових команд: 
відкривати потрібні сторінки в соцмережах, підказувати, як довго користувач буде їхати до 
певного місця на карті, розповідати, де саме знаходяться пам'ятки за їхніми фотографіями, 
тощо. Дмитро Шоломко сподівається, що цей функціонал буде доступний українцям вже в 
наступному році. Український ринок дуже перспективний для Google, підкреслили його 
співробітники, розповідаючи про підсумки нещодавнього дослідження. У 2018 році 
кількість запитів з мобільних телефонів в Україні зросла на 61%. Тоді як в світі, середня 
динаміка склала 50%. Цікаво, що вже 45% українців у віці 16-34 років використовують для 
пошуку інформації в мережі лише смартфон. Mind взяв невелике бліц-інтерв'ю у господаря 
заходу Дмитра Шоломко. Говорили про більш приземлені «речі» – гроші. ... 

Читати інтерв'ю повністю >>>                                                                         © Євгенія Підгайна 
За матеріалами mind.ua 

 
Президентом Киевстара стал киевлянин из  

Beeline Александр Комаров 
06.12.2018 

Президентом мобильного оператора Киевстар стал ранее 
исполняющий обязанности президента компании Александр Комаров. С 
июля он совмещал эту должность с работой СЕО Beeline Казахстан. 

Киевлянин Александр Комаров окончил КПИ, работал в украинском рекламном 
секторе и возглавлял несколько рекламных холдингов, пока в 2013 году не был приглашен 
в компанию Beeline Казахстан. "До своего назначения Александр получил огромный 
управленческий опыт. В Украине Киевстар - национальная история успеха, и я убеждена, 
что под руководством Александра компания будет оставаться лидирующим поставщиком 
мобильной связи и интернет-услуг", - говорит глава наблюдательного совета VEON Урсула 
Бернс. "Украина - это то место, где я родился и начал свою карьеру, поэтому я невероятно 
горжусь возможностью вернуться в Киевстар в качестве президента на постоянной основе", 
- сообщил Александр Комаров. "Я уверен, что Киевстар будет не только удерживать 
позицию лидера, а и устанавливать новые, высокие стандарты инноваций и обслуживания 
клиентов в будущем", - отметил он. Ранее, в интервью LIGA.net Комаров рассказывал о 
своих планах на должности и объяснял причины проблем со связью. Он отмечал, что в 
случае назначения на постоянную работу в Киевстаре, он покинет свою должность в 
Казахстане. Напомним, Главного операционного директора Veon Ltd. Йонсена Кьелль 
Мортена назначили на должность главы набсовета Киевстара на три года. Как говорится в 
сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет компании 
сменил назначенного в июне текущего года финдиректора Veon Тронда Эдегорда Вестли на 
этой должности. Мортен с августа 2016 и по настоящее время занимает должность 
главного операционного директора Veon. Он является представителем акционера эмитента 
- Veon Holdings B.V. Ранее акционеры Киевстара на внеочередном собрании 16 ноября 
переизбрали четырех членов набсовета и назначили одного. Членом набсовета также был 
назначен Мортен. Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Согласно 
последним данным оператора, его база составляет около 26,5 млн абонентов. Его выручка 
за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом – до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 
18,1%, до 9,2 млрд грн. Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). 
Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ. 
Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в Альфа-групп Михаила 
Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. 

Читать полностью >>> Читайте также! CEO Киевстар: Наибольшая 
проблема со связью - в головах у людей >>> 

По материалам tech.liga.net 
 

Турецкий lifecell открыл контакт-центр  
в Никополе 

07.12.2018 

Мобильный оператор компания lifecell в партнерстве с 
международной аутсорсинговой компанией Global Bilgi открыла филиал 
контакт-центра в Никополе. Об этом сообщает fixygen.ua 

Как отмечается в сообщении оператора, компании подписали меморандум о 
сотрудничестве в направлениях развития социальных и образовательных программ, 
усиления инновационной активности города, содействия решению вопросов занятости 
населения, обеспечения безопасности граждан, усовершенствования технологического 
оснащения коммунальных служб с Никопольским городским советом в рамках развития 
города. Офис в Никополе стал четвертым контакт-центром, организованным Global Bilgi 
для lifecell. Всего к работе в Никопольском филиале планируется привлечь 90 
консультантов. "Мы остановили свой выбор на Никополе, поскольку вопреки устоявшемуся 
мнению, что бизнес лучше развивать в многомиллионном городе, районные центры имеют 
ряд преимуществ, таких как удобная инфраструктура, высокий уровень образования и 
мотивированность жителей открывать новые возможности для карьерного развития", — 
отметил директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Артур Аревшатян. Как 
сообщили агентству "Интерфакс-Украина", новый контакт-центр не сегментирован по 
направлениям и будет обрабатывать обращения со всей Украины. lifecell в январе-сентябре 
2018 года увеличил чистый убыток на 76% - до 570,5 млн грн по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года, доход компании за девять месяцев возрос на 6,8% - до 3,852 млрд грн, 
показатель EBITDA вырос на 68,7% - до 1,679 млрд грн, в то же время маржа EBITDA 
увеличилась на 16 процентных пунктов и составила 43,6%. В третьем квартале 2018 года 
активная трехмесячная абонентская база оператора lifecell сократилась на 7,3% на годовой 
основе - до 7,6 млн абонентов, что в компании продолжают объяснять уменьшением 
количества пользователей нескольких SIM-карт. lifecell является третьим по величине 
оператором мобильной связи в Украине. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на 
которой проживает 99% населения Украины. Турецкий поставщик конвергентных 
телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% 
оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Банк "Украинский капитал" увеличивает 
уставный капитал 

28.11.2018 

Банк "Украинский капитал" (Киев) увеличивает уставный капитал на 
12 млн грн, или на 6%, - до 212,002 млн грн путем дополнительного выпуска 
акций, говорится в сообщении ибанка.  

Решение об увеличении уставного капитала приняли акционеры банка на общем 
собрании 25 октября. Акции будут размещаться по цене номинала 1,08 грн в два этапа с 3 
по 15 января 2019 года. Банк "Украинский капитал" (ранее – банк "Закарпатье") основан в 
1992 году. По данным НБУ, на 3 марта 2018 года Сергей Белашов прямо владел 44,8669% 
акций банка, Лилиана Белашова опосредованно владела 19,9999%, Наталия Кива - 
19,9999%, Евгения Федорович - 11,3964%, Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины - 9,99%, Владислав Кива напрямую владел 4,1277%, Виктория 
Белашова - 4,0527%, Лариса Тихомирова - 3,0102%. 

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

 

 
Фонд гарантирования ввел временную администрацию  

в дочерний банк российского ВТБ 
28.11.2018 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию в АО "ВТБ Банк". Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонд 
гарантирования вкладов сообщает БизнесЦензор. 

"Начата процедура вывода Акционерного общества "ВТБ БАНК" с рынка путем 
введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 28 ноября 2018 г. до 27 
декабря 2018 г. (включительно)", - сообщает фонд. Уполномоченным лицом Фонда с 
делегированием всех полномочий временного администратора банка назначена Юлия 
Заболотная. 27 ноября Нацбанк принял решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории 
неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Как 
сообщалось, "ВТВ Банк" с 14 ноября ввел дополнительную комиссию на снятие наличных 
средств в размере 15%, которая будет суммироваться с введенной ранее для крупных сумм 
комиссией в размере 10%. В банке пояснили, что такие меры обусловлены судебным 
запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний. ... 

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

 
Собственник "Укринбанка": Зачем нам выводить активы,  

они приносят прибыль? 
29.11.2018 

В конце 2015 г. Нацбанк Украины признал неплатежеспособным 
старейший банк независимой Украины – "Укринбанк". Об этом сообщает 
служба новостей портала ukranews.com 

Вскоре Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел в учреждение 
временную администрацию. Акционеры "Укринбанка" стали одними из немногих, кто 
успешно оспорил эти действия регулятора и Фонда в суде. Несмотря на то, что в 
законодательстве нет механизма возвращения ликвидируемых финучреждений к жизни, 
"Укринбанк" сумел восстановить работу, как небанковское учреждение, изменив название 
на "Украинскую инновационную компанию" (Укринком) и юридический адрес – на город 
Северодонецк Луганской области. Правомерность этих действий также подтверждена 
судом. Через 2 года после того, как акционеры вернули себе контроль над активами, 
владелец компании Владимир Клименко рассказывает о перспективах работы в условиях 
неопределенности украинского банковского рынка. 

Кто и как пугает инвесторов >>>  
По материалам ukranews.com 

 
Банк Александра Януковича разыскивает  

своих кредиторов 
30.11.2018 

ПАО Укрбизнесбанк (УББ) разыскивает кредиторов банка, 
включенных в седьмую очередь Реестра акцептованных требований 
кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

В Фонде указали кредиторам УББ на необходимости предоставления в банк 
информации об открытых счетах в банковских учреждениях для перечисления средств, 
предназначенных для погашения задолженности. ФГВФЛ напомнил, что исполнительная 
дирекция Фонда увеличила частичное удовлетворение требований кредиторов седьмой 
очереди ПАО Укрбизнесбанк в размере 25% от общей суммы седьмой очереди. Ликвидатор 
продолжает частичное удовлетворение требований 7-й очереди кредиторов. Требования 
удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредито-
ру одной очереди. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления 
средств на счета кредиторов. Напомним, 26 декабря 2014 г. Фонд гарантирования вкладов 
физических лиц ввел временную администрацию в Укрбизнесбанк, который связывают с 
Александром Януковичем - старшим сыном беглого экс-президента Украины Виктора 
Януковича. Председателем правления финучреждения с 2003 по 2010 год был экс-глава 
Нацбанка, первый вице-премьер-министр в правительстве Януковича- Азарова Сергей 
Арбузов. В апреле 2015 года ФГВФЛ начал процедуру ликвидации Укрбизнесбанка. В марте 
2016 Фонд гарантирования на два года продлил ликвидацию УББ. 

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

 
Альфа-Банк Украина разместил облигации  

серии S на 300 млн. грн. 
03.12.2018 

Альфа-Банк Украина 22 ноября 2018 г. разместил облигации серии S 
на 300 млн. грн. Ставка купона - 14%. Срок обращения - 4.5 года. Об этом 
сообщает служба новостей портала cbonds.info 

Отметим, 30 ноября 2018 г. Альфа-банк (Украина) досрочно погасил 835 млн гривен 
рефинансирования Национального банка Украины. Нацбанк 23 августа предоставил 
рефинансирование Альфа-банку (Украина) на 835 млн грн. Средства были предоставлены 
под залог гособлигаций на срок до 85 дней под 19,5% годовых. Как известно, 100% акций 
Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" компания 
ABH Ukraine Limited (Кипр). Напомним, 8 ноября 2018 г. компания ABH Ukraine Limited 
зарегистрировала два очередных выпуска еврооблигаций на общую сумму $100 млн. 
Размещенные выпуски погашаются 6 мая 2022 г. (срочность 42 месяцев) и 7 ноября 2022 г. 
(срочность 48 месяцев). Ставка купона по обоим выпускам – 8,75% годовых с ежекварталь-
ной выплатой. Еврооблигации выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой 
бирже. Данные выпуски еврооблигаций стали, соответственно, тринадцатым и 
четырнадцатым подобными выпусками компании ABH Ukraine с начала 2015 г.  

 

Читать полностью >>>  
 
 

По материалам cbonds.info 
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НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу 
наличных без проверки 

03.12.2018 

НБУ наложил на Укрсоцбанк штраф в размере 30,45 млн гривен. Об 
этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные 
регулятора в понедельник, 3 декабря. 

Отмечается, что финучреждение наказано за проведение финансовых операций по 
выдаче наличных средств в сумме более одного миллиарда гривен наличными на 
основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо 
подтверждающих документов. Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в 
том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению 
клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц. Также НБУ 
оштрафовал одесский Мисто Банк на 4,23 млн грн за осуществление рисковой 
деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов. Банк, в 
частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, 
которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по 
переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, 
которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты 
которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты "мусорных" ценных бумаг. 
Отметим, единственный акционер Укрсоцбанка (Киев) –ABH Holdings S.A. (Люксембург) - 
расширил состав наблюдательного совета банка до семи с пяти человек. … 

Читать полностью >>>  
По материалам korrespondent.net 

 
Дело VAB Банка: суд обязал НАБУ снова рассмотреть  

ходатайство о закрытии 
04.12.2018 

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) 
рассмотретят ходатайство о закрытии дела о возможной растрате 
рефинанса Нацбанка VAB Банком, сообщает slovoidilo.ua 

Суд снова обязал НАБУ рассмотреть ходатайство о закрытии производства по факту 
возможной растраты рефинансирования Национального банка должностными лицами VAB 
Банка. Такое решение вынес следственный судья Соломенского районного суда города 
Киева Вадим Сенин. Как указывается в документе, адвокат Александр Щербина, который 
действует в интересах фигуранта дела ВиЭйБи банка, подал ходатайство к детективу НАБУ 
Владимиру Пачовскому о закрытии производства. Вместе с тем, вопреки требованиям ст. 
220 УПК Украины, его ходатайство рассмотрено не было. Как известно, по версии НАБУ, 
Нацбанк выдал кредит ВиЭйБи банку под залог объектов недвижимости. Однако 
Нацбанком при принятии этого решения допущены существенные нарушения норм 
законодательства, регулирующих порядок и основания предоставления стабилизационных 
кредитов банкам. В нарушение этих положений ВиЭйБи банк не предоставил в НБУ 
программу финансового оздоровления банка, улучшения структуры активов, доходности, 
рентабельности и т. д. Кроме того, детектив добавил, что VAB банк в обеспечения 
выполнения кредитного договора передал следующую недвижимость: цех по производству 
ликероводочной продукции ООО «Станиславская торговая компания» в Ивано-Франковске 
(по оценке, его стоимость 1,25 млрд грн) и три нежилых здания в Харькове, оцененные 
почти в 600 млн грн. Однако в 2015 г. выяснилось, что эти отчеты не соответствуют 
требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества. В итоге ФГВФЛ 
предложил продать недвижимость в Харькове за 65,47 млн грн. Таким образом, своими 
умышленными действиями должностные лица VAB банка нанесли ущерб НБУ в особо 
крупном размере. Напомним, суд уже обязывал НАБУ рассмотреть ходатайство о закрытии 
дела VAB банка. Ранее детективы изучали обращение Олега Бахматюка к Нацбанку. Также 
НАБУ обыскало квартиру, принадлежащую фирме Бахматюка. 

Читать полностью >>>  
По материалам slovoidilo.ua 

 
НБУ признал банковскую группу  

Укрэксимбанка 
05.12.2018 

НБУ признал банковскую группу Укрэксимбанк, в состав которой 
входят ПАО "Государственный экспортно-импортный банк" (Укрэксимбанк) 
и ООО "Эксимлизинг" (оба - Киев) 

Контролером банковской группы является Укрэксимбанк. Укрэксимбанк, 
единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно 
данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов (163,956 
млрд грн) банк занимал 3-е место среди 82 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Набсовет Креди Агриколь Банка возглавил заместитель  

гендиректора Credit Agricole 
05.12.2018 

Председателем наблюдательного совета Креди Агриколь Банка (Киев) 
стал Станислас Риб вместо Франсуа Пиншона. Об этом сообщает служба 
новостей портала interfax.com.ua 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принял его 
единственный акционер 3 декабря. С.Риб является заместителем генерального директора 
по вопросам международного розничного бизнеса и коммерческого банкинга Credit Agricole 
(Франция). Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным 
его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция). Согласно данным Нацбанка 
Украины, Креди Агриколь Банк на 1 октября 2018 года по размеру общих активов занимал 
10-е место (35,543 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков. 

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

 
ПУМБ обновил состав наблсовета, расширив количество  

членов до девяти с семи лиц 
06.12.2018 

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) обновил состав 
наблюдательного совета, расширив количество членов до девяти с семи лиц, 
сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Соответствующее решение приняли акционеры финучреждения по итогам общего 
собрания 27 ноября 2018 года. В новый состав набсовета были переизбраны Олег Попов, 
Анна Дугадко, Маргарита Поважна и Георги Катавнов (Georgi Кatanov). Кроме того, были 
избраны Сергей Курилко, Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske), Валентин Михов, Анис 
Грасманис (Ansis Grasmanis), а также Кетрин Элизабет Энн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann 
Stalker). В числе внесенных в повестку дня вопросов, акционеры также одобрили смену 
типа акционерного общества на частное с публичного. ПУМБ основан в 1991 году. К началу 
января 2018 года владельцем существенного участия банка являлся Ринат Ахметов 
(опосредованное участие 99,901045%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию 
на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ПУМБ занимал 7-е место (52,09 млрд 
грн) среди 82 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Страховщики Украины увеличили сбор чистых 
премий почти на четверть 

03.12.2018 

Страховые компании Украины в январе-сентябре т.г. собрали чистые 
премии на сумму 25,389 млрд грн, что на 22,1% больше, чем за аналогичный 
период годом ранее, сообщили в Нацкомфинуслуг. 

Из них по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") собрано 8,713 млрд 
грн, что на 22% больше чем за 9 мес. годом ранее, медицинскому страхованию - 2,451 млрд 
грн (+21%), страхованию имущества - 2,407 млрд грн (+25,9%), страхование огневых исков 
и рисков стихийных явлений - 1,479 млрд грн (+33,2%), страхование ответственности 
перед третьими лицами - 1,321 млрд грн (+25%), страхование финансовых рисков - 1,251 
млрд грн (-14%), страхование грузов и багажа - 1,113 млрд грн (+42,2%), страхование от 
несчастных случаев 981 млн грн (+35,5%) страхование медицинских затрат - 838,8 млн грн 
(+32,2), страхование кредитов - 371 млн грн (+66,3%), авиационное страхование - 337,4 млн 
грн (-37,7%). Страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни, за 
отчетный период собрали 2,741 млрд грн чистых страховых премий, что на 35,6% больше 
чем за девять месяцев годом ранее, выплатили 536,8 млн грн страховых возмещений 
(+29,8%). Объем чистых страховых выплат в январе-сентябре текущего года увеличился на 
18,3% до 8,467 млрд грн. Из них большая часть выплат приходится на автострахование 
(КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") - 4,149 млрд грн, что на 19,6% больше чем за аналогичный 
период годом ранее, медицинское страхование - 1,470 млрд грн (+22,9%) … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Украинские страховщики за 9 мес. увеличили перестрахование  
в Германии на 49% и сократили в РФ на 63% 

05.12.2018  

Доля перестрахования украинскими страховщиками рисков в 
Германии в январе-сентябре 2018 г. выросла на 49,3% - до 383,2 млн грн, 
тогда как в Российской Федерации сократилась на 63,1% - до 57,8 млн грн. 

По данным Нацкомфинуслуг, помимо Германии в ТОП-5 стран лидеров по 
перестрахованию украинских рисков также вошли Швейцария - 476,3 млн грн (+9,2%), 
Великобритания - 420,5 млн грн (+5,4%), Польша - 290,7 млн грн (+18,1%) и Австрия - 155,3 
млн грн (-6,9%). При этом регулятор отмечает, что за отчетный период снизились объемы 
перестрахования в Китае - в 15,2 раза, до 9,6 млн грн, на Тайване - на 54,2%, до 10,6 млн грн, 
в Сингапуре - в 6 раз, до 9,5 млн грн. По данным Нацкомфинуслуг, за девять месяцев 2018 
года объем исходящего перестрахования составил 11,719 млрд грн, что на 11,6% меньше, 
чем за аналогичный период годом ранее. В том числе перестрахование финансовых рисков 
сократилось на 4,7% - до 2,519 млрд грн, огневых рисков - на 1,8% до 1,727 млрд грн, грузов 
и багажа - на 63,8%, до 1,031 млрд грн, авиационное страхование - на 41,4%, до 251,1 млн 
грн, медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья) - на 21,1%, до 176,7 
млн грн. При этом выросло исходящее перестрахование страхования от несчастных случаев 
- на 60,1%, до 323 млн грн, КАСКО - на 32,5%, до 878 млн грн, имущества - на 3%, до 2,477 
млрд грн, "Зеленая карта" - на 4,6%, до 271,9 млн грн, ОСАГО - на 11,7%, до 203 млн грн. 
Отметим, Нацкомфинуслуг намерена в 2019 г. изменить регулирование перестрахования 
рисков, сообщил глава регулятора Игорь Пашко. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
 

 

 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 
 

Група Компаній "ЛІГА" інвестує в недержавне  
пенсійне забезпечення 

26.11.2018 

У серпні 2018 р. компанія "ЛІГА ПЕНСІЯ" придбала 100 % прав 
власності відкритого недержавного пенсійного фонду "Взаємодопомога" - 
одного з перших українських фондів. 

Як зазначив Президент ГК "ЛІГА" Сергій Бондаренко, розвиток недержавного 
пенсійного забезпечення - один з найважливіших елементів підвищення добробуту і 
соціальної захищеності громадян, а для ГК "ЛІГА" це - логічний і обдуманий крок у розвитку 
свого бізнес-портфеля. "За 27 років своєї діяльності, Група Компаній "ЛІГА" заслужила 
бездоганну репутацію як серед клієнтів і користувачів, так і серед ділових партнерів, 
підтверджуючи на справі свою ефективність, надійність і стабільність. Високий рівень 
соціальної відповідальності, ефективна фінансова політика, вибудуване корпоративне 
управління, інвестиції в надійні проекти, більше 20-ти різних напрямків бізнесу, успішні 
висновки унікальних інноваційних продуктів, які протягом багатьох років є лідерами, вихід 
на зарубіжні ринки - ось ті ключові чинники, які вплинули на наше рішення займатися 
новою сферою діяльності для країни і для нас, і гарантувати безумовну надійність і чесність 
для вкладників. Усі компанії Групи поділяють єдину місію і цінності, а завдяки 
взаєморозумінню з партнерами і загальній меті кожен з бізнесів процвітає", - відмітив 
Сергій Бондаренко. Він підкреслив, що настільки міцний фундамент Групи забезпечить 
Фонду довіру, стійке положення на ринку і довгострокову перспективу. "Наша команда 
буде використовувати весь свій професіоналізм і досвід для того, щоб стати найбільшим 
гравцем ринку недержавного пенсійного забезпечення та дати зручний, надійний 
інструмент кожному для формування своїх накопичень для забезпечення фінансово-
незалежної і щасливої старості", - додав Президент ГК "ЛІГА". Генеральним директором 
компанії "ЛІГА ПЕНСІЯ" призначений Дмитро Бондаренко (член Наглядової ради і 
Генеральний директор ГК "ЛІГА"), що є показником прозорості з боку власників, 
демонструє їх відкритість, серйозні наміри щодо розвитку цього напрямку. ... 

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

  
 КРЕДИТНІ СПІЛКИ 

Нацкомфінпослуг повідомила про закриття  
39 кредитних спілок 

07.12.2018 

Кількість кредитних спілок в Україні за перші 10 місяців цього року 
скоротилася до 358 установ. Порівняно з таким же періодом минулого року 
їх число зменшилося на 39 фінустанов. 

Найбільш значним скорочення кількості кредитних спілок було в столиці та 
Київській області (47400 осіб), Львівській (57200), Івано-Франківській (57800) та 
Закарпатській (43000) областях. На сьогоднішній день лідирують за розмірами активів 
кредитні спілки Києва та Київської області (434,7 млн грн), Херсонської (282,5 млн грн), 
Івано-Франківської (241,5 млн грн), Харківської (217,5 млн грн) та Львівської областей 
(213,0 млн грн). Станом на 30 вересня 2018 року, сукупний обсяг активів кредитних спілок 
становив 2 млрд 352,4 млн грн, що на 187,8 млн грн, або на 8,7% перевищує показники 
такого ж періоду 2017 року (2 млрд 164,6 млн грн). Загальний обсяг капіталу за вказаний 
період становив 1 млрд 100,7 млн грн, що на 1,2 млн грн, або на 0,1% більше минулорічного 
результату. Нагадаємо: раніше в Нацкомфінпослуг повідомили, що кількість кредитних 
спілок в Україні скоротилася на 23,8%. Також повідомлялось, що кредитні спілки й інші 
фінустанови зможуть стати банками. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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Продукты питания в интернете покупают  
всего 6% украинцев 

28.11.2018 

Объем продаж продуктов питания через онлайн-каналы вырос на 15% 
за последние два года. Об этом пишет Retailers со ссылкой на отчет Nielsen 
«Connected commerce 2018». 

Согласно данным отчета, 58% украинских потребителей покупают в интернете 
одежду, обувь и аксессуары, 50% – IT технику и мобильные устройства. Потребительскую 
технику покупают 44%, косметику, товары по уходу за собой — 40%. Что касается 
продуктов питания, то лишь 6% украинских потребителей сказали, что купили в онлайне 
упакованные продукты питания и 3% – свежие продукты. По оценкам Nielsen, на онлайн-
торговлю в мире в сегменте FMCG приходится $70 млрд. 

Читать полностью >>>  
По материалам uamarket.info 
 

 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.  

 
Инклюзия: для супермаркетов готовят  

новые правила 
29.11.2018 

Минрегион планирует сделать супермаркеты более удобными для 
людей с инвалидностью. Об этом сообщил замминистра регионального 
развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. 

Большинство магазинов остаются недоступными для человека в коляске или роди-
телей с детской коляской. В частности, привел пример чиновник, у заведений  нет удобного 
подхода, продукты на полках лежат слишком высоко, а информация о товарах и ценники 
плохо читаются. Чтобы решить проблему инклюзии, Минрегион планирует внедрить 
новые строительные нормы (ГСН). Они обяжут магазины: обязательно иметь беспрепятст-
венный доступ извне и внутри; полки в торговых залах и кассы обустраивать с учетом 
потребностей людей с инвалидностью и на колясках; информацию о торговых секциях, 
товарах и ценниках делать более контрастной. Также она должна быть доступна и для 
людей с нарушениями зрения. Представитель Минрегиона также сообщил, что в ближай-
шее время в новых нормах отменят обязательное проектирование порога или лестницы 
при входе в здания. Также магазины обяжут оставлять не менее 10% машиномест для 
людей с инвалидностью на парковках и строить туалеты с одной универсальной кабиной. 

Читать полностью >>>  
По материалам etcetera.media 

 
З січня контролери вийдуть на перевірки  

виробників продуктів 
30.11.2018 

У 2019 році операторів ринку харчової продукції будуть перевіряти 
без попередження. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає 
служба новин порталу unn.com.ua 

"Заходи державного контролю у 2019 році будуть здійснюються без попередження 
(повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є 
необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю", - йдеться у 
повідомленні. При цьому, операторів ринку попереджатимуть про аудит постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах НАССР. "Не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення 
такого заходу", - розповіли контролери. Нагадаємо, 2018 р. фахівці Держпродспоживслужби 
констатували ріст кількості масових отруєнь, як у закладах громадського харчування, так і 
внаслідок вживання продуктів придбаних у магазинах. Невтішну статистику отруєнь 
зафіксували й в навчальних закладах. Експерти вважають, що причина погіршення якості 
продуктів харчування у тривалій дії мораторію на перевірки виробників. 

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

 
 ХОЛДИНГИ. КОРПОРАЦІЇ. ГРУПИ КОМПАНІЇ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА.  

 

ГК "Фоззи Групп" привлечет почти 2 млрд грн  
через допэмиссию 

04.12.2018 

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое Киевской обл.), входящее в торгово-
промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, намерено привлечь 1,94 млрд грн 
и увеличить уставный капитал в 15 раз – до 32 млн грн с 2 млн грн.  

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решение приняло внеочередное общее собрание акционеров 31 октября 2018 года. Как 
уточняется, компания планирует разместить 30 млн шт. простых именных акций, что 
превышает 25% уставного ее капитала, номиналом 1 грн за акцию за счет дополнительных 
взносов. Цена размещения – 64,88 грн за акцию. По информации компании, привлеченные в 
результате частного размещения акций средства планируется вложить в корпоративные 
права предприятий оптовой и розничной торговли. ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 г. 
Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний. Чистая 
прибыль компании в 2017 г. сократилась в шесть раз по сравнению с 2016 г. – до 165,4 млн 
грн, активы на 16,6% - до 1 млрд 572 млн грн. В то же время компания полностью погасила 
долгосрочные обязательства. Основным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, по 
состоянию на третий квартал 2018 г. являлось ООО "Фоззи Групп" (98,528%).  

Читать полностью >>> Читайте также: Компания "Фоззи-Фуд" в 2017 г. получила 
более 138 млн. грн. чистой прибыли >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Владислав Бурда, Антошка: Как мечты  
помогают добиться успеха 

06.12.2018 

Совладелец и основатель RedHead Family Corporation рассказал о чем 
он мечтал в детстве и во взрослом возрасте, как мечты помогли ему добиться 
успеха и почему поддержка семьи — самый важный фактор успеха. 

Сеть магазинов товаров для детей Антошка знакома подавляющему большинству 
украинским молодых родителей. Во многом бизнес стал успешным благодаря активному 
участию всей семьи в его развитии. И в будущем Владислав Бурда рассчитывает построить 
«дело на поколения», которые сможет передать детям, внукам и правнукам. Как 
формировалось мировоззрения, принципы жизни и бизнеса одного из самых ярких 
украинских предпринимателей, он вместе с супругой Татьяной расскажет уже сегодня, 6 
декабря на Retail & Development Business Summit 2018 в ходе сессии «Гармоничный 
семейный бизнес. Розничная синергия». Накануне мероприятия MC Today опубликовал 
материал, героем которого стал Владислав Бурда. RAU выбрала самые интересные из 
высказываний бизнесмена. Отметим, RedHead Family Corporation (основана в 1994 году 
как «Европродукт») является лидером рынка детских товаров и самой большой в Украине 
компанией семейного типа в детском сегменте.  

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Пакко Холдинг расширяет сеть  
оптовых магазинов 

26.11.2018 

Компания «Пакко Холдинг», которая развивает сети супермаркетов 
Вопак и Пакко, открыла 14 оптовую точку Пакко в городе Радехов 
Львовской области, говорится в сообщении компании. 

Торговая площадь оптового магазина составила 547 м.кв, зал обслуживает три 
кассы. В новом магазине представлен широкий ассортимент продуктов питания и товаров 
для дома - свежие овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, бакалея, крупы, конфеты 
и печенье, различные напитки, сопутствующие товары, бытовая химия. В торговой точке 
создано 14 новых рабочих мест. Все сотрудники прошли обучение по стандартам компании, 
говорится в сообщении. 

 
 

Читать полностью >>>  
По материалам uamarket.info 
 

 
Владелец сети Фуршет – о среднем чеке, конкуренции  

и борьбе за покупателя 
29.11.2018 

Игорь Баленко рассказал о том, что сейчас происходит с ритейлом в 
Украине, о развитии «магазинов у дома» и сколько покупатель может 
сэкономить «в погоне» за акциями. 

Потребительские настроения украинцев снизились. По данным ежемесячного 
исследования GfK Ukraine, в октябре индекс потребительских настроений составил 56,9, что 
на 5,7 п. меньше, чем в сентябре. Больше всего изменились ожидания по поводу 
девальвации и развития экономики в следующем году. В частности, индекс текущего 
положения (ИТП) опустился на 4,5 п., остановившись на отметке 56. Таким образом, 
составляющие этого индекса – текущее личное материальное положение, которое 
составило 46,6, что на 2,8 п. ниже сентябрьского уровня. А целесообразность крупных 
покупок  уменьшилась на 6,2 п., и этот показатель достиг 65,3. При этом индекс 
инфляционных ожиданий остался почти неизменным – 190,3, что на 0,1 п. меньше, чем за 
прошлый месяц. О том, как изменилась бизнес-среда за последние годы, почему эмоции 
сказываются на выручке магазина, и как Facebook и YouТube моделируют предпочтения 
покупателя, НВ Бизнес расспросил Игоря Баленко, владельца сети Фуршет. ... 

Читать полностью >>>                                                               © Наталя Штука, Андрей Юхименко 
По материалам biz.nv.ua 

 
Торговая сеть "Копiйка" открывает  

новый супермаркет 
30.11.2018 

Торговая сеть «Копiйка» приглашает всех на открытие нового 
магазина по адресу: ул. Пишоновская 26/2. Посетителей ждут интересные 
акции, вкусные дегустации, а также приятные сюрпризы. 

В нашем новом магазине вас приятно удивят: большой ассортимент свежего мяса и 
рыбы,  полезных овощей и фруктов, продукции собственных торговых марок, а также 
товаров собственного импорта. Наталья Органиста, директор магазина: «Мы создавали 
этот магазин таким, чтобы его было приятно посетить после работы или прогулки. Чтобы 
именно в этом магазине вам хотелось купить всё необходимое для тихого и уютного 
семейного ужина или богатого и шумного праздничного застолья». Специально для тех, кто 
не любит долго стоять у плиты и предпочитает готовую еду, в новом магазине есть отдел 
«Кулинарии» с большим выбором вкусных домашних блюд.  В хлебном отделе вас всегда 
ждут свежие и ароматные багеты и булочки, чиабата,  ролини с хрустящей корочкой 
собственного производства. Добавьте к этому кондитерский отдел с огромным выбором 
вкусных изделий и  возможностью приготовления тортов на заказ. Ждем в гости и желаем 
приятных покупок!  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Компания «Параллель» предлагает своим клиентам 

фирменные сухофрукты 
30.11.2018 

Компания «Параллель» запустила в продажу органические сухофрукты 
под собственной торговой маркой (СТМ). Клиентам компании предлагаются 
как экзотические, так и классические высушенные фрукты в упаковке. 

В ассортименте мини-маркетов «Параллели» представлено несколько видов 
сухофруктов: банановые чипсы, вишня, дыня, киви, манго, папайя, ананас и микс-набор из 
манго, ананаса и папайи. Фрукты расфасованы в 100-граммовые герметичные и удобные 
упаковки. Сама упаковка выполнена в стилистике, которую «Параллель» уже использовала 
в дизайне стаканчиков для кофе и оформлении брендированного шоколада. Сухофрукты от 
«Параллели» - это органический продукт, т.е. приготовлен из полностью созревших 
качественных плодов, которые не содержат вредных для здоровья химикатов и высушен 
натуральным путем. Производителем сухофруктов является компания «Смачна країна» 
(Киев). Напомним, что в рамках проекта по продвижению СТМ «Параллель» в сети 
компании реализуются омывателя parallel.ua, леденцы в баночках и мини-, шоколад 
(молочный и черный). Отметим, что в маркетах ZZZIP!! можно приобрести все 
необходимое для дома, автомобиля или путешествия: продукты питания, напитки, 
сопутствующие товары. В ассортименте части мини-маркетов также присутствует пресса, 
автохимия, аксессуары и запчасти для автомобилей. 

Читать полностью >>>  
По материалам Компании «Параллель» 

 
Сеть «ТАВРИЯ В» вошла в рейтинг ТОП-100  

успешных компаний Украины 
03.12.2018 

Компания «ТАВРИЯ В» вошла в число наиболее эффективных и 
динамично развивающихся компаний Украины. Об этом сообщает служба 
новостей портала allretail.ua 

Компания «ТАВРИЯ В» победила в номинации «Ритейл» в рамках масштабного 
проекта "ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании", организованного украинским 
бизнес-изданием Financoff. Рейтинговый проект позволил выявить степень эффективности 
инициатив компании «ТАВРИЯ В» в сфере украинского ритейла. Основными критериями 
отбора для участия в рейтинге организаторами были определены: уровень динамики 
развития компании, вклад в экономику нашей страны, забота о потребителях. Вот уже 26 
лет компанія «ТАВРИЯ В» успешно управляет серьезным розничным бизнесом в рамках 
мультиформатной модели и традиционно входит в число наиболее успешных предприятий 
в своей отрасли и в бизнесе в целом. «ТАВРИЯ В» основана в 1992 г. Охват – Одесса, Киев, 
Харьков, Николаев, Херсон, Хмельницкий, Черноморск, Измаил, Белгород-Днестровский.  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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В Умани открывается новый дискаунт- 
супермаркет сети «ВЕЛМАРТ» 

03.12.2018 

В Умани 8 декабря по адресу ул. Независимости, 74, начинает работу 
дискаунт-супермаркет торговой сети «ВЕЛМАРТ».  Новый супермаркет – это 
вторая торговая точка в г. Умань и 27-ая – в Украине.  

Его торговая площадь составляет 738 кв. м.  Режим работы: с 8:00 до 23:00. 
Ассортимент нового супермаркета – это около 8850 товарных позиций в ценовых сегментах 
«средний» и «средний плюс». В супермаркете можно будет приобрести товары собственных 
торговых марок, таких как «№1», «Хіт продукт», Day by Day и другие. Новый супермаркет 
представит покупателям обновленный ассортимент свежих фруктов и овощей, мяса, сыров, 
хлебобулочных изделий, молочной продукции. Из особенностей супермаркета – 
собственная пиццерия с ассортиментом из 21 наименования – на любой вкус. Готовую 
пиццу можно будет приобрести навынос. Время приготовления – 7 минут.  

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 

 
АШАН открывает третий магазин  

во Львове 
07.12.2018 

Во Львове 14 декабря состоится открытие третьего магазина в этом 
городе - АШАН Черновола, первый магазина АШАН Сокольники был открыт 
в 2010 году, второй - АШАН Южный в 2015. 

АШАН Чорновила находится в ЖК «Авалон» и воплощает концепт superstore, что 
предполагает быстрое осуществление покупок, удобную навигацию, продовольственные 
товары, а также все необходимое с непродовольственной группы. Этот концепт отличается 
в первую очередь своим предложением - кроме практических и повседневных товаров, 
предлагается большой ассортимент товаров «для удовольствия и благополучия» с 
акцентом на гастрономию и свежие продукты. Площадь 5000 м² позволяет представить 
широкую гамму свежих продуктов - хлеб, аппетитную выпечку и пирожные собственного 
производства, мясные и рыбные изделия, блюда кулинарии. Изюминкой суперстора станет 
пицца-остров, а также фреш-бар с легкими и питательными перекусами, овощными и 
фруктовыми салатами, полосе и детокс - все это можно будет попробовать в кафе 
непосредственно в магазине. Отметим, компания Ашан Ритейл Украина запускает новое 
мобильное приложение с интерактивным интерфейсом.  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Novus открывает два новых магазина, один из них –  

в обновленном формате 
07.12.2018 

Как сообщили RAU в пресс-службе компании, один из магазинов начал 
работу 7 декабря на улице Златоустовская, 48/5 в Шевченковском районе 
столицы. Общая площадь этого магазина – 867 кв. м, торговая – 485 кв. м. 

Несмотря на небольшой размер торговой точки, в нем будут представлены уже 
привычные покупателям Novus сервисы: свежий хлеб из собственной пекарни, кулинария, 
изделия из кондитерской, копчения и гриль. Обслуживать клиентов магазина будут пять 
экспресс-касс. В компании также отметили, что еще одно открытие планируется уже 21 
декабря на улице Иоанна-Павла II, 6 в Печерском районе столицы. Здесь супермаркет 
откроется в рамках нового торгового центра Good Life. Общая площадь Novus в ТЦ составит 
чуть более 2600 кв. м, а торговая – свыше 1660 кв. м. В пресс-службе сети отмечают, что 
этот торговый объект будет реализован в обновленном формате, однако деталей пока не 
раскрывают. Впрочем, уже известно, что в маркете будут работать кофепоинт со свежей 
выпечкой и кофе, собственная пекарня, гриль, кулинария, кондитерская, копчения и 
мясной цех. Для обслуживания клиентов в магазине будет работать семь стандартных и 
две экспресс-кассы. Напомним, ранее стало известно, что Novus договорился о размещении 
своего супермаркета в столичном торгово-развлекательном центре SkyMall. Договор 
аренды в ТРЦ был подписан на десять лет. Общая площадь арендуемого помещения – около 
12 000 кв м. Открытие магазина в ТРЦ SkyMall предварительно запланировано на начало 
2020 года. Novus представлен на украинском рынке с 2008 года. С тех пор сеть открыла уже 
42 маркета общей площадью более 170 000 кв. м. Компания развивает торговые объекты 
разных форматов площадью от 800 до 7 000 кв. м, в том числе – франчайзинговые. … 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Відкриття фірмового магазину «ROSHEN»  
в Харкові 

19.11.2018 

У місті Харкові відкрився новий Фірмовий магазин «ROSHEN» за 
адресою пр. Московський, 274. Про це повідомляє прес-служба Корпорації 
«ROSHEN» на своєму сайті. 

Свіжі та якісні кондитерські вироби, привітний персонал та приємна атмосфера  - все 
це створює гарний настрій при відвідуванні магазину та здійсненні покупок. Особливу 
увагу приділено ексклюзивній продукції, яку можна купити лише в мережі Фірмових 
магазинів «ROSHEN»: зефір, ексклюзивні торти, Ромова баба та драже. В магазині 
пропонується також великий вибір подарункових наборів та сезонних пропозицій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «ROSHEN» 

 
Как бывший топ-менеджер HTC основал сеть  

деликатес-маркетов HolovaNogа 
04.12.2018 

В Киеве активно развивается сеть магазинов сыра, хамона и вина 
HolovaNogа. Сооснователь компании Андрей Шукевич рассказал: как 
начинал бизнес, каких показателей удалось достичь и какие цели 
поставлены на ближайшие годы. 

Каждый год в Украине появляются десятки новых ритейл-проектов. Успеха 
достигают единицы, а большинство растворяются в океане однообразных магазинов. Часто 
даже проекты с интересным и необычным на первый взгляд концептом не могут достичь 
запланированных на старте показателей. Одним не хватает инвестиций для поддержания 
темпов развития, другим не удается договориться о приемлемых арендных ставках. 
Причин может быть много, но результат, как правило, один – закрытие бизнеса. Следуя 
одной из миссий Ассоциации ритейлеров Украины – помогать развиваться молодым 
украинским ритейл-компаниям – портал RAU ведет спецпроект New Retail. В цикле 
публикаций мы рассказываем о новых проектах, которые с нашей точки зрения являются 
перспективными и заслуживают внимания целевой аудитории портала – владельцев и топ-
менеджеров ритейл-бизнеса, их поставщиков, представителей девелоперских компаний, 
арендодателей и инвесторов. Если вы хотите, чтобы о вас узнали партнеры, потребители и 
инвесторы и готовы рассказать о своем бизнесе – пишите нам на news@rau.ua, и история 
вашей компании может появиться на сайте RAU. Очередная публикация проекта посвящена 
сети деликатес-маркетов HolovaNoga. В 2016 году ее основали бывший топ-менеджер HTC с 
супругой Ксенией и еще одним партнером. … 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Сеть аптек Космо нарастила продажи  
на 25-30% 

29.11.2018 

Изменение структуры, бизнес-процессов и коммуникаций сети Космо 
способствовали росту продаж в аптеках на 25-30%. Об этом заявил 
председатель наблюдательного совета сети Космо Сергей Бартощук. 

«Несколько лет назад большинство игроков вели аптечный бизнес в традиционных 
подходах. Аптеки считались особенными местами, где обслуживают потребности больных 
людей. А фармацевты – такими же значимыми в жизни человека профессионалами, как 
врач, учитель или полицейский. Трансформация сети аптек Космо началась с 
объективизации: мы убрали «ауру особенности» и стали рассматривать аптечный бизнес 
как обычную розницу», – пояснил Сергей Бартощук на форуме LevelUpUkraine. Компания 
стала анализировать причины выбора определенной аптеки покупателями и моделировать 
поведение клиентов. В результате менеджменту сети аптек пришлось изменить бизнес-
процессы, оргструктуру и коммуникацию с покупателем. «Мы стали бороться за то, чтоб 
клиент из той части личного бюджета, который предусмотрен на лекарства, максимум 
оставлял у нас в компании. В результате в 2017-2018 гг аптеки выросли от 25% до 30% в 
продажах», – уточнил Бартощук. Отметим, не так давно Космо также открыла drogerie-
магазин нового формата на Майдане Незалежности в Киеве. Справка. Космо – это 
национальная сеть магазинов красоты и здоровья, основанная в 2000 году. Сейчас сеть 
торговых точек компании насчитывает 106 магазинов и 28 аптек в 28 городах Украины. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

Аптечна мережа TAS продовжує зміцнювати свої позиції  
на фармацевтичному ринку України 

07.12.2018 

Аптечна мережа TAS, яка входить до Групи «ТАС», розпочала  угоду 
щодо придбання відомої фармацевтичної мережі, до складу якої входить 26 
аптек. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Також  на завершальній стадії - переговори з придбання ще 34 аптек, які належать 
двом відомим учасникам вітчизняного фармацевтичного ринку. Таким чином, уже в 
лютому 2019 року аптечна мережа ТАS налічуватиме 153 аптеки в Україні. «Розширення 
аптечної мережі відповідає стратегії активного розвитку Групи «ТАС» щодо посилення її 
позицій в сегменті надання фармацевтичних послуг. Придбання 60-ти аптек дозволить 
збільшити частку нашої компанії на фармацевтичному ринку України, посилити 
ефективність її роботи і зміцнитися в ТОП-20 аптечних мереж країни», - підкреслив 
генеральний директор мережі аптек TAS Валерій Гудзенко. Аналізуючи тенденції розвитку 
фармацевтичного ринку України, В. Гудзенко виокремив три основні тренди, які 
супроводжують його активне зростання: консолідація мереж, впровадження нових 
форматів роботи аптек і автоматизація бізнес-процесів компаній з урахуванням сучасних 
IT-технологій. «На фармацевтичному ринку України аптечна мережа ТАS є інноваційною 
компанією, яка успішно впроваджує нові програми CRM-систем для поліпшення взаємодії зі 
споживачами наших послуг, активно працює над розширенням асортименту продукції і 
впевнено посилює свої позиції в офлайні, щоб стати ще ближчими до своїх клієнтів і 
максимально задовольняти їхні запити », - вважає генеральний директор мережі аптек TAS. 
У найближчих планах компанії - подальше розширення мережі аптек TAS та удосконалення 
механізмів її роботи. «Як клієнтоорієнтована компанія, ми будемо зростати не лише 
кількісно, але й якісно, пропонуючи на фармацевтичному ринку найвищі стандарти 
роботи». - сказав В. Гудзенко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Аптечної мережі «TAS» 
 
 

 
 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S) (ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ. ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ. ТОЩО) 
 

 
 

Стратегические изменения: генеральный директор  
MD Fashion ушел из компании 

26.11.2018 

Один из лидеров украинского рынка fashion-ритейла, развивающий 
торговые сети Tommy Hilfiger, Walker,  Under Armour, Oodji, и ряд других, 
снова остался без руководителя. 

Как стало известно RAU, генеральный директор MD Fashion Марек Мачейко покинул 
занимаемую должность. Он пробыл на посту СЕО меньше года, возглавив ее лишь в начале 
2018-го. До этого он руководил компанией Noriel – крупнейшим игроком рынка игрушек в 
Румынии, объединяющем около 50 магазинов. В его портфолио также значится работа в 
сетях 5.10.15, Smyk, Empik и польском подразделении шведской IKEA. Как отметили в пресс-
службе MD Fashion, уход генерального директора связан со стратегическими изменениями 
в компании. «Являясь активным игроком fashion индустрии уже не первый год, компания 
MD Fashion разносторонне развивается, динамично вносит коррективы в планы и 
стратегии своего роста. Это позволяет оперативно реагировать на изменения, как 
внутреннего рынка, так и fashion индустрии в целом. Собственно, своевременные 
изменения и корректировки в направлениях развития и позволяют нам достигать высоких 
показателей продаж и востребованности брендов, которыми оперирует компания. А 
удачные коммерческие и операционные решения всегда тесно связанны со стратегическим 
направлением развития бизнеса и наоборот. Смена руководящего звена так же является 
частью стратегических новшеств», — подчеркнули в MD Fashion, уточнив, что должность 
генерального директора компании пока остается вакантной.  

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
 

 
H&M может открыть до 10  

магазинов в Киеве 
27.11.2018 

Шведский фешн-бренд H&M планирует открыть в Киеве до 10 
магазинов, пишет Retailers со ссылкой на данные топ-менеджера на рынке 
недвижимости, знакомого с планами ритейла.  

Информацию о том, где откроются новые магазины ритейлера, он не сообщил. 
Раньше уже появлялась информация о том, что третий магазин H&M площадью 2 900 кв.м. 
откроется на первом этаже ТРЦ River Mall в Киеве. Отметим, этот объект находится на 
стадии строительства. Планируется, что он начнет работать в начале 2019 года. Ранее 
владелец Mandarin Plaza Group (владеет ТРЦ Lavina Mall) Вагиф Алиев заявлял, что 
компания ведет переговоры c H&M об открытии магазинов в собственных торговых 
объектах. В планах девелопера построить 10 крупных торгово-развлекательных центров в 
Киеве, первыми откроются ТРЦ Blockbuster Mall (запуск запланирован на февраль) и в ТРЦ 
Ocean Mall (конец лета 2019 года). Сейчас в Киеве работает два магазина H&M в ТРЦ  Lavina 
Mall и ТРЦ Sky Mall. «Помимо новых локаций в Киеве, мы также рассматриваем и выход в 
регионы Украины», – заявляла ранее генеральный директор H&M в Украине Доминик 
Фантачино. Скорее всего, открытие за пределами Киева будет в городе-миллионнике. 

Читать полностью >>>  
По материалам uamarket.info 
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LC Waikiki запустил интернет-магазин  
в Украине 

29.11.2018 

Турецкая сеть магазинов одежды LC Waikiki запустила собственный 
интернет-магазин в Украине. Об этом рассказал генеральный директор 
компании LC Waikiki в Украине Ярема Ивахив, передает RAU. 

”Украинцы могли и раньше заказывать товары онлайн, но им приходилось ждать 
доставки из Турции от 5 до 14 дней. В прошлом 97% заказов доставлялись из Турции, 
Украина занимала второе место по товарообороту среди международных заказов через 
интернет магазин из Турции”,- уточняет Ивахив. Данный проект будет отдельной 
платформой, а не частью международной. Компания около полугода занималась 
разработкой онлайн-магазина. Как рассказал Ярема Ивахив, весь процесс занял около года, 
в том числе, в связи с изучением и проработкой финансовой и законодательной части. 
Также Ивахив отметил, что интернет-продажи в других странах, где уже работают онлайн-
магазины, составляют 2% от общего товарооборота. Напомним, LC Waikiki откроет новый 
магазин в Одессе. В частности, компания арендовала 1,1 тыс. кв. м площадей в торгово-
развлекательном центре (ТРЦ) FontanSky. 

Читать полностью >>>  
По материалам uamarket.info 
 

 jewelry&accessories 
 

Прокуратурою викрито схему контрабанди в Україну  
ювелірних виробів 

30.11.2018 

Прокуратурою Київської області викрито схему контрабанди в 
Україну ювелірних виробів, внаслідок чого завдано збитків державі на суму 
понад 30 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими та оперативними працівниками 
ГУ ДФС у Київській області виявлено, задокументовано та припинено діяльність ФОП, які 
реалізовували завезені поза митним контролем ювелірні вироби в магазинах під торговою 
маркою «Столична ювелірна фабрика». Внаслідок протиправних дій яких завдано збитків 
Державному бюджету України на суму понад 30 млн грн. У вказаних спеціалізованих 
магазинах проведено обшуки, де виявлено та вилучено понад 60 тисяч ювелірних виробів 
орієнтовною вартістю понад 150 млн грн, походження яких документально не 
підтверджено. За наслідками проведених обшуків, які тривали упродовж місяця, 
призначено гемологічні та товарознавчі експертизи. Досудове розслідування розпочате за 
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах) КК України триває. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської обл. 

 
 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА) 

 
MOYO продолжает обновлять магазины  

своей сети 
26.11.2018 

Сеть MOYO вводит новый формат магазинов. В сентябре открылся 
концепт-стор в ТРЦ Dream Town, а сейчас компания объявила о перезапуске 
в том же дизайне магазина на метро Почайна. 

Новый формат положительно воспринят покупателями, что и повлияло на решение 
редизайна других магазинов. Оформление, которое в компании характеризуют четырьмя 
словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие», зонированием напоминает квартиру, 
делая магазины более уютными. Обновлённые магазины становятся больше. В одном из 
них появилась отдельная стойка pick-up для выдачи интернет-заказов и существенно 
расширился ассортимент. Теперь в магазине помимо персональной электроники 
представлена крупная и мелкая бытовая техника, а также товары для личного 
пользования. Отмечается, что до конца года MOYO планирует открыть в новом формате 
еще два магазина, а также провести редизайн в двух действующих магазинах. 

Читать полностью >>>  
По материалам uamarket.info 

 
 HOUSEHOLD RETAIL (HOUSE & OFFICE - H&O) 
 
 

 
 

JYSK расширит сеть до 46 магазинов  
в Украине 

29.11.2018 

Как сообщила пресс-служба ритейлера, датский бренд товаров для 
дома JYSK продолжает расширение торговой сети и внедрение нового 
формата магазинов. Об этом пишет rau.ua 

Новая торговая точка JYSK начнет работу в Хмельницком. Она станет уже 46-й для 
бренда JYSK в Украине. Магазин, площадью более 1000 кв. м, разместится на улице 
Каменецкая, 21 в торговом комплексе «Лыбидь Плаза». «В Хмельницком мы открываем уже 
третий магазин, что свидетельствует о большом спросе на товар бренда JYSK. Первые два 
магазина появились в помещении Фуршет и ТЦ Woodmall. Новый JYSK заработает в 
формате 3.0 в самом центре города», - прокомментировал открытие Евгений Иваница, 
исполнительный директор JYSK в Украине. Как отметили в пресс-службе JYSK новый 
формат 3.0 предусматривает большое количества выставочных зон, новое оформление зала 
и широкий ассортимент. Гости торгового объекта смогут оценить специальные 
меблированные мини-комнаты, комфортное освещение и обновленный дизайн. Здесь 
будут представлены мебель, матрасы, текстиль для дома и стильный декор.  

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
 

 
Девелопер назвал дату открытия  

ТРЦ с IKEA 
03.12.2018 

Открытие торгово-развлекательного центра Ocean Mall, арендатором 
в котором выступит первый в Украине магазин шведского ритейлера IKEA, 
запланировано на 1 сентября 2019 года. 

"1 сентября (2019 г.) откроем Ocean Mall", - заявил основатель компании "Мандарин 
Плаза" Вагиф Алиев журналистам в Киеве. Арендаторами ТРЦ Ocean Mall (вторая очередь 
ТРЦ Ocean Plaza) выступят магазины H&M, группы Inditex, первый лазерный IMAX от 
"Планета кино" и деликатесный супермаркет "Сильпо". Всего в объекте на 300 тыс. м² 
разместятся 400 магазинов. ТРЦ Ocean Mall и Blockbuster Mall (откроется в феврале 2019) 
входят в сети столичных ТРЦ Вагифа Алиева. Ему принадлежат столичные ТЦ "Мандарин 
Плаза", Lavina Mall и ТРЦ "Лесная", ТРЦ "Ипподром" и ТРЦ Pobeda Mall, находящихся на 
этапе строительства. Алиеву также принадлежат БЦ "Парус" и жилой комплекс Diamond 
Hill. Ранее Алиев рассказал, что 3-4 магазина IKEA в его ТРЦ будут иметь по 5-7 тысяч м², 
еще в трех - по 30 тысяч м². Отметим, за прошедший финансовый 2018 г. прибыль до 
налогообложения шведского ритейлера мебели IKEA упала за 36%  до € 2,1 млрд. Компания 
утверждает, что все по плану – ритейлер инвестирует в логистику, развитие онлайн-
бизнеса и новый формат city store – это часть трехлетней трансформации… 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

В "Агромате" назначен новый директор  
по маркетингу 

06.12.2018 

Новым маркетинг-директором торговой сети товаров для 
строительства и ремонта "Агромат" стала Ксения Свичкарь. О своем 
назначении она сообщила на странице в Facebook.  

До перехода в "Агромат" Ксения занимала пост заместителя маркетинг-директора в 
сети магазинов Prostor, а затем возглавляла отдел маркетинг в сети магазинов "Антошка". 
Одно из последних мест работы Ксении – компания  "Дека", где она занимала пост 
маркетинг-директора. Ранее должность маркетинг-директора "Агромата" занимала Ольга 
Носова. Причиной ухода, по ее словам, является занятость в новом проекте, который близок 
к рынку ритейла. Она также добавила, что продолжит работу в "Агромате" до февраля.  

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
Сеть Эпицентр К обновила свой самый  

первый гипермаркет 
08.12.2018 

Обновленный ТЦ на улице Братиславская, 11, возобновит работу 8 
декабря и представит своим покупателям около 150 000 наименований 
товаров для строительства, ремонта и обустройства жилья. 

В процессе обновления торгового объекта компания не только провела 
реконцепцию существующих отделов, но и добавила новые салоны и галереи. Среди 
крупнейших отделов нового ТЦ — «Сад и огород» (8150 кв. м), магазин детских товаров 
Эпик (2285 кв. м), Military-зона (593 кв. м), а также отдел изделий из металла (5409 кв. м). 
Кроме того, в ТЦ обустроен Центр мебели, который предложит покупателям большое 
количество наименований товаров и готовые интерьерные решения. А магазин детских 
товаров Эпик представит не только лучшие товары для детей, но и зоны отдыха, товары 
для творчества, батуты и территорию развлечений. Один из новых для сети Эпицентр 
проектов — магазин Mon Cheri — предложит огромный ассортимент декоративной 
косметики и средств по уходу за волосами, лицом и телом. Также в ТЦ будет работать 
торговая точка швейцарского бренда спортивных товаров Intersport. Для комфортного 
сервиса и обслуживания в новом ТЦ откроют сервисный центр по ремонту инструментов, 
экспресс-кафе, предусмотрены две удобные парковки на 300 паркомест вдоль фасада ТЦ и 
удобная крытая парковка на 340 паркомест на третьем этаже торгового объекта. В рамках 
обновления Эпицентр также осуществил реконструкцию дороги по улице Микитенко, 
соединив ее с улицами Братиславская и Стальского. Также были проложены тротуарные 
дорожки, изменено уличное освещение на современные LED-ламп, отремонтирован 
канализационный коллектор и опорные пожарные гидранты. В пресс-службе компании 
отметили, что в честь открытия обновленного ТЦ и 15-летия создания сети компания 
организует для посетителей масштабную развлекательную программу и розыгрыш ценных 
призов. Справка. Эпицентр К — лидер на рынке розничной торговли сегмента товаров для 
строительства и ремонта Украины с полностью отечественными инвестициями, который 
насчитывает 50 действующих торговых центров в различных регионах Украины, начиная 
со столицы, заканчивая райцентрами. В торговых центрах сети, суммарная торговая 
площадь которых превышает 1,5 млн кв. м, представлено более 250 000 наименований 
товаров от более чем 3500 поставщиков. По результатам 2017 года общий товарооборот 
группы компаний Эпицентр по сравнению с 2016-м вырос на 20,3% или на 7,3 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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На одесском «Седьмом километре» будет работать  
мобильный центр ГФС 

27.11.2018 

Мобильный центр представляет собой автомобиль, оснащенный 
компьютером, интернетом, другой необходимой техникой и материалами. Об 
этом сообщает портал treebuna.info  

Перечень предоставляемых услуг в таком мобильном центре достаточно 
внушительный – у специалистов можно будет получить учетную карточку плательщика 
налогов, справки о доходах, об отсутствии задолженности, подать декларацию об 
имущественном состоянии, подать отчетность, получить консультации. Мобильный центр 
обслуживания плательщиков будет располагаться 28 ноября у административного здания 
около центрального въезда на рынок (ворота №1,2,3) ориентировочно с 10 до 13 часов. 
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный 
рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. (Адрес: Одесская область, 
Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти 
тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, 
контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция и 
гостиница, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 
медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» 
посещают до 200 тысяч человек. 

Читать полностью >>>  
По материалам treebuna.info 

 
Столичный Владимирский рынок  

отпраздновал 130-летие 
01.12.2018 

Эту дату в его администрации решили отпраздновать с размахом. И 
могут себе позволить, ведь Владимирский рынок - не самая дорогая торговая 
точка Украины.  

Продукты отсюда часто появляются на столах народных депутатов и звезд 
украинского шоу-бизнеса. Владимирский рынок учрежден Киевской городской управой 8 
октября 1888 г. Первоначально рынок располагался на месте действующего ныне Дворца 
«Украина» возле Владимирской церкви, оттуда и получил свое название. Решение о 
переносе рынка на его фактическое местоположение и строительство главного корпуса 
рынка городские власти приняли 27 сентября 1960 г. Первые письменные упоминания о 
Владимирском рынке нашли среди документов Временного комитета по улучшению 
города Киева при Киевском губернском правлении, датированных 1834-1842 г. Именно с 
этого события, начинается история Владимирского рынка. Благодаря транспортной 
развязке (Васильевский путь, который значительно позже модернизировался в Большую 
Васильковскую улицу), территорию возле Владимирской церкви, на которой позже 
возникнет одноименный рынок, быстро заполнили ярмарочные торговцы. Однако прошли 
годы и еженедельной ярмарки стало недостаточно. Необходимо было создать место для 
постоянной торговли. 8 октября 1888 Управа выдала документы, подтверждающие 
создание нового Владимирского рынка. Современный Владимирский рынок расположен по 
адресу улица Антоновича, 115. Строился он около трех лет (с 1965 до 1968 года). Здание 
выполнено из стекла, все конструкции являются металлическими. Отличительными 
чертами нового рынка стали четкие пропорции.  

Читать полностью (видео) >>>  
По материалам tsn.ua 
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 
 

 
 

Один из этажей паркинга ТРЦ Victoria Gardens  
превратится в офисы 

27.11.2018 

Львовский городский совет предоставил разрешение на 
реконструкцию четвертого этажа многоуровневого паркинга торгово-
развлекательного центра Victoria Gardens по ул. Кульпарковской во Львове. 

Согласно утвержденным депутатами градостроительным условиям и ограничениям, 
верхний этаж многоуровневого паркинга в ТРЦ будет перестроен в офисные помещения. 
Компания Dragon Capital приобрела ТРЦ Victoria Gardens весной 2018 года. Объект построен 
и введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Общая арендная площадь ТРЦ составляет 
более 48 000 кв. м. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
ТРЦ Spartak Ярослава Дубневича здав в оренду 85% площі  

за три місяці до відкриття 
03.12.2018 

Спортивно-торгово-розважальний центр (СТРЦ) Spartak, який мають 
відкрити у Львові в березні наступного року, уже здав в оренду 85% площі 
відомим брендовим магазинам, ресторанам і семизальному кінотеатру.  

Ккомплекс збудували на території занедбаної навчально-спортивної бази «Спартак» 
на вул. Інструментальній, 49. Девелопером є компанія ТзОВ «Львівбудмакс-Інвест». За 
даними YоuControl кінцевими бенефіціарними власниками ТзОВ «Львівбудмакс-Інвест» є 
дружина Ярослава Дубневича - Наталя Дубневич та донька - Роксолана Пиртко. Загальна 
орендна площа СТРЦ Spartak ≈ 23 тис. м². Зараз практично уся площа розподілена. У 
комплексі в ексклюзивному форматі працюватиме мережа продуктових супермаркетів 
«Сільпо», 7-зальний кінотеатр Multiplex і спорткомплекс Sportlife з басейном олімпійського 
стандарту. Про це 3 грудня повідомила компанія JLL, що виступає ексклюзивним 
консультантом по маркетингу і здачі об'єкта в оренду. У сучасному комплексі 
розміщуватиметься паназійський заклад NOA, ресторани здорового харчування Tomatina і 
Avocado, а також Express Buffet, Pinsa Romana, «Львівські круасанами» та ін. Окрім цього, в 
Spartak відкриють піцерію Celentano Ristorante і заклади близькосхідної кухні. У торговій 
галереї розмістять найбільший у Львові магазини бренду SinSay, побутової техніки та 
електроніки Comfy, а також хобі-маркет Akvarel N, у якому буде розважальний центр. У 
СТРЦ Spartak будуть магазини Brocard, Esotiq, «Золотий Вік», СЮФ, Roshen, Yves Rocher, Esei 
Beauty Market, Triumph, Giulia та інші. Тут також працюватиме хімчистка та аптека. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zaxid.net 

 
ТРЦ "Республіка": Фірташ через суд хоче заблокувати 

продаж боргів перед банком "Надра" 
06.12.2018 

Окружний адмінсуд м. Києва 30 листопада відмовився відкривати 
провадження в справі №640/19920/18 за позовом ТОВ 
“Мегаполісжитлобуд” до Фонду гарантування вкладів. 

“Лише та обставина, що відповідачем у справі є суб`єкт владних повноважень не 
змінює правову природу спірних правовідносин та не робить спір публічно-правовим, 
оскільки позивач оскаржує рішення Фонду не як суб`єкта владних повноважень, а як 
розпорядника майном банку, що ліквідується”, - констатував суд. Нагадаємо, 13 грудня 
ФГВФО планує провести “голландський” аукціон з продажу прав вимоги банку “Надра” на 
2,59 млрд грн за вказаними кредитними договорами, в заставі за якими недобудований 
столичний торгово-розважальний центр “Республіка” (Respublika). У ході аукціону ціна на 
актив може знизитися до 518 млн грн. Раніше ФГВФО кілька разів намагався продати 
вказані кредити. Остання спроба була в травні. Попри те, що ціна на актив була знижена до 
1,1 млрд грн, покупців не знайшлося. Будівництво ТРЦ "Республіка" почалося в 2012 року, 
здача в експлуатацію спочатку була запланована на 2014 рік, пізніше була перенесена на 
березень 2015 року. Однак у 2015 році будівництво ТРЦ було зупинено рішенням власника. 
Забудовник оцінював рівень готовності проекту на 80%. Загальна площа недобудованого 
ТРЦ мала скласти 298 тис.кв. м, що дозволило б йому у свій час стати третім за величиною в 
Європі. ТОВ "Мегаполісжитлобуд" - інвестор, власник та орендар землі під недобудованим 
ТРЦ "Республіка" (вул. Велика Кільцева, 1, 1а в Києві). Цю компанію пов’язували з Дмитром 
Фірташем. У свій час ТОВ "Мегаполісжитлобуд" взяла кредит у банку "Надра", надавши в 
заставу корпоративні права на недобудований проект ТРЦ "Республіка". Пізніше банк 
"Надра" передав цей актив у заставу НБУ під рефінансування. Після того, як банк "Надра" 
став неплатоспроможним і не зміг повернути НБУ борг у розмірі 4,4 млрд. грн, НБУ почав 
реалізовувати у судовому порядку свої права, як заставодержателя корпоративних прав 
власника "ТРЦ "Республіка". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Компаниия EVO и Rozetka завершили формальности 
по слиянию группы 

27.11.2018 

Объединенная компания будет создавать больше возможностей для 
украинских предпринимателей на своих платформах, а также улучшать 
клиентский опыт онлайн-покупок. 

По словам CEO EVO Николая Палиенко, продолжат развиваться существующие 
проекты, в частности, интернет-супермаркет Rozetka.ua, маркетплейсы Prom.ua, Satu.kz, 
Deal.by, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, торговая площадка Zakupki.Prom.ua, онлайн-сервис заказа 
услуг Kabanchik.ua, онлайн-сервис электронного документооборота Вчасно. Также 
компания будет предлагать новые совместные решения предпринимателям и онлайн-
покупателям. «Этой сделкой мы повышаем скорость развития украинской электронной 
коммерции. Мы продолжим улучшать сервис и клиентский опыт, инвестировать в 
инфраструктуру, запускать новые проекты. В конечном итоге наша цель — стать 
неотъемлемой частью жизни каждого украинца. Хотим с помощью наших продуктов 
сделать жизнь людей проще и удобнее», - отметил Палиенко. Рынок электронной 
коммерции Украины растет примерно на 30% в год, но все еще очень отстает от мировых 
лидеров. Например, в Китае каждая пятая покупка совершается  онлайн. В Украине, по 
разным оценкам, не более 3-4% покупок происходит в сети. Потенциал для роста 
огромный. Таким образом, объединение EVO и Розетки поможет развивать культуру 
покупок в интернете и наращивать долю e-commerce в ритейле. 

Читать полностью >>>  
По материалам evo.business 
 

 
 
 
 
 

 
Rozetka в этом году планирует увеличить 

объемы продаж на 45% 
05.12.2018 

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО 
"Розетка.Уа", Киев) планирует по итогам 2018 г. нарастить объемы продаж 
на 40-45% по сравнению с 2017 годом. 

"У нас будет, наверное, 40-45% роста в этом году, но этому помогает и открытие 
магазинов. Мы не делим наши магазины на "онлайн" и "офлайн" - мы делим их на разные 
рынки. То есть для нас это все - объем одной компании, и я уверен в том, что в продажах 
офлайн-магазинов есть значительная заслуга онлайн-сегмента", – сказал основатель и 
совладелец компании Владислав Чечеткин. Он также уточнил, что весь рынок e-commerce в 
2018 г., по предварительным данным, может вырасти более чем на 30%. По данным BRDO, 
объем рынка e-commerce в Украине в 2017 г. превысил $50 млрд, или 3,2% общего объема 
розничных продаж. Как сообщалось, скорость продаж крупнейшего украинского интернет-
магазина Rozetka.ua в "черную пятницу" составила в среднем $1,2 млн в час. В апреле т.г. 
Чечеткин сообщил о том, что Rozetka планирует развивать в городах-миллионниках 
собственную розницу. По состоянию на начало декабря момент у компании открыто шесть 
розничных точек: три в Одессе и три в Киеве. В конце ноября маркетплейсы EVO и Rozetka 
завершили сделку по созданию объединенной компании. Розетка.УА в 2017 г. увеличила 
выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,91 млн грн.  

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
 
 
 ТОВАРНІ БІРЖІ & АУКЦІОНИ  

 
Рахункова палата виявила ознаки криміналу  

у роботі системи ProZorro 
07.12.2018 

Рахункова палата встановила цілий ряд факторів, які свідчать про 
неефективне використання державного майна державним підприємством 
“ПРОЗОРРО”, що має негативні наслідки для бюджету у розмірі 206,5 млн грн.  

“Аудитом засвідчено витрати державного підприємства „ПРОЗОРРО“ з 
недотриманням вимог законодавства - 32,0 млн грн, непродуктивні витрати - 9,3 млн грн, 
отримання підприємством доходів з порушенням законодавства - 165,2 млн гривень”, - 
йдеться у повідомленні Рахункової палати України. Крім того, у Рахунковій палаті 
зазначають, що за 2,5 роки ДП “ПРОЗОРРО” із збиткового стало прибутковим. Незважаючи 
на щорічне зростання обсягу доходів, прибуток підприємства зменшується, а витрати на 
оплату праці збільшуються. “Уповноважений орган управління майном - Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України - не забезпечило належного управління ДП 
„ПРОЗОРРО“. Дієвої системи внутрішнього контролю не було створено. Внутрішній аудит 
ДП „ПРОЗОРРО“ Мінекономрозвитку взагалі не проводився”, - підкреслили у Рахунковій 
палаті. Аудитом встановлено, що в електронній системі закупівель (ЕСЗ) неможливо 
визначити обсяг бюджетних коштів, які використовуються при здійсненні публічних 
закупівель за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) Prozorro, а також 
їх економію для державного бюджету. Отже, розміщена в офіційних джерелах інформація 
про економію ЕСЗ державному бюджету мільярдів гривень не підтвердилася під час аудиту. 
ІТС Prozorro, яка є складовою ЕСЗ, як і сама ЕСЗ, функціонують із порушеннями 
законодавства. Так, Урядом у 2016 році, в порушення вимог Закону України “Про публічні 
закупівлі”, було прийнято постанову № 166 “Про порядок функціонування електронної 
системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”, на підставі якої 
видано наказ Мінекономрозвитку про визначення веб-порталом Уповноваженого органу з 
питань закупівель ІТС Prozorro та передання відповідних функцій ДП “ПРОЗОРРО”. 
Зазначене призвело до втрат надходжень до держбюджету, оскільки плата, що 
справляється адміністратором з оператора авторизованого електронного майданчика, 
зараховується до доходів підприємства, а не до держбюджету. У липні 2016 року до 
вказаного вище порядку внесено зміни, які не відповідають вимогам Закону України “Про 
публічні закупівлі”, - введено поняття “попередня авторизація”. Це створило умови, за яких 
посадові особи Мінекономрозвитку ухвалили незаконні управлінські рішення про 
попередню авторизацію електронних майданчиків, допустивши їх до функціонування у 
складі ЕСЗ без створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Водночас КСЗІ з 
підтвердженою відповідністю досі не має і сама ІТС Prozorro. Крім того, до адміністрування 
ІТС Prozorro залучалися і залучаються на платній основі сторонні організації, які мають 
доступ до електронної системи закупівель, що створює загрози інформаційній безпеці 
держави. Встановлено і порушення законодавства у частині визначення 
Мінекономрозвитку в контракті з генеральним директором ДП “ПРОЗОРРО” завищеного 
окладу. Загалом, за розрахунками аудиторів, внаслідок службової недбалості посадових осіб 
Мінекономрозвитку витрати підприємства з порушенням вимог законодавства на оплату 
праці керівника становили 920,68 тис. грн, чим нанесено збитків підприємству на вказану 
суму. Зазначене може мати ознаки кримінального правопорушення. За результатами 
аудиту Рахункова палата підготувала низку рекомендацій Кабміну, зокрема щодо 
притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили 
неефективне управління та розпорядження державним майном, приведення 
Мінекономорозвитку у відповідність до вимог чинного законодавства порядку 
функціонування та експлуатації ІТС Prozorro та передання її з балансу ДП “ПРОЗОРРО” на 
баланс Міністерства. Звіт про результати аудиту буде надіслано Президентові України, 
комітетам Верховної Ради України з питань економічної політики, з питань інформатизації 
та зв’язку, з питань запобігання і протидії корупції, Раді національної безпеки і оборони 
України, Кабінету Міністрів України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Службі безпеки України. Про допущені порушення законодавства буде 
поінформовано ГПУ та НАБУ з направленням відповідних матеріалів. Звіт і рішення 
Рахункової палати про результати аудиту будуть розміщені на офіційному веб-сайті 
установи. Нагадаємо, стосовно ДП “Прозорро” ведеться низка перевірок. Так, 17 вересня 
СБУ доручила провести позапланову перевірку ДП “Прозорро”. У липні поточного року 
правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно заволоділи 50% частки компанії ТОВ 
“Держзакупівлі.ОНЛАЙН”, більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи 
публічних закупівель ProZorro та відкритої системи комерційних закупівель RIALTO. У 
результаті суд наклав арешт на майно “дочки” ДП “ПРОЗОРРО”. 
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Майкл Дон, USG Holding: В первый ресторан  
я вложил $100 000 

28.11.2018 

Майкл Дон, основатель Мировой Карты, с недавних пор объединенной 
в USG Holding, о своем детстве и постановке на милицейский учет, первых 
инвестициях в бизнес и помощи друзей, а также моде и классике в 
ресторанном деле. 

Американо-украинский ресторатор и бизнесмен Майкл Дон начал свою 
деятельность в Украине в 1995 году с открытия ресторана Uncle Sam. За более, чем 20 лет 
работы под его руководством открылось множество заведений, в том числе таких 
ресторанных сетей, как Сушия, il Molino, Tbiliso, City-Zen и другие. В 2018 году созданная им 
вместе с партнером Мировая карта объединилась с фармацевтическим и медицинским 
бизнесами, также принадлежащими Дону и его партнерам, в USG Holding. В рамках 
ресторанного проекта портала Family Office ресторатор поделился несколькими историями 
о начале собственного дела, рассказал о своих взглядах на будущее и роли друзей в 
построении бизнеса. RAU публикует самые интересные тезисы из его интервью. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
 

 
 TOURISM & REST 
 

 
 

Украинский турбизнес набирает обороты: лучших 
 агентов отметили наградами 

29.11.2018 

Одиннадцатая церемония награждения лучших туристических 
агентств Starway-18 прошла в отеле Rixos Premium Seagate в Египте. Об этом 
сообщает служба новостей портала segodnya.ua 

Традиционно лидер туристического бизнеса Украины Coral Travel собрал партнеров 
и друзей для того, чтобы отметить достижения профессионалов туристической сферы. В 
этом году выездную церемонию посетили 112 ведущих турагентств из 32 городов Украины 
и Беларуси. "Для нас каждый Starway особенный. Мы поздравляем и гордимся сотрудни-
чеством с лучшими турагентствами Украины. Им, профессиональным турагентам, сейчас 
работать очень непросто, ведь на рынке всегда высокая конкуренция, и не всегда она 
добросовестная. Поэтому мы отмечаем тех, кто сейчас работает качественно и делает свой 
вклад в развитие украинского туристического бизнеса", – отметила директор Coral Travel 
Украина Татьяна Прокопенко. Церемония награждения прошла в Египте неслучайно, ведь 
именно эта страна, а также Турция, где раньше проводилось мероприятие, являются 
приоритетными направлениями среди украинских туристов. На гала-ужине туристические 
компании получили дипломы в номинациях Best и Perfect. По словам организаторов, эта 
награда для многих агентств является не только свидетельством их профессионализма, а и 
стимулом для дальнейшего развития, что позитивно сказывается на украинском организо-
ванном туризме. И в ближайшем будущем украинские турагентства ждет немало вызовов, 
ведь введение безвизового режима внесло свои коррективы в сферу туризма и поспособ-
ствовало увеличению спроса на европейские направления. "В связи с введение безвизового 
режима для нас стало легче продавать европейские направления. Мы в этом году нарасти-
ли объемы по Испании и по Греции. Это Барселона, это Пальма-де-Майорка. В следующем 
году мы планируем увеличить объемы по Греции и по Испании. Также в будущем 
планируем работать с Италией. Есть стабильный хороший спрос – перестраиваемся, ищем 
новые направления и предложения", – продолжает директор компании. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
Комітет підтримав зміни до Бюджетного кодексу  

щодо розвитку туризму 
07.12.2018 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на 
своєму засіданні розглянув проект Закону «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо розвитку туризму» (№ 8513). 

Заним законопроектом пропонується створити у складі Державного бюджету 
України державний фонд розвитку туризму, передбачивши його щорічне наповнення на 
рівні не менше 0,5% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного 
бюджету України на відповідний бюджетний рік. Як сказано в пояснювальній записці до 
проекту Закону, кошти даного фонду будуть спрямовуватися на реалізацію інвестиційних 
програм і проектів з метою фінансування будівництва, створення, реконструкції, 
технічного переоснащення існуючих та/або нових, державної та/або комунальної форми 
власності туристичних об’єктів та/або інфраструктурних об’єктів, що забезпечують 
туристичні об’єкти. В ході обговорення, на підтримку даного проекту Закону, але з 
доопрацюванням, висловився заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 
Михайло Тітарчук. Водночас, представник Міністерства фінансів висловився проти 
ухвалення даного законопроекту, оскільки його реалізація потребує значних коштів, а 
розробники не представили відповідні розрахунки. За результатами обговорення члени 
Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму прийняли рішення 
рекомендувати Верховній Раді підтримати даний законопроект у першому читанні і 
направити дане рішення Комітету з питань бюджету, який є основним з розгляду цього 
законодавчого акту. На засіданні Комітету також був розглянутий проект Закону «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення місцевих фондів розвитку 
туризму та пільгового використання їх коштів» (№ 8565). Метою прийняття проекту 
Закону є цільове спрямування коштів, які надходять до місцевого бюджету від 
туристичного збору, активізація створення місцевого туристичного продукту та розвитку 
сервісної інфраструктури на місцях завдяки фінансуванню певних проектів з цільових 
фондів у бюджетах відповідних територіальних громад, що призведе до підвищення 
конкурентоспроможності національного туристичного продукту на міжнародному ринку. 
Для досягнення мети авторами пропонується формування цільових фондів місцевих 
бюджетів, діяльність яких направлена виключно на фінансування заходів стимулювання 
розвитку туризму, за аналогією з існуючим в законодавстві України механізмом 
формування фондів охорони навколишнього природного середовища. Представник 
Міністерства з питань економічного розвитку і торгівлі в ході засідання Комітету 
висловився на підтримку даного законопроекту за умови певного доопрацювання. 
Міністерство фінансів не підтримує даний законопроект і пропонує відправити його на 
доопрацювання. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати 
даний законопроект у першому читанні і за основу та передати дане рішення Комітету з 
питань бюджету, який є основним з розгляду цього законодавчого акту. 
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Гендиректор УНЛ Бочковский: «Лотерейный рынок входит  
в динамичную цифровую эпоху» 

07.12.2018 

Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых 
технологий по причинам жесткого регулирования, использования 
спецоборудования и традиционных каналов распространения. 

Генеральный директор «Украинской национальной лотереи» Андрей Бочковский в 
интервью изданию «Деньги» расказал, что основными направлениями перехода лотерей в 
интернет является построение электронных продаж лотерей, с соответствующей 
платформой, приемом платежей и выплатой призов, безопасности хранения данных 
игроков и электронных билетов, а также создание отдельных интернет-лотерей. «Средний 
уровень роста онлайн продаж лотерей в Европе в 2012-2016 гг. составлял 6,5%, однако под 
этой цифрой скрывается поразительная разница между лотереями. В частности, 
Бельгийская Национальная Лотерея (e-lotto.be) показала рост в 75%, Национальная 
лотерея Дании (danskespil.dk) - рост в 45%. То есть, мы видим, кто инвестировал в онлайн 
платформы и соответственно увеличил свои показатели», - отметил Андрей Бочковский. 
Как отметил гендиректор УНЛ, эффективная стратегия построения лотерейной интернет-
платформы включает множество новых для лотерей аспектов. «Это и современная 
лотерейная система, которая позволяет продажи лотерей через любые мобильные 
устройства, мобильные приложения, интеграцию с программами любых поставщиков, это 
и развитие так называемых специализированных CRM систем, систем взаимодействия с 
игроками, то есть безопасный и эффективный учет персональной информации, 
финансовых операций, игровых билетов и игровой информации, оперативная и 
релевантная коммуникация с игроками всеми современными способами», - заявил он. По 
словам Бочковского, УНЛ развивается согласно мировым трендам и работает над 
увеличением предложения ярких игр, над увеличением платежей в государственный 
бюджет и на финансирование социальных программ. «Украинская Национальная Лотерея 
развивается, опираясь на собственные ресурсы, благодаря надежным партнерам, в том 
числе американской корпорации IGT, и построению доверительных отношений с людьми, 
которые принимают участие в наших лотереях», - заявил генеральный директор компании. 

Читать полностью >>>  
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В столице исчезнут с прилавков газеты "Вечерний Киев"  
и "Крещатик": названа причина 

30.11.2018 

Выпуск газет "Вечерний Киев" и "Крещатик" будет прекращен с 1 
января 2019 года. Соответствующее решение принято на заседании 
постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и 
информационной политики. 

Это решение связно с нормами закона "О реформировании государственных и 
коммунальных печатных СМИ". Кроме того, проведенные опросы показали низкое доверие 
населения к региональным СМИ. Коммунальное предприятие "Вечерний Киев" будет 
переформатировано в "Центр публичных коммуникаций и информации”, задачей которого 
станет разъяснений решений столичных властей. “Коммуникация с киевлянами будет 
происходить на нескольких уровнях: основной Центр общественных коммуникаций, а 
также представители в микрорайонах. Основу передаваемой информации составит суть 
вопросов, рассмотренных в КГГА, последствия принятых решений”, - сказала первая 
замглавы Департамента общественных коммуникаций КГГА Марины Хонды. Впрочем, если 
"Крещатик" окончательно уйдет в прошлое, то "Вечерний Киев" станет интернет-газетой. 
"Электронная версия "Вечернего Киева" позволит сделать более доступным официальный 
портал Киеврады, из которого журналисты смогут черпать достоверную и актуальную 
информацию, что повысит доверие население к СМИ", - сказала чиновница. "Вечерний 
Киев" считается старейшей действующей газетой Киева, он ведет свое начало от "Вечерней 
газеты", издававшейся со 2 января 1906 года. С 1 марта 1927 года "Вечерний Киев" 
является печатным органом Киевского городского совета. После двадцатилетнего 
перерыва издание возобновило выход 1 июня 1951 года как печатный орган Киевского 
городского комитета Коммунистической партии Украины и Киевского городского Совета 
народных депутатов, с 1 января 1978 года — как их ежедневная газета. 

Читать полностью >>>  
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В Украине «серый» бизнес никто  
не проверяет 

07.12.2018 

Крупнейшие мировые бренды жалуются на несправедливость 
формирования плана проверок фискальными органами. Об этом заявил 
представитель компании «Сони Украина» Олег Киселев. 

«В Украине сейчас сложилась уникальная ситуация, когда «белый» бизнес 
находится под колоссальным прессингом проверок ГФС, Госпродпотребслужбы и других 
контролирующих органов, а «серый» бизнес, если его можно назвать бизнесом, почему-то 
этих всех проверок избегает. Прежде всего речь идет об интернет-торговле. Этот вопрос 
является очень болезненным», - заявил Олег Киселев. По его мнению, государство сейчас 
практически не контролирует в стране интернет-торговлю. «Эта бесконтрольность 
порождает массовые злоупотребления, причем достаточно серьёзные. В том числе из-за 
особенностей норм действующего законодательства, предпринимателям определенных 
форм юридической собственности, в частности ФОПам, не нужно вести учет товара, 
который они продают, не нужно вести расчетно-кассовое обслуживание. И они его не 
ведут, хотя продают товаров на десятки миллионов гривен», - возмущен сложившейся 
ситуацией Олег Киселев. Эксперт уверен, что решить эту проблему можно очень быстро, 
приняв законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон 
Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, 
общественного питания и услуг» разработанный Министерством финансов Украины. Он 
призван, в том числе, обязать продавцов сложной бытовой техники в обязательном 
порядке выдавать фискальные чеки покупателю. … 
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Заходити по-чистому: як в Україні перевірятимуть 
іноземних інвесторів 

28.11.2018 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який, зокрема, 
передбачає обов’язкову ідентифікацію бенефіціарних власників, в інтересах 
яких діятимуть фінансові посередники набрав чинності 24 листопада 2018 р.  

Крім того, документ вводить у дію інститут номінального утримувача – запроваджує 
правовий режим обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або 
інших фінансових посередників. Так, зазначений документ вносить зміни до закону України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення», закону України «Про депозитарну систему України» та інші закони. Про те, чим 
цікавий зазначений документ для бізнесу і що зміниться з його появою у законодавстві 
України, Mind розповів  керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Бауман Кондратюк», 
адвокат Юрій Бауман. Якою є мета закону? Закон надає можливість іноземним 
фінансовим посередникам – номінальним утримувачам (Deutsche Bank; HSBC Securities 
Services; JP Morgan та інші) або іншим фінансовим інституціям надавати своїм клієнтам 
послуги зі зберігання активів на українському ринку, що дозволить таким клієнтам 
працювати в Україні. Згідно з запропонованими змін фінансові посередники (номінальні 
утримувачі – юридична особа, зареєстрована в ЄС та/або  юридична особа, що 
зареєстрована в країні, яка є членом FATF) отримають можливість відкривати рахунки в 
цінних паперах у депозитарних установах України. Як може бути використаний закон? 
Закон передбачає обов’язкову ідентифікацію бенефіціарних власників, в інтересах яких 
діятимуть фінансові посередники. Утім, у своїх зауваженнях до проекту закону Головне 
юридичне управління Верховної Ради України звернуло увагу на те, що під час підготовки 
законопроекту до другого читання було суттєво змінено порядок здійснення ідентифікації 
клієнтів. Таким чином унеможливлюється здійснення ідентифікації на підставі документів, 
особисто поданих клієнтом. Що це означає? Так, у даному контексті варто згадати історію з 
Deutsche Bank – штраф у розмірі $630 млн за нелегальну схему виведення $10 млрд з Росії. 
На сьогодні на банки покладається обов’язок ідентифікувати кінцевого бенефіціара. Утім, 
після набуття чинності законом може виникнути ситуація, коли буде встановлений 
(ідентифікований) номінальний власник. Інформація ж про реального власника 
знаходитиметься в іноземному банку, який діятиме в інтересах «особи X», й буде 
недоступною. Як наслідок існує ризик того, що скуповуватимуться облігації внутрішньої 
державної позики та інші цінні папери, що в подальшому дасть змогу отримати контроль 
над українськими підприємствами». Фактично є ризики того, що іноземна фінансова 
установа може контролюватися особами, до яких застосовано міжнародні санкції або 
обмежувальні заходи відповідно до закону України «Про санкції», що не відповідає 
національним інтересам України, або ж через такий механізм може відбуватися легалізація 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Читати повністю >>> © Юрій Бауман, партнер Адвокатського 
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Чому інвестори виводять активи  

з України 

29.11.2018 

Реальне економічне зростання в Україні при відсутності достатнього 
обсягу інвестицій, профінансованих за рахунок вітчизняних джерел, є 
неможливим без суттєвого нарощення прямих іноземних інвестицій.  

В останні роки спостерігається реальне зменшення обсягів прямих іноземних 
інвестицій в українській економіці через політичну нестабільність та загострення 
зовнішніх ризиків. Саме ці два фактори й відлякують потенційних іноземних інвесторів, а 
також не забезпечують репатріацію вітчизняного капіталу, який сконцентрований в 
офшорних резиденціях. Якщо аналізувати участь іноземного капіталу у національній 
економіці, зокрема надходження прямих іноземних інвестицій у 2001-2018 роках, то 
спостерігається наступна картина: прямі іноземні інвестиції у гривневому еквіваленті 
починаючи з 2001 року і завершуючи початком 2018 року в цілому демонструють висхідну 
тенденцію. Така ж сама картина спостерігалася й в динаміці прямих іноземних інвестицій в 
доларовому вираженні, але лише до 2014 року. Після 2014 року величина прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні в доларовому еквіваленті знизилася. Якщо у 
2014 р. сума прямих іноземних інвестицій в економіці України становила 53,7 млрд. дол., то 
на початок 2018 р. – 39,1 млрд. дол. Фактично за 3 останні роки іноземні інвестори вивели з 
України більше $14 млрд. інвестиційного капіталу. Зростання прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіці України у гривневому еквіваленті у 2014-2018 рр. було 
забезпечене надмірними темпами інфляційно-девальваційних коливань, навіть незважа-
ючи на реальний відтік іноземних інвестицій з національної економіки. Збереження в ціло-
му сировинної спрямованості національної економіки, а також відсутність позитивних 
зрушень стосовно модернізації і реконструкції високотехнологічних виробництв не 
забезпечать у короткостроковій перспективі суттєвого нарощення іноземних інвестицій, 
що не дасть можливості зменшити енерго- та ресурсомісткість промислового виробництва і 
тим самим підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 
світовому, так і на національному ринку. Незважаючи на численні реляції представників 
уряду та правлячої парламентської коаліції в останні роки так і не вдалося сформувати 
інституціональне середовище інвестування, яке стимулювало б іноземних партнерів на 
порядок збільшити інвестиційні вливання в структуроутворюючі галузі національного 
господарства. Компенсувати дефіцит іноземних інвестицій за рахунок внутрішніх джерел 
навряд чи вдасться з огляду на слабку вітчизняну банківську систему та непереборне 
бажання власників великого капіталу виводити власні прибутки в офшорні резиденції. 
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ICU прогнозирует замедление темпов  

роста экономики Украины 
30.11.2018 

Рост украинской экономики в 2018 г. ускорится до 3,5% с 2,5% в 2017 
г., однако в 2019 г. произойдет его замедление до 2,3% в связи уменьшением 
фискального стимулирования экономики и ослаблением внешних рынков. 

"В 2019 году рост экономики замедлится из-за жесткой монетарной и фискальной 
политики, а также менее привлекательных внешних условий", – сказал руководитель 
подразделения по финансовому анализу корпораций ICU Александр Мартыненко. По его 
словам, главным драйвером роста останется потребительский спрос, который движим 
увеличением реальных доходов и потребительского кредитования, а также денежными 
переводами украинцев из-за рубежа. Согласно оценкам ICU, выраженный в долларах ВВП 
Украины в нынешнем году достигнет 131 млрд долл. (со 111 млрд долл. в прошлом году), а 
в следующем – 145 млрд долл. А.Мартыненко спрогнозировал, что вызванное введением 
военного положения ослабление гривни сменится ее стабилизацией уже на этой неделе, 
так как фактор тревог и страхов уйдет. Однако под влиянием предновогоднего увеличения 
импорта и снижения экспорта сельхозпродукции, а также сезонных выплат бюджета и 

инфляционных ожиданий к концу года курс гривни опустится до 29 грн/долл. "Наш 
базовый сценарий на 2019 год – это мягкая девальвация до 30 грн/$1 к концу года. 
Политическая нестабильность и девальвационные ожидания несут основные риски для 
наших валютных прогнозов", – добавил эксперт. По его словам, в нынешнем году инфляция 
замедлится до 10,2% с 13,7% в прошлом году, а к концу 2019 года она должна снизиться до 
8,5%, в основном благодаря жесткой монетарной политике НБУ и снижению мировых цен 
на энергоносители. В ICU ожидают, что Нацбанк к концу следующего года понизит учетную 
ставку лишь до 16% с нынешних 18% годовых. "Подавляя инфляцию, жесткая монетарная 
политика в то же время серьезно ограничивает доступ к финансированию и тем самым 
негативно влияет на экономический рост. Последствия монетарной политики, "жесткая 
посадка" ведущих мировых экономик, политическая нестабильность представляют самые 
высокие риски для украинской экономики", – считает А.Мартыненко. Он отметил, что 
текущие условия военного положения не несут каких-либо дополнительных ограничений 
для кредитно-денежного и валютного рынков Украины, а также ведения бизнеса. Говоря о 
возможном дальнейшем препятствовании РФ судоходству в Азове, А.Мартыненко указал, 
что основной продукт этих грузопотоков – сталь мариупольских комбинатов "Метинвеста" 
– составлял около 20% украинского экспорта стали или 4% общей экспортной выручки 
Украины в 2017 году. "В случае блокирования или серьезных затруднений перевозок 
Азовским морем, отгрузки стали могут быть полностью переориентированы по 
железнодорожным путям в черноморские порты", – считает представитель ICU. По его 
мнению, потребительский и инвестиционный импорт продолжит давление на торговый 
баланс до конца года, и дефицит текущего счета составит 3,8-3,9% ВВП по сравнению с 5% 
ВВП в прошлом году. Однако в 2019 году поддержка импорта потреблением ослабеет, в то 
время как частные переводы продолжат рост, а выплаты дивидендов иностранным 
компаниям сократятся. В результате, прогнозируют в ICU, дефицит текущего счета 
сократится до 3,2% ВВП, а основные риски усиления дефицита исходят от рынков стали и 
энергоносителей. В частности, протекционистские меры США, ЕС и других стран 
значительно сузили объем свободных рынков, что ведет к эскалации конкуренции, а 
замедление экономического роста и возможная разгрузка экономики от долговых 
обязательств в Китае, а также ограничение китайского импорта в США могут значительно 
усилить избыток стали на мировых рынках. По оценкам А.Мартыненко, цены на черные 
металлы и железную руду в 2019 году снизятся на 8-10%, а на продукцию АПК – на 3-5%. 
При менее благоприятной ценовой конъюнктуре, рост физических объемов приведет к 
увеличению доли АПК в украинском экспорте до 45% в 2019 году, считает эксперт. 
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 БЛОГ 

Свободная торговля с восточным  
креном 

28.11.2018   
Подписание договоров о режиме свободной торговли с ЕС (в 2016 г.) и 

Канадой (в 2017 г.) способствовало росту товарооборота между Украиной и 
этими партнерами, хотя и не снесло до основания все торговые барьеры.  

Теперь в Киеве готовы сделать подобный шаг и в восточном направлении. Точнее два 
шага. Договор о ЗСТ с Турцией уже почти готов, а с Китаем – только на начальной перего-
ворной стадии. Однако ожидания относительно выгодности новых зон неоднозначные.  

Турция – горячо. В начале ноября во время встречи в Стамбуле президенты 
Украины и Турции говорили о том, чтобы подписать договор о свободной торговле еще до 
конца 2018 г. Незадолго до этого первый вице-премьер Степан Кубив заявлял, что список 
товарных позиций, на который будет распространятся свободный режим, согласован на 
90%. Однако, не стоит опережать события. В 2016 г. Порошенко и Эрдоган при встрече 
также утверждали, что документ о ЗСТ почти на выходе. Сейчас, по словам украинского 
президента, несогласованными остается ряд товарных позиций в текстильной 
промышленности и сельском хозяйстве. А вот в черной металлургии все нестыковки уже 
вроде как сняты. Согласно правительственным источникам в Анкаре, на которые 
ссылаются, турецкие медиа, металлопродукция не будет полностью вынесена за скобки 
соглашения. Однако от украинских экспортеров, вероятно, потребуют взять на себя некие 
добровольные ограничения. Насколько они будут приемлемыми для отечественных 
сталепроизводителей, покажут детали. Хотя хуже вряд ли станет. После того, как Турция в 
октябре решила применять 25-процентную пошлину на плоский и сортовой прокат, 
прутки, нержавейку, трубы, профили и др., некоторые из наших экспортных позиций 
(особенно арматура и катанка) рискуют стать невъездными. В 2017 г. Украина поставила в 
Турцию 1,63 млн тонн проката на 680 млн долл. В текущем году примерно те же 1,6 млн т 
были проданы за 9 месяцев. Но теперь более 30% этого экспорта попало под ограничения. 
Правда, пока что решение считается промежуточным, и 25% пошлины будет взиматься 
только после превышения установленных турецким правительством квот. Месяц спустя 
после объявления защитных мер квоты были выбраны лишь на 6,4-11,7% (по разным 
товарным группам). Но все равно ходить под таким дамокловым мечом неприятно. Во-
первых, нет полной уверенности в том, что через 200 дней квоты рассосутся, а пошлины 
останутся. Во-вторых, ситуация на внутреннем рынке Турции может оживиться. Это сейчас 
там царят упаднические настроения и слабый спрос, вызванный резким ухудшением общей 
экономической ситуации в стране во второй половине 2018 г. Соответственно украинский 
сектор ГМК с осторожным оптимизмом ждет подписания ЗСТ с Анкарой. Ведь в структуре 
отечественного экспорта на рынок Турции более 40% занимают черные металлы. Против 
4% с турецкой стороны. Второй крайне заинтересованный блок – это аграрии. Однако у них 
настроения более тревожные и смешанные. С одной стороны, в прошлом году на турецкий 
рынок пролилось украинское зерно. Прирост экспорта в этой товарной группе составил 
невероятные 1420% за год. С другой – большинство продукции АПК на турецком берегу 
налетает на глухую тарифную защиту. По данным управляющего партнера консалтинговой 
компании WDD Group Виталия Кузьмина, там уровень тарифной защиты в 4 раза выше, чем 
в Украине: 42,7% против 9,5%. Поэтому комментируя в издании "Зеркало недели" 
потенциальные риски и выгоды подписания договора о ЗСТ с Турцией, он высказывает 
опасения, что Анкара пытается обхитрить Киев, а создание зоны может привести к 
уменьшению нашего позитивного сальдо в торговле, а возможно, и к его превращению в 
негативное. Впрочем, сгущать краски преждевременно. Сегодняшнее состояние торговли с 
одним из крупнейших из своих партнеров вполне приемлемо для Украины, а то, что Турция 
стремится выровнять баланс вполне ожидаемо. Ведь по итогам 2017 г. двустороннее 
торговое сальдо экспорта-импорта составило 1,26 млрд долл. в пользу Украины. Три года 
назад этот разрыв был еще шире – почти 2 млрд долл. Как видим, Турции немного удалось 
поправить свое положение, но вряд ли ее устраивает нынешний статус-кво. Она постоянно 
будет стремиться к паритетному сальдо. Но вместе с тем, обе страны декларируют 
взаимное желание удвоить или даже утроить товарооборот, чтобы места на рынках 
хватило большему количеству производителей. По итогам прошлого года, увеличение 
товарооборота составило примерно 20%, достигнув 3,78 млрд долл. В 2018-м ожидается 
преодоление 4-миллиардного рубежа. Однако стороны ориентируются на более 
масштабные цифры. "Наша цель к 2023 г. выйти на товарооборот в 10 млрд долл.", - заявил 
в ноябре замминистра торговли Турции Йилмаз Батур. Также не стоит выпускать из 
внимания и торговый обмен услугами. В это сфере неоспоримое преимущество имеет 
Турция, как одно из любимейших мест отдыха украинских туристов. В прошлом году эта 
теплая страна предоставила Украине услуг на 357,5 млн долл., а получила в 2 раза меньше.  
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